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І РОЗДІЛ
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ
В. Ю. МУРЗІН, В. Г. ШЛАЙФЕР
АМАЗОНКИ
Більшість людей вважає, що військова звитяга та майстерне володіння зброєю притаманне
лише чоловікам. Але це не зовсім так – згадаємо хоча б грецькі міфи про войовничих жінокамазонок. Існує цілий цикл розповідей про боротьбу греків з цими настирливими жінками, так звана «Амазономахія». Сцени бою греків з амазонками прикрашають розписні грецькі сосуди та фризи
храмів (Рис. 1, 2).
Проте навіть героїв, що тим чи іншим чином відзначилися у бойовому суперництві з амазонками, чекала, згідно давньогрецьким міфам, нелегка доля. Так Геракл, який вбив царицю Іполиту і
заволодів її чарівним поясом, скінчив життя у страшних муках; Тезей, котрий силою узяв у наложниці сестру Іполіти Антіопу, був позбавлений царства і загинув; Ахілл, що врешті-решт вбив царицю Пентесілею і закохався, по тому, в її бездоганне, але вже бездиханне тіло, нібито був уражений
самим Аполлоном в своє єдине незахищене місце – праву п'ятку.
Ми вважаємо, що ці міфи, як і міф про знаменитого Кентавра – напівлюдини, напівконя,
пов’язані своїми витоками з територією степової частини Північного Причорномор’я.
Адже під час Великої грецької колонізації у VII ст. до н. е. елліни почали активно освоювати
північне узбережжя Чорного моря. Тут вони познайомилися з номадами, що кочували степами Східної Європи. Дійсно, кочовик і його кінь становили нібито єдине ціле, що й породило легенду про
Кентавра. За тисячі кілометрів від Греції – у стародавньому Китаї, на північних кордонах якого
мешкали кочові племена, також складаються казки про богатирів з людськими тулубами та кінськими ногами, які покрити смухом… Вони шмагали самі себе ногайками по ногах і гасали по степу
швидше за вітер з вигуками «га-га-га», немов дикі гуси в осінньому небі [1].
Ще цікавішим є сюжет про давніх амазонок. Згідно зі стійкою античною традицією, саме скіфи і амазонки були причетні до складання савроматів як історичного народу, що мешкав східніше
від скіфів – за р. Танаїс (сучасний Дон).
Згідно Геродотової розповіді [IV, 110-117] про походження савроматів та їхні звичаї, елліни
нанесли поразку амазонкам у битві поблизу р.Термадонт, що знаходилася у Малій Азії, і захопили у
полон певну кількість амазонок, яких відправили на трьох суднах до Греції.
Але у відкритому морі амазонки знищили грецьких мореплавців. Оскільки вони не вміли керувати кораблями, то віддались на волю хвиль, які врешті-решт прибили судна до північного узбережжя Азовського моря. Опинившись на суші, вони почали грабувати скіфські кочовища. Коли
скіфи виявили, що їх ворогами є войовничі дівчата, то вирішили – від шлюбів скіфських юнаків та
амазонок можуть народитися видатні воїни.
Поступово табір скіфських юнаків та табір амазонок зближалися, що завершилося цілком
природним наслідком, тобто шлюбами скіфів та амазонок. Але амазонки відмовилися жити у Скіфії
і умовили своїх чоловіків відкочувати за Танаїс. Це, й за Геродотом, і поклало початок складанню
савроматського народу. За Геродотом, савроматські жінки їздили верхи і виходили на війну разом з
чоловіками. До того ж, савроматська дівчина не мала права одружитися, поки не вб'є одного ворога.
Щоправда Гіппократ [О воздухе, водах и местностях, 24] збільшує цей шлюбний «ценз» до
трьох ворогів.
Тривалий час вважалося, що войовничість савроматських жінок пояснюється пережитками
матріархату [2].
Але згодом з'ясувалося, що на території Великого пояса Євразійських степів, котрий простягнувся від західної частини сучасної Монголії до Дунаю, на теренах якого мешкали споріднені племена іранських кочовиків, кількість жіночих поховань зі зброєю приблизно однакова – від 20% до
30%. Наприклад, у скіфів вони становили 29% [3].
Досить повне зведення поховань скіфських жінок у супроводі зброї нещодавно було наведено
О. Є. Фіалко [4]. За її спостереженнями, їхній вік коливається від 16 до 60 років, проте половина їх
– молоді жінки у віці 25-35 років.
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С. В. Махортих, який піддав аналізу склад озброєння скіфських «амазонок» [5], виокремив
чотири групи скіфських жіночих поховань зі зброєю – від поховань з одним типом озброєння (головним чином, вістрями стріл) до поховань з чотирма видами озброєння, включно із захисним обладунком. Останні С. В. Махортих вважає похованнями своєрідних військових ватажків амазонок.
Певне уявлення про соціальний стан таких ватажків дає поховання 3 кургану №5 біля с. Зелене, що на Херсонщині [6]. Тут у могилу молодої дівчини були покладені спис і дротик, а також повний комплект захисного обладунку, подібний якому не часто зустрічається в могилах скіфських
чоловіків-воїнів. Крім того, поховання войовничою дівчини супроводжувалося похованнями двох
дівчаток у окремих могилах, де були знайдені поодинокі вістря стріл.
Поступово стало зрозумілим, що володіння зброєю жінками кочовиків не було обумовлене
пережитками матріархату, а було наслідком кочового способу життя. Адже для кочовика займатися
ремеслами чи то землеробством, було, згідно його менталітету, неможливою справою. Справою
кожного чоловіка був випас худоби та війна. І тоді, коли чоловіки відправлялися у далекі грабіжницькі походи, захист основного багатства – скота, від хижих звірів та не менш хижих сусідів, а також
забезпечення безпеки родини, брали на себе жінки.
Найчастіше у жіночих похованнях зустрічаються бронзові наконечники стріл. Але так званий
«скіфський» лук, поширений по усій південній Євразії, був досить грізною зброєю.
Він був, у переважній більшості, луком складного типу, тобто виготовлявся з кількох шарів
дерева різних порід, з'єднаних поміж собою клеєм або за рахунок обмотки сухожиллями. Лук мав
сігмоподібну форму з прямим бруском посередині, за який воїн тримав лук і куди накладалася стріла. Довжина скіфського лука становила, у середньому, до 60 см, інколи трохи більше. Оскільки
справжніх скіфських луків майже не збереглося, то їх довжину можна вирахувати за зображенням
скіфських лучників на предметах торевтики. Б. М. Граков зазначив, що скіфські луки коливалася
від 1/5 до 1/2 людського зросту [7]. Часто на кінцях лука, а також посередині, були закріплені кістяні або рогові накладки. Це зменшувало робочу, гнучку частину лука, що додавало йому більшої
потужності, яка дозволяла посилати стрілу, як зазначають античні писемні джерела, на відстань понад 500 м. За звичай лук носився із знятої з одного боку тятивою, щоб зберегти його пружність, а
тятива натягувалася лише при необхідності. Скіфи робили це, поклавши лук під праве коліно
(Рис. 3). На жаль, в пам'ятках археології скіфські луки збереглися лише в поодиноких випадках.
Є.В.Черненко схильний пояснювати це тим, що лук, як основна зброя степовика, передавався у
спадок сину або донці померлого воїна [8, С. 17].
Пізніше на зміну луку скіфського типу прийшли так звані гунські луки, що, за технологією
виготовлення, були схожими зі скіфським луком, але були значно більшими. Їх довжина сягала
1,5 м. Відповідно, вони були й більш потужними, ніж скіфські луки. Поява гунського лука пояснюється віковічним змаганням поміж наступальною та захисною зброєю.
Але подекуди у скіфських жіночих похованнях виявлені не тільки наконечники стріл. За даними С.В.Махортих [5, С. 43] у деяких похованнях скіф’янок крім наконечників стріл були знайдені наконечники списів або дротиків, в двох – мечі.
Ще один був знайдений також у похованні 2 кургану №30 Єлізаветівського могильника, у котрому жінку супроводжували наконечники стріл, два наконечника списів і меч [9, С. 60].
При пострілі для натягування лука було необхідно зусилля у 40 – 60 кг. Якщо вправний лучник випускав за хвилину 10 – 12 стріл, можна уявити собі, яку фізичну підготовку мали степові
амазонки (Рис.4).
Але у IV ст. до н. е. у Північному Приураллі та навколишніх регіонах складаються нові потужні об'єднання іраномовних кочовиків, що поступово почали рухатися на захід. Особливо цей процес стає відчутним у ІІІ – І ст. до н. е. [10, С. 116-118]. Зі сходу накочуються послідовні хвилі кочовиків, що накладаючись, одна на одну, та змішуючись з Геродотовими савроматами, утворюють
нові орди, які стародавні автори об'єднують загальним ім'ям «сармати». Подолавши опір послабленої Скіфії, сармати оволоділи її степами та вийшли до кордонів Римської імперії, що простяглися
вздовж Дунаю. Римський історик Тацит [История, 3, 5] повідомляє, що римські імператори для захисту своїх кордонів були змушені тримати приблизно поміж сучасними Віднем і Будапештом чотири легіони.
Що стало причиною загибелі скіфської кочової імперії ще й досі залишається дискусійним
питанням. Наприклад, Н. А. Гаврилюк [11, С. 307-312] практично зводить його до абсолютизації
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негативного впливу антропогенного фактору на природні ресурси. Більш точно – до деградації степових пасовиськ у наслідок утримання на них надмірної кількості худоби. Погодитися з такою думкою досить важко. Адже саме буття кочовиків передбачало їх тісний зв'язок з оточуючим середовищем та інтуїтивне регулювання своєї взаємодії з останнім: «Без трави не має худоби, без худоби
не має їжі» – констатує монгольське прислів'я [12, С. 20-21]. На нашу думку, до загибелі скіфської
держави призвели, по-перше, виснаження економічних ресурсів Лісостепу як складової Великої
Скіфії унаслідок їх надмірної експлуатації з боку кочовиків і, по друге, суб'єктивний фактор.
Адже скіфська держава, як усі ранньполітичні об'єднання (і не тільки – згадаємо, наприклад
СРСР) була побудована на так званій пірамідальній структурі влади. Тобто кожний сегмент цієї піраміди повторює організацію влади на самій верхівки піраміди. Це призводить до того, що пірамідальна структура влади містить у собі симптоми до самознищення. Адже кожний сегмент має свою
систему управління, і відколовшись від «піраміди», може існувати самостійно. Пірамідальна структура влади спроможна існувати лише за наявністю харизматичного лідера – згадаємо лише про
Олександра Македонського, Чингізхана, Наполеона та інших видатних діячів світової історії.
Однією із таких осіб був скіфський цар Атей, який загнив у битві скіфів з військом Філіпа
Македонського у віці понад 90 років [Лукиан Самосатский. Долголвечные, 10]. Зрозуміло, що його
наступниками були люди досить похилого віку, про свідчать скіфські царські кургани другої половини IV ст. до н.е., поміж якими не має значних хронологічних розривів. Таким чином, перервалася
нить тих, що зміцнювали могутність та єдність Скіфії [13].
Головною ударною силою сарматів були загони їх аристократів, так звані катафрактарії (от
др.-греч. κατάφρακτος – вкритий панцером). Вони були суціль захищені наборною панцирною зброєю. Така зброя, що складалася з невеликих лусок – головним чином залізних, які, починаючи з нижнього ряду, нашивалася на шкіряний одяг лише за отвори у верхній частині пластини, була відома
ще скіфам. Оскільки кожний верхній ряд приблизно на третину перекривав нижній, це дозволяло
створити надійний обладунок, який, на відміну від середньовічної рицарської захисної зброї, не обмежував рухів воїна.
Саме у такі панцирі і панцирні штани були зодягнуті й сарматські катафрактарії, інколи захисний панцир мали й їх бойові коні (Рис. 5).
Основною наступальною зброєю катафрактарієв були довгі списи-піки з вузьким наконечником. За свідченнями сучасників, такою пікою сарматський воїн міг вразити відразу двох супротивників, якщо вони стояли у зімкнутій шерензі у кілька рядів. І це цілком можливо, адже сила удару
забезпечувалася швидкістю коня та масою його і масою вершника.
Точна довжина таких пік нам достеменно невідома. А. М. Хазанов [14, С. 49-50] порівняв довжину піки з висотою вершника, що зображені на склепах Пантікапея, і дійшов висновку, що піки
досягали у довжину кількох метрів. На його думку, піка за допомогою ременів кріпилася до шиї та
крупу коня, а вершник рукою лише спрямовував удар.
Проте багато дослідників вважає, що під час атаки у зімкнутому строю катафрактарії кидали
поводдя і наносили удар двома руками.
Проти цієї ідеї нещодавно досить обґрунтовано виступив О. В. Симоненко [15]. Він зазначив,
що забезпечити успіх атаки на некерованих конях практично неможливо. Тому, за його думкою,
вершник управляв конем лівою рукою, а довга піка трималася під мишкою та спрямовувалася правою рукою.
Чим би не закінчилася ця дискусія, ясно одне – сарматські катафрактарії були грізною силою,
недарма римські імператори наймали їх на службу у свою армію.
Щодо сарматських войовниць, то, зрозуміло, користуватися важким обладунком та довгим
списом їм було не під силу. Їх головною зброєю був лук. Так, наприклад, у похованні 2б кургану
№6 Мечетсайського сарматського могильника, що розташований на березі р. Ілек (лівий приток р.
Урал), була похована жінка віком 45–55 років. Її поховальний інвентар складали як типово жіночі
речі – намисто, пряслице, бронзове люстерко, бронзова голка, так і зброя – шкіряний сагайдак із
29 стрілами (держаки збереглися на 50 см) з бронзовими вістрями [16, С. 108, Рис. З7]. Не виключено, що степові амазонки використовували також таку просту, але ефективну зброю, як аркан (Рис.
6).1
1
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Але розповіді і археологічні дані про войовничих дівчат стосуються не тільки савроматских,
сарматських, скіфських та інших споріднених з ними племен і народів.
Наприклад, амазонські мотиви присутні у знаменитому Нартському епосі, що склався в осетинському середовищі і розповідає про легендарних предків осетин – нартів [17].
Взагалі, походження осетин як сучасного історичного народу є досить цікавим. На початку
І тис. н. е. на теренах степових районів Східної Європи мешкали пізньосарматські племена аланів.
У ІІІ–IV ст. н. е. вони зазнали нищівних ударів з боку германських племен готів, а потім тюркоязичних гунів. Після цього значна частина аланів відкочувала до передгір’їв Північного Кавказу, де
утворилася північнокавказька Аланія. У 1238 р. монголо-татарські орди розпочали її завоювання.
Алани відійшли у гори, де змішалися з тубільним населенням. Вони перейняли від них незвичні для
людей рівнини навики життя у горах та передали їм свою іранську мову. Щоправда, вона дещо змінилася під впливом мов кавказьких народів [18, С. 91].
У текстах Нартського епосу збереглася розповідь о войовничій дівчині – доньки Даргавсара
(її власне ім'я невідомо). Свого часу на аул, де вона жила, напали воїни якогось Бархана, які розгромили селище і знищили усіх його мешканців. Вцілили тільки дівчата, які жили в аулі. Це не зовсім зрозуміло, оскільки дівчата завжди були ласою здобиччю для завойовників. Можливо, це пояснюється менталітетом горців – адже навіть під час кревної помсти поміж родами дівчата та жінки
мали статус недоторканності.
Дівчата, на чолі з донькою Даргавсара, будують склеп, де ховають своїх односельців, після
чого подаються до лісу. Тут вони починають оволодівати військовим мистецтвом.
«Стрела и меч знакомы девам стали,
Из лука все без промаха стреляли,
Готовились без устали к сраженью,
Их вдохновляло будущее мщенье» [19, С. 40].
Так у військових вправах пройшов рік, після чого діви у кінній битві розгромили військо Бархана, вбивають його самого, а його голову вішають на склеп своїх родичів.
М. С.Туганов [20, С. 184] зазначав, що ця легенда одна з найкращих світових легенд про амазонок.
Проте не менш поетичним є каракалпакський епос «Кирк киз» («Сорок дівчат»), де розповідається, як багатирка Гулайм і її подруги перемогли ворогів у кривавій січі, коли «від сліпучих
стріл ніч ставала осяйною». Дослідниця цих мотивів Л. С.Толстова, вважає, що у них йдеться про
окремі дівочі гарнізони. Вони грали роль своєрідного форпосту на віддалених кордонах племені. Як
і інші науковці, Л. С.Толстова пов'язує це явище з інститутом вікових класів, коли саме на молодь
покладалася охорона своєї землі [21, С.193-195].
Цей висновок дозволяє вважати, що згадуваний Геродотом окремий табір «амазонок» слід розглядати як свідчення на користь існування у савроматів подібних дівочих загонів, що були розташовані поблизу Танаїсу, на порубіжні скіфських і савроматських територій, у яких дівчата могли
доказати свою готовність до шлюбу.
Але войовничі діви існували не тільки у середовищі кочовиків.
Як відомо, давньоруський князь Святослав наприкінці свого короткого, але яскравого життя
вдерся на Балкани, захопив тогочасну Болгарію, Македонію, але зустрів сильний опір з боку армії
візантійського імператора Іоанна Цимісхія. Він був змушений відступити до давньоболгарської фортеці Доростол (сучасне м. Сілістрія). Під її стінами 22 липня 971 р. відбулася битва 20 тис. русичів
з 40 тис. візантійців. Воїни Святослава її програли. Як пише візантійський історик Лев Діакон [22],
коли ромеї почали збирати трофеї, то виявили серед загиблих воїнів Святослава жінок. Вони мали
мечі, списи, луки, бойові ножі та сокири.
Загони озброєних жінок зафіксовані і у інших народів середньовіччя [23]. Ця тема, яку розпочав досліджувати С. М. Росляков, безперечно заслуговує на подальше і глибоке вивчення.
Наприклад, дуже цікавою є й історія африканських амазонок. У ХVII ст. на берегах Гвінейської затоки виникає держава Дагомея (її територія приблизно відповідає території сучасної африканської держави Бенін). Охоронцями правителів цієї держави, що існувала до кінця ХІХ ст., поки її не
захопили французькі колонізатори, були спеціальні загони жінок, що майстерно володіли вогнепальною зброєю (Рис. 7).
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Не можна не згадати також героїню Вітчизняної війни 1812 р. кавалерист-девицю Надію Ду-

рову.
Під час Великої Вітчизняної війни вже десятки тисяч дівчат та жінок служили в лавах Радянської армії. Причому не тільки у тилових шпиталях та пунктах зв'язку або банно-пральних загонах.
Серед них були бойові пілоти, снайпери, санінструктори, що під вогнем витягували на собі поранених з поля бою.
І зараз, в період розвинутої емансипації, все більше жінок служить в українській армії,
прикордонних військах, правоохоронних органах. Це нелегка служба, інколи пов'язана з ризиком
для життя. Але ця тенденція означає, що традиції давніх амазонок живуть і нині.
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SUMMARY
Question of the essence and the reality of myths about Amazons is considered in the article. Based
on written and archaeological sources, the authors concluded that in ancient times and the Middle Ages
armed detachments of women and girls really existed.
This is especially typical of nomadic societies in which men spent considerable time in long
predatory wars. In these conditions, the protection of basic wealth of nomads - cattle, as well as
responsibility for the safety of infants and the elderly members of their families, fell on the shoulders of
women. This made the women skilled female warriors who could confidently wield weapons, especially
powerful complex bow.
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Рис. 1. Бій Геракла с амазонками. Зображення на античній керамічній посудині

Рис. 2. Битва греків з амазонками
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.
Рис. 3. Скіф, що натягує лук.
Зображення на келиху з кургану Куль-Оба

Рис. 4. Степова амазонка

Рис. 5. Сарматський катафрактарій
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Рис. 6. Сарматська амазонка, яка накинула аркан на ворога

Рис. 7. Дагомейські амазонки
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
В. Г. КОСМИНА
ФІЛОСОФСЬКЕ БАЧЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ:
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСТОРІОГРАФІЇ ХVІІІ–ХХ СТ.

Філософія як особлива форма пізнання світу вивчає найсуттєвіші характеристики одночасно
реальності й її пізнання, а тому й в окремій своїй галузі – філософії історії – прагне осмислити й
історичне пізнання, і його універсальний об’єкт – історію. Філософію історії визначають як «галузь
філософського знання, що охоплює онтологічні питання історичного процесу – такі як сенс і
спрямування історії, розчленування і послідовність основних історичних епох, специфіка
історичного процесу, співвідношення історії й природи, свободи й необхідності в історичній
творчості, а також гносеологічні й логіко-методологічні проблеми історичної науки» [1, с. 329].
Елементи такого роду знання здавна накопичувались як у Європі (ще з античності), так і в
інших культурно-історичних регіонах світу. Проте формування філософії історії як самостійної
галузі філософії, очевидно, є сенс віднести до доби Просвітництва. Саме тоді побачила світ праця
Вольтера «Філософія історії» (1765 р.), а термін «історія» почав уживатися в однині (замість
традиційної множинності різноманітних «історій»). Остання обставина вказувала на появу
розуміння світової єдності історичного процесу. При філософському осмисленні взята в однині
історія-реальність зазвичай «довизначалась»: «історія людства», «загальна історія», «всесвітня
історія», «світова історія» [2, с. 59]. В осягненні світової єдності історії відіграли роль і Великі
географічні відкриття, і формування світового ринку в умовах швидкого розвитку великої
промисловості. Так, К. Маркс і Ф. Енгельс прямо вказували, що велика промисловість «вперше
створила всесвітню історію», оскільки поставила задоволення потреб кожної цивілізованої країни і
кожного індивіда в ній у залежність від усього світу й знищила колишню відособленість окремих
країн [3, с. 60–61].
Отже, філософія історії формувалася, зокрема, відповідно до потреби дати логічне пояснення
вже проявленої єдності й універсальності світового історичного процесу. Відтоді рівень інтеграції й
уніфікації розвитку країн і регіонів світу неймовірно зріс і фактом стала глобалізація. Однак
інтрига, якщо не парадокс, розвитку самої філософії історії полягає в тому, що вона
«еволюціонувала», так би мовити, в зворотному напрямі. Сьогодні вона практично «відхрестилася»
від ідеї універсальності історії й навіть заперечує саму можливість якось її виявити.
Сучасний американський історик і філософ А. Меґілл відзначає, що ще на початку ХХ ст.
вчені Кембриджського університету ставили завдання працювати виходячи з перспективи
створення універсальної історії світу й були певні, що така історія невдовзі буде створена.
Вважалося, що вона можлива в контексті руху людства до непроблематично визначуваної
ліберальної свободи. Однак сьогодні вже «немає такого загального наративу: і ліберальна історія, і
її марксистський варіант були маргіналізовані, і ніяка переконлива заміна їм не з’явилася» [4, с.
316, 318].
Схожу думку висловлює й російський філософ Ю. В. Перов: «у даний час немає жодної версії
універсальної філософії історії, що претендує на загальнозначимість і ставить за мету філософське
осягнення всесвітньої історії в її необхідності, цілісності, загальній спрямованості і розумінні, тобто
чогось аналогічного класичним зразкам філософії історії» [5, с. 14].
Звісно, певна зовнішня «невідповідність» тенденцій розвитку філософії історії векторові змін
у соціальній реальності привертає увагу до характеру та змісту еволюції цієї сфери філософії. Тож у
цій статті спробуємо виявити головні напрями й етапи становлення даної галузі філософського
знання, передусім в аспекті висвітлення якщо не єдності, то хоча б внутрішньої когерентності
всесвітньої історії.
Відразу ж відзначимо, що, за спостереженням і самих філософів, і істориків-практиків,
завжди існувала помітна віддаленість філософського осмислення всесвітньої історії від практики
історичних досліджень. І справа тут не тільки в тому, що «філософія історії є концептуальним
способом дослідження, а історія – переважно емпіричним, що ґрунтується на досвіді» [6, с. 13)].
Насправді, як зазначав американський філософ Л.Мінк, філософи по суті обговорюють «логічну
теорію, а історичний висновок цікавить їх не тому, що він історичний, а тому що це – висновок»
[Цит. за: 6, с. 11]. Але на чому ж тоді, крім логіки, ґрунтується така теорія? На думку Л. фон Мізеса,
важливу роль в осмисленні вже відомих фактів минулого відігравала інтуїція філософів. А тому й
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сперечатися з доктринами, виведеними з інтуїції, марно: «Будь-яка система філософії історії є
довільною здогадкою, котру неможливо ні довести, ні спростувати» [7, с. 122].
У підсумку ж виходить, що в період свого становлення, коли історія була ще далекою від
перетворення на науку, «філософія історії умоглядним шляхом створювала картину чи будувала
схему людського світу, не виводячи свої поняття й методи з конкретних досліджень» [8, с. 32]. За
Л. фон Мізесом, «три найпопулярніші додарвінівські філософії історії ХІХ ст.– філософії історії
Гегеля, Конта і Маркса – були адаптацією ідей прогресу доби Просвітництва. А доктрина
людського прогресу була адаптацією християнської філософії спасіння» [7, с. 126].
Однією з провідних тем цієї філософської дисципліни вже у ХVІІІ ст. стала проблема єдності
всесвітньої історії та пошук якихось універсальних історичних законів.
По-своєму така єдність проступала в концепції залежності суспільного розвитку від
географічного середовища. У річищі універсального географічного детермінізму був написаний
уже трактат Ш. Л. Монтеск'є «Про дух законів» (1748) [9]. Але визнання універсальної ролі
географічного чинника в історичній гносеології давало інший результат з погляду історичної
онтології. Визнаючи його вирішальний вплив на єдину людську природу, німецький філософ
Й.-Г. Гердер [10] обґрунтував ідею, що кожен народ має власну, неповторну форму культури, а
отже людська історія розпадається на безліч самодостатніх культур різних народів з притаманними
тільки їм укладами життя та системами цінностей. І саме ця їх своєрідність є об’єктом
філософського осмислення. На поглядах Й.-Г. Гердера явно відбилася історична концепція
неаполітанського філософа Дж. Віко [11] про зміну у народів трьох історичних ер –
«божественної», «героїчної» та «людської», кожній із яких властива власна колективна свідомість і
цілісна система культури.
Ідеї різноманіття несхожих між собою культур до певної міри протистояла універсалістська
концепція прогресу людства. Ще Вольтер надавав вирішального значення розвиткові людського
розуму, що забезпечує вдосконалення всіх сторін людського життя, включаючи матеріальну
культуру (техніку, економіку тощо). Наприкінці ХVІІІ ст. Ж.А.Н.Кондорсе [12] всю історію
людського роду подавав як закономірний послідовний рух до все більш розумного порядку речей:
розвитку наук про світ, звільнення від «тиранії» природи, гноблення й громадянської нерівності в
суспільстві. Утім, існувала й думка, яку відстоював Ж.-Ж.Руссо [13], що прогрес наук і мистецтв не
пішов на благо людям, а досягався за рахунок притуплення їх здатності відчувати й переживати і
був наслідком руйнування «природного стану» людей та поширення ідеї приватної власності.
Німецький філософ І.Кант [14] хід всесвітньої історії трактував як реалізацію універсального
телеологічного «плану природи» для людства (на відміну від законів, що діють у природі).
Ґ.В.Ф.Геґель [15] убачав у всесвітній історії дію універсальних законів діалектики. Світова історія є
процесом саморозвитку Абсолютного духу, Божественного начала, що виявляє себе в розвитку
людської культури: що розумне, те дійсне, що дійсне, те розумне. У всесвітній історії цей єдиний
Дух почергово проявлявся в розвитку низки історичних культур світу, хоча існували й існують
народи «неісторичні». Альтернативну, матеріалістичну, версію всесвітньої історії запропонував
К.Маркс [3; 16; 17 та ін.], який «переніс» дію законів діалектики з царини Духу в царину природи
та суспільства, передусім у сферу матеріального виробництва та виробничих відносин, внаслідок
чого єдина світова історія розглядалася як послідовна зміна низки способів виробництва і
пов’язаних із ними суспільно-економічних формацій.
В середині ХІХ ст. позитивістську лінійно-стадіальну концепцію історії людства висунув
засновник соціології О.Конт [18]. Соціологію як теоретичну науку він поділяв на соціальну статику,
що вивчає закони суспільного порядку в усіх його складових, та соціальну динаміку, що відкриває
закони прогресу суспільства. При цьому історичний розвиток людства є абсолютно уніфікованим
процесом відповідно до його розумового прогресу, що, як і розвиток окремої людини, проходить
через три стадії – теологічну, метафізичну та наукову (позитивну).
Соціологія, а особливо її окрема галузь – історична соціологія, була породженням і прямим
«продовженням» філософії історії. Тут зберігалися спроби дати логічне пояснення минулому
розвитку людського суспільства як цілісності, хоча абстрактність філософських категорій стала
доповнюватись конкретикою структурного опису суспільства та його історії. Тож так чи інакше й
історико-соціологічний опис суспільства ґрунтується на філософському баченні його історії.
Ідеї О.Конта були розвинені Дж.Ст.Мілем та Г.Спенсером, який, щоправда, «соціальну
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фізику» замінив «соціальною біологією», прирівнявши людське суспільство до живого організму,
що, розвиваючись, внутрішньо диференціюється й ускладнюється. Про визначальну роль
навколишнього середовища у забезпеченні суспільного прогресу писали І.Тен і Г.Т.Бокль.
Поширення позитивізму, що закликав до запозичення в соціальних науках природничонаукових методів, і саме відокремлення цих наук, зокрема, соціології, у середині ХІХ ст.
знаменували собою тріумф класичної науки й класичної раціональності. Філософія історії того часу
теж була передусім субстанційною, тобто визнавала присутність у світі якоїсь нерозкладної,
самодостатньої сутності, «цеглинки» світобудови. Ідеал науковості вбачався в математиці та
природознавстві. На історію екстраполювалися їхні методи та принципи об’єктивізму,
всезагального детермінізму, монізму, універсалізму [8, с.233–234]. Це можна було спостерігати і в
позитивізмі, і в марксизмі.
Але ставала помітною й певна обмеженість цих класичних (об’єктивістських) підходів до
всесвітньої історії, де чи не найважливішу роль відіграє суб’єктивний чинник. Уже в той час
(середина ХІХ ст.) успішно формується некласична філософія, зорієнтована не на пошуки сутності
об’єктивного світу, а на пізнання його зовнішніх проявів, даних людині в її досвіді – чуттєвому,
інтелектуальному, інтуїтивному. Наслідком же такого феноменалізму й суб’єктивізму була відмова
від визнання дії в суспільстві й природі універсальних законів, незалежних від людини. Ставилась
вимога вивчати світ не «як він є сам по собі», а «що він являє для нас», тобто досліджувати системи
й фрагменти дійсності відповідно до суб’єктивних інтересів, цілей, цінностей дослідника [8, с. 245].
Суто раціоналістичним уявленням позитивістів про всесвітню історію та її дослідження
протистояла «філософія життя», що ґрунтувалася на біологізаторстві. Вона спиралася на ідею, що
об’єктом філософії є світ як ціле, як Всежиття, котре в часовому вимірі і є історією. Зачинателем
цієї течії вважається німецький філософ А.Шопенгауер, що трактував світ як «волю», а його
бачення – лише як уявлення [19]. Його послідовник Ф.Ніцше вважав внутрішньою суттю буття
«волю до влади», а раціональне трактування антикварної історії як начебто моральної «наставниці
життя» – безумовно шкідливим [20]. «Філософія життя» пропонувала осягати історію в усій її
життєвій цілісності, але не через систематизацію та раціоналізацію позитивістського ґатунку, а
через її ірраціональне, інтуїтивне сприйняття. Обґрунтовувалися такі шляхи цілісного сприйняття
історії як герменевтика і співпереживання (В.Дільтей [21]), інтуїтивізм (А.Бергсон [22],
фізіогноміка (О.Шпенґлер [23]).
Не згодні з підходами до історії з боку прихильників і позитивізму, і «філософії життя»,
філософи баденської неокантіанської школи висунули свій варіант поділу наук – за методами
досліджень. В.Віндельбанд [24] назвав головним методом наук про природу номотетичний
(встановлення законів), а наук про культуру – ідіографічний (опис особливого). Г.Ріккерт у книзі
«Науки про природу і науки про культуру» [25] трактував їх, відповідно, як генералізуючий
(узагальнюючий) та індивідуалізуючий, або історичний, методи. Причому останнім методом
досліджуються не одиничні факти, а особливі за характером явища, в т.ч. досить складні за
структурою: особистість, ціле століття історії, соціальний або релігійний рух, народ тощо [25,
с. 78].
Прагнув не протиставляти, а навпаки – у певний спосіб поєднати бачення історії та методи
неокантіанства й позитивізму, німецький соціолог та історик М.Вебер. У низці своїх праць,
найвідомішою з яких є «Протестантська етика та дух капіталізму» (1904) [26; 27], він обґрунтував і
плідно використав в аналізі історії теоретико-методологічну конструкцію «ідеального типу».
Отримана в результаті акцентування, посилення, логічного зв'язування неоднорідних явищ, що
зустрічаються в різні епохи в різних культурах, вона дозволяла проводити системний порівняльний
аналіз релігій, їхньої господарської етики, типів правління тощо. Ставали можливими типологічно
однакові підходи до різних цивілізацій світу і водночас визнавалася їхня несхожість одна з одною.
В арсеналі соціології й філософії історії з’явився «людський вимір» соціальних подій, а соціальні
дії типологізувалися за схемою: цілераціональні – цінніснораціональні – афективні – традиційні.
Утім, як і в «філософії життя», неокантіанстві чи позитивізмі, ідеально-типічні моделі та висновки
не виводилися з практики історіографії, а накладалися на неї «згори».
Остання обставина давала простір розвитку й інших впливових соціологічних теорій, у т.ч.
позитивістських. Однією з них була методологічна концепція французького соціолога Е.Дюркгейма
[28]. Згідно з нею, суспільство є реальністю особливого роду, елементарними «цеглинками» якої
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виступають соціальні факти (факти колективної свідомості і морфологічні факти, що забезпечують
порядок і зв'язок між індивідами), котрі існують об’єктивно, а на індивіда впливають примусово. Їх
вивченням і має займатися соціологія. Всесвітня історія являє собою перехід від простого, архаїчархаїчного суспільства, побудованого на механічній солідарності людей (за подібністю ознак), до
складного, індустріального суспільства, що характеризується органічною солідарністю людей (за
принципом взаємодоповнюваності індивідів).
Виявлення першооснов структурної єдності суспільства і ролі в ній колективних уявлень
визначило в ХХ ст. головну тему французької соціології та філософії історії, а відтак – й
історіографії. На початку ХХ ст. Ф.Сіміан і А.Берр виступили за поширення на історію методів
соціології й досягнення на цій основі історичного синтезу. Цю ідею намагалася реалізувати Школа
«Анналів», що ставила за мету колективне написання «тотальної історії», яка в ідеалі має бути
всесвітньою. М.Блок писав, що «єдина справжня історія, можлива лише при взаємодопомозі, – це
всесвітня історія» [29, с. 29]. Однак реально Школі вдалися тільки масштабні структурні описи
окремих періодів і структур історії цивілізації в Європі, притому на підставі соціологічних та
культурологічних узагальнень. Це продемонстрували передусім праці Ф.Броделя [30], Ж.Ле Гоффа
[31], П. Шоню [32].
Американський соціолог російського походження П.О.Сорокін розробив свою версію
інтегральної соціології, яка включала дослідження соціальної мобільності та стратифікації. У праці
«Соціальна і культурна динаміка» [33] весь історичний процес він подав як циклічну зміну
(флуктуацію) трьох типів культури: чуттєвого (панування чуттєвого сприйняття дійсності),
ідеаціонального (панування раціонального мислення) та ідеалістичного (панування інтуїтивного
способу пізнання), що в своєму поєднанні утворюють суперсистему культури. Її характер
зумовлюється домінуванням одного з типів, а зміни в їх домінуванні визначають її динаміку і,
нерідко, здатність поширювати свій цивілізаційний вплив на решту світу.
Іншу концепцію веберівської соціології – концепцію соціальної дії – Т.Парсонс розвинув у
системну теорію соціальної дії, а на її ґрунті побудував потужну теорію соціальних систем [34]. В
останні десятиліття ХХ ст. ця теорія була конкретизована і модифікована в теорії комунікативної
дії Ю.Габермаса [35; 36]. А в царині системного бачення всесвітньої історії значну популярність
здобула світосистемна теорія американського соціолога й історика І.Валлерстайна [37]. Згідно з
нею, колишня ойкумена локальних світ-економік та світ-імперій із ХVІ ст. поступово
перетворюється на єдину капіталістичну світ-систему, що охопила вже весь світ. Остання має свій
центр (раніше це була Англія, а тепер – США), напівпериферію та периферію і розвивається як
єдине ціле під диктовку процесів ринкової економіки.
Всі ці системні теорії по-своєму логічно вибудувані, але вони зазвичай не випливають із
конкретики історичних досліджень, формуються без урахування практики вивчення історичних
фактів і джерел, а тому в багатьох відношеннях ігнорують і саму історичну реальність.
Подібні закиди можна зробити й щодо великих цивілізаційних теорій ХІХ–ХХ ст., що
всесвітню історію трактували як історію окремих соціокультурних спільнот –цивілізацій. Теорія
культурно-історичних типів М.Я. Данилевського [38], теорія культур-організмів О. Шпенґлера
[23], теорія цивілізацій як індивідів А. Тойнбі [39; 40] претендували на те, щоб охопити єдиним
поглядом, єдиною думкою всю сукупність фактів з історії тієї чи тієї цивілізації в її органічному
зв'язку, що для універсальних лінійних теорій було не під силу. Та вони практично не виходили за
межі філософського осмислення історії. Цілісність історії цивілізацій, зв'язність у ній історичних
фактів охоплювалися в них головним чином інтуїтивно, естетично, із застосуванням аналогії з
організмом. Вказані теорії були мало пов'язані з практикою історичних досліджень: вони з неї не
випливали й на неї вплинули мало, позаяк не давали в її руки надійних методологічних і
методичних інструментів для зв'язування фактів чи інформації джерел.
Що ж стосується безпосередньо філософії історії, то в ХХ ст. в центрі її уваги перебували
болючі проблеми історичного пізнання. Питанням природи і змісту історичної гносеології (в англоамериканському варіанті – епістемології) присвятили свої праці відомі філософи, історики,
економісти, соціологи. Неогеґельянці італієць Б.Кроче [41] та англієць Р.Дж.Колінґвуд [42] піддали
критичному аналізу весь попередній розвиток історіографії, відстоюючи думку, що історія є
історією передусім духовного життя людей, саморозвитку духу, а історична наука слугує
самопізнанню духу. Французькі вчені Р.Арон [43], П.Рікер [44], П.Вен [45], австрієць Л. фон Мізес
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[7], американець А.Меґілл [4] та ін. у своїх працях вказували на обмеженість власних ресурсів істоісторичної науки у створенні узагальненого опису історії людства, відзначали неминучу
суб’єктивність авторів досліджень та підкреслювали особливе значення в цій царині філософії
історії. В той же час історіософських праць, де б по-новому осмислювався хід всесвітньої історії,
з’являлось мало. Серед небагатьох теорій, що здобули популярність, слід назвати теорію «осьового
часу» К.Ясперса [46] і теорію стадій економічного зростання В.Ростоу [47], теорію трьох хвиль
цивілізації Е.Тоффлера [48].
Але історіософські теорії, як і соціологічні чи культурологічні, залишались
«позаісторичними». Уже історик, роблячи ті чи ті теоретичні узагальнення, надає свій смисл
історичному процесу, переходячи на позицію філософа. А потім філософ історії ще раз, уже на свій
лад, «переосмислює» історію. При цьому «філософ, – писав П.Рікер, – це той, хто знаходить у
історії смисл, відомий наперед» [44, с. 44].
Таке домінування над прикладною історіографією «наперед» заданих (часто апріорних)
смислових схем рано чи пізно мало стати предметом власне філософського аналізу. В останній
третині ХХ ст. поступова втрата в суспільстві колишньої довіри до великих ідейно-філософських
систем, породжених добою Просвітництва («метанаративів»), поєдналася з критичним
переосмисленням текстів історичних описів. Праці Ж.Дерріди [49], М.Фуко [50], Х.Уайта [51], а
також Ф.Анкерсміта [52], Р.Барта, Ж.Дельоза, Д. Ла Капра, Ю.Крістєвої, Ж.-Ф.Ліотара та низки
інших авторів сприяли утвердженню у філософії таких постмодерністських течій як
постструктуралізм та деконструктивізм, «лінгвістичному поворотові» у філософії історії.
Результатом було «падіння метанаративів», що означає втрату історіографією колишніх
філософських скріп, а відтак – розпад «єдиної історії» як ідеалу доби Просвітництва. В
історіографічну практику ввійшло написання різних мікроісторій (К.Гінзбург, Дж.Леві, Н.Земон
Девіс, Е.Ле Руа Ладюрі та ін.), історії повсякденності тощо. Провівши відповідне дослідження
розвитку історіописання, А.Меґілл зафіксував щонайменше чотири епістемологічні установки, які
почергово домінували в поглядах на когерентність всесвітньої історії: 1. ХVІ–ХVІІІ ст. – «існує
єдина Історія, і ми вже знаємо, яка вона»; 2. ХІХ ст. – «єдина Історія існує, проте ми можемо
дізнатися, чим вона є, лише після того, як будуть проведені остаточні дослідження»; 3. ХХ ст. –
«єдина Історія існує, однак вона ніколи не зможе бути розказаною»; 4. від кінця ХХ ст. –
«припущення, що єдина Історія існує, не може бути підтримане, ані суб’єктивно, як науковий
зачин, ані об’єктивно, як справжній великий наратив, котрий можна розповісти тепер чи в
майбутньому» [4, с. 270–302]. На зламі ХХ – ХХІ ст. філософія історії вже була зайнята
здебільшого осмисленням того, що сталося, та пошуками якогось виходу із «стану постмодерну»
[Див.: 8; 53; 54; 55 та ін.].
Така епістемологічна ситуація в галузі як історіографії, так і філософії історії, відображає
настання нового етапу в розвитку науки – постнекласичного (з останньої третини ХХ ст.).
Провідною рисою постнекласичного типу раціональності є визнання виключної історичності
самого розуму, детермінованості поглядів дослідника і змісту суспільних комунікацій характером
соціокультурного часу і простору. Залежність наукового дослідження від культурного контексту й
світоглядних установок ученого вже сама по собі неминуче веде до теоретичного, методологічного
й ціннісного плюралізму [8, с.438–440 ]. Відповідно змінюється й картина світу. Є.М.Сєргєйчик
відзначає: якщо в рамках некласичної раціональності світ розпадався на множину автономних,
незбіжних, несумісних «реальностей», сконструйованих відповідного до того чи іншого методу, то
тепер мова йде про єдину, цілісну, але відкриту, незавершену плюральну дійсність, фрагменти якої
взаємопов’язані, взаємодіють один з одним, і в той же час мають свої власні закономірності, свій
онтологічний статус, свою «свободу» й «історію» [8, с.450–451].
Водночас у царині соціології з’явилась теорія, яка відповідає канонам постнекласичної науки
і при цьому дозволяє досліджувати всесвітню історію в її системній єдності. Це системна теорія
німецького соціолога Нікласа Лумана [54; 55]. Згідно з нею суспільство складається тільки з
комунікацій, а отже, елементами системи суспільства постають самі історичні факти й історичні
джерела, взяті в особливому, системно-комунікативному, вимірі. Комунікації можливі не самі по
собі, а тільки як елементи тієї чи іншої смислової системи. У луманівській теорії розкрито механізм
еволюції суспільства як комунікативної системи. Він включає варіацію в комунікаціях, селекцію
окремих із них домінуючою структурою смислових очікувань та ре-стабілізацію суспільства в
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нових умовах. Окремо Н. Луман аналізує чотири форми системної диференціації суспільства:
засновану на усному спілкуванні сегментарну, засновані на писемності центр-периферійну та
стратифікаційну, засновану на книгодрукуванні функціональну.
Теорія соціальних систем Н. Лумана цілком узгоджується з синергетичною теорією, котра
визначає загальний зміст постнекласичної науки. Вона створює сприятливі методологічні умови й
для успішного закріплення постнекласичної парадигми в історичній науці. В її світлі всесвітня
історія постає як іманентно когерентний, системний процес зміни одних комунікацій іншими.
Вихідним пунктом його аналізу слугує не індивід, його дія чи історична подія, а сама
саморозвиткова система, в якій кожен факт є лише моментом функціонування і розвитку цієї
системи. Отже, тепер замість висування філософських теорій, які б зовні умосяжно зв'язували
факти історії в якусь логічно вибудувану цілісність, стає можливим виявлення їх зв’язку
«зсередини» – через спостереження за спостереженнями досліджуваної системи комунікацій,
або методом спостереження другого порядку [Докладно див.: 56].
Таким чином, на різних етапах розвитку науки філософія історії (як і споріднені з нею
макросоціологія та історична соціологія) по-різному бачила єдність всесвітньої історії. У добу
розквіту класичної науки всесвітня історія здавалася їй передусім субстанційною й універсальною й
вона шукала якісь універсальні закони цієї цілісності та методи її дослідження, пробувала
створювати її метанаративи (метаописи). У добу некласичної раціональності центр ваги в
осмисленні всесвітньо-історичного процесу переноситься з виявлення його об’єктивної й
універсальної сутності на способи неминуче суб’єктивного осягнення суб’єктивних же зовнішніх
проявів останньої. На етапі постнекласичної науки філософія історії втрачає віру в саму
метафізичну універсальну сутність та цілеспрямованість цього процесу, або, щонайменше, у власну
спроможність їх виявити й описати в метанаративі, й зосереджує увагу на історичних
мікропроцесах. Водночас з’являються й теорії, як, наприклад, системна теорія Н.Лумана, здатні
описати й пояснити внутрішню когерентність історичного процесу без сумнівних претензій на
виявлення його метафізичної «кінцевої мети».
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SUMMARY
The article outlines the trends in evolution of the philosophy of History in the eighteenth - twentieth
centuries. The problem of the unity of world history remained unresolved at all stages of development of
science: classical, nonclassical, postnonclassical. The author believes, that the N.Luhmann’s system theory
allows to solve it.
С. І. ПАЧЕВ
ПРОБЛЕМНА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРИЧИН МАСОВОГО ПЕРЕСЕЛЕННЯ БОЛГАР
ДО ТАВРІЇ 1861–1863 РР.
Дослідження процесу формування етнічного складу населення України передбачає, між
іншим, з’ясування причин міграційних процесів на рівні окремих етносів у той чи інший
історичний період.
У 1861–1863 рр. у результаті масового переселення болгар з південної Бессарабії і північнозахідної Болгарії в північному Приазов'ї виникла друга за чисельністю на території сучасної
України локальна група болгарських сіл. Одним з актуальних аспектів дослідження причин цієї
події є історіографічна рефлексія відповідного питання для визначення перспектив наступних
студій.
Науковий доробок вітчизняних та зарубіжних учених з історії переселення болгар до
Приазов’я частково проаналізований у працях В.В. Міхеєвої [1], В.В. Туркова [2], Є.В. Бєлової [3],
С. Дойнова [4] та автора статті [5]. Проте у розрізі історіографії причин цього міграційного процесу
питання ставиться вперше.
Метою статті є аналіз вивчення питання про причини переселення болгар до Таврійської
губернії в історіографії. Об'єктом дослідження є науковий доробок українських та зарубіжних
учених з означеної теми, а предметом – формування сучасного образу цього питання в
історіографії.
Перші спроби пояснити причини переселення болгар з Бессарабії до Північної Таврії зі
слов’янофільсько-русофільських позицій були зроблені на початку 60-х рр. ХІХ ст. у праці
І.С. Іванова [6, с.14-15] та у статті в Журналі Міністерства державного майна, складеної на основі
звіту чиновника Азіатського департаменту МЗС Російської імперії П.М. Стремоухова, якому було
доручено здійснювати загальне керівництво переселенням слов’ян із-за кордону до Таврійської
губернії у 1861 р. [7, с.232–233].
У цих роботах був вказаний прямий зв’язок переселення болгар з наслідками Кримської
війни. Утвердилася думка про те, що прагнення болгар до переселення було викликано їхньою
любов’ю до Росії, небажанням жити у чужій країні, терпіти утиски влади. Подією, яка дала
поштовх до переселення, на думку авторів, стала розправа над беззбройними болгарами у Болграді
в листопаді 1860 р. Основним мотивом переселенської політики Росії була вказана любов до
слов’ян, бажання захистити їх від гноблення і надати притулок. Окрім того, висловлювалася думка
про присутність у політиці Росії здорового прагматизму – прагнення «колонізувати»
Новоросійський край лояльними і працьовитими підданими.
Не залишив поза увагою причини переселення болгар відомий дослідник іноземної
колонізації в Росії А. Клаус. Запропонована ним схема цілком укладається в окреслену вище:
«Отграничение половины бессарабско-болгарских колоний к Молдавии и во многих отношениях
грустные последствия этого события, оказали, однако, благодетельное влияние на нравственное
пробуждение наших колонистов. Особенно они обязаны в этом отношении действиям молдавского
правительства. Последнеее, гарантировав сначала отшедшим от нас колониям прежние права и
преимущества, выжидало только истечения трёхгодичного срока, назначенного по Парижскому
трактату для свободного перехода в Россию жителей отграниченного участка. По прошествии
этого срока оно тотчас объявило данную гарантию недействительною, назначило с колонистов
рекрутский набор, и, встретив оппозицию, ввело в колонии войска. Из этого возникло
происходившее на наших глазах, в 1861–1863 годах, переселение в Таврическую губернию массами,
сперва жителей отшедших колоний, готовившихся к переходу в наши пределы поголовно, а затем
и из остальных частей Молдавии, Турции, Малой Азии, Австрии и т.д.» [8, с.350-351].
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Дещо інше розуміння причин переселення утвердилося у другій половині ХІХ – на початку
ХХ ст. у болгарській історіографії. Основною відмінною рисою стала спроба відповісти на питання
про причини переселення болгар шляхом докладного опису тих подій, які йому передували.
Накопичений таким чином фактичний матеріал створив ґрунт для майбутнього комплексного
аналізу факторів, що спричинили переселення. Окрім того, болгарські автори традиційно
розглядали як одну з головних причин переселенську політику російського уряду.
Ідею про вбивчий для болгар характер російської переселенської політики висловив у 1861 р.
Г.С. Раковський. Однак критика Росії у редагованій ним газеті «Дунавски лебед» прозвучала не
відразу. Спочатку в репортажах про становище болгар у Бессарабії причиною переселенських
настроїв називався утиск болгар владою Молдавського князівства: «Колонистите в Молдавската
Бессарабия, обидены от рекрутския набор и от известно-то вече на света кръваво дело на 8
ноемврия, се решиха да ся вдигат от тая земя и да се преселят в Русия» [9]. Лише з червня 1861 г.
тон публикацій зміннився: «…длъбокото си убеждение, в което се намерваме, че Русия и Турция са
лъжат в следствиита, на които са те взаимно надеват от това предприятие» [10]; «…руска
пропаганда в Бессарабия да лъжи и мамя българыты да ся преселват в Руссия…» [11].
Д. Маринов, досліджуючи переселення «відінців», серед факторів, що вплинули на нього,
відзначив свавілля і насильства турків; розчарування болгар у повстаннях і сприйняття переселення
як єдиного способу поліпшити своє становище; помилкову переселенську політику Росії як
результат угоди з Туреччиною про обмін населенням; погіршення становища болгар через
поселення у Відінському краї татар; непряму агітацію з боку татар [12, с.108–109].
Про причини переселення колоністів з Бессарабії писали болгарські дослідники першої
половини ХХ ст., зокрема І. Титоров, В. Дякович, Д. Биберов, П. Атанасов, А. Бурмов. І. Титоров
докладно описав конфлікт колоністів з молдавською владою, який, на його думку, став головною
причиною переселення: «емиграцията, като спасително средство, се пригърна от една
значителна част колонисти» [13, с. 165].
В. Дякович вбачав причини переселення у зазіханнях влади на права болгарських колоністів у
Бессарабії [14, с. 28]. Д. Биберов як причини називав прихильність болгар до Росії і прагнення
звільнитися від османського панування, посягання влади на права колоністів, російську агітацію
[15, с. 159].
П. Атанасов причинами переселення називав прихильність до болгар російського уряду,
посягання властей князівства на права колоністів, прагнення болгар повернути сприятливі для
життя умови [16, с. 174–175]. Пізніше на перше місце серед причин автор поставив російську
агітацію: «Трескавата дейност на руските емисари дала своя отличен плод» [17, с. 402].
А. Бурмов вважав переселення болгар з Бессарабії одним із наслідків Кримської війни.
Причинами переселення він назвав утиски болгар владою молдавського князівства і російську
агітацію. Мотивацію переселенської політики Росії автор пояснив економічними потребами імперії
[18, с. 100–102].
У СРСР у міжвоєнний період історія міграції болгар не стала предметом активних наукових
досліджень. Питання про причини переселення болгарських колоністів з Бессарабії до Таврії
порушив Д. Димитров. Він описав утиски, яких зазнали болгари в Бессарабії, відзначив вплив
російської агітації на поширення серед них переселенських настроїв [19, с. 83], а активність
російського уряду в цьому питанні мотивує економічними потребами [19, с. 82].
У формуванні сучасного розуміння причин переселення «відінців» важливе значення має
робота С. Дамянова, який розвинув і обгрунтував ідеї Д. Маринова, проаналізувавши соціальноекономічні та політичні процеси в північно-західній Болгарії. Переселення «відінців» автор пов'язує
з наслідками Кримської війни. Переселенську політику російського уряду С. Дамянов мотивує
намаганням колонізувати південні степи працелюбним християнським населенням. Головними
факторами, що підштовхнули болгар до переселення, автор вважає земельне питання («въпросът за
господарлъците») та поселення турецькою владою татар-емігрантів на болгарських землях.
У мотивації болгарських селян він виділяє прагнення отримати землю і звільнитися від утисків:
«Тези са били двете главни причини, които способствували у населението да узрее идеята
наистина да отиде и да потърси земя там, където имало такава и където се надявало, че ще бъде
свободно от притеснения, т.е. в Русия». На думку автора, у формуванні переселенських настроїв
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зіграли роль також розчарування в повстанському русі та агітація з боку російських агентів [20,
с. 191-192].
Е.В. Хаджиниколова, проаналізувавши існуючі в історіографії погляди на питання про
причини переселенської політики Росії, дійшла висновку про необхідність їх перегляду з позиції
комплексного підходу: «…всички споменати автори имат право в едно или друго отношение, но
всеки от тях не е видял в целост комплекса от причини, които обусловили руската политика към
преселването, преувеличил е една или друга отделна подбуда на руското правителство по този
въпрос, не е достигнал поради липса на достатъчно данни до някои допълнителни двигатели на
руската преселническа дейност». На її думку, при визначенні причин переселення «відінців»
необхідно враховувати наявність стихійної міграції з північно-західної Болгарії до Сербії до
початку переселенської агітації російських дипломатів [21, с. 55].
І. Тодев вбачає причину політики Росії з переселення «відінців» у її неготовності бути серед
основних гравців при розв’язанні чергової кризи східного питання і прагненні, через це, ослабити
кризові прояви в балканському регіоні шляхом масштабної переселенської акції: «Переселение
болгар в 1861 г. представляло собой задуманное и осуществленное русским правительством
средство сохранить среди них влияние северной империи, притупить крайние настроения в
церковном движении, противодействовать униатству, предотвратить возможное вооруженное
народное восстание… предоставить царской дипломатии аргументы в подготовляемой под его
эгидой реформаторской акцией в Турции» [22, с. 54].
С. Дойнов сприйняв версію І. Тодева як новий штрих у розкритті проблеми, який потребує
додаткової аргументації. Автор вбачає причини активізації переселенських процесів у північнозахідній Болгарії в широкому комплексі соціально-економічних і політичних «пружин», серед яких
назвав пригнічення болгар, потребу російського уряду в робочих руках для «південних областей»:
«Не лишено от исторически разум и логическа връзка със събитията, които се разиграват по
това време в България (преди всичко успехите на европейските религиозни влияния), подобно
гледище всъщност не отрича известните ни досега причини за активизиране на преселенческите
процеси: угнетението на българите и нуждите от работно население в южноруските области»
[4, с. 127]. Щодо причин переселенських настроїв у середовищі бессарабських колоністів С. Дойнов
дотримується традиційної думки про те, що ними послужили утиски з боку нових властей. Автор не
заперечує також і впливу російської агітації [4, с. 131-132].
І.Ф. Грек и Н.Н. Червенков розглядають переселення 1861–1863 рр. як складову загального
переселенського процесу XVІІІ-XIX ст., який пов'язують із загостренням соціально-економічної
кризи Османської імперії, наростанням національно-визвольного руху і його жорстоким
придушенням, російсько-турецьким військовим протистоянням, зацікавленістю російського уряду в
якнайшвидшому заселенні причорноморських степів [23].
І.Ф. Грек вважає, що причиною переселення болгар з Бессарабії було свавілля молдавських
властей [24, с. 140], додатковим поштовхом стало гарантування російським урядом збереження
переселенцям колоністських пільг [24, с. 135], а спрямування міграційного потоку саме до
Приазов’я було спровоковане демографічними процесами, що сталися там раніше [24, с. 138].
Аналогічним чином пояснює причини переселення болгар з Бессарабії до Таврії В. Калоянов:
«Обстоятелствата, при които били поставени българските колонисти под молдавска власт, още
от началото на нейното установяване, ги накарали да потърсят спасение чрез повторно
преселване в «изместените» на изток руски предели». «Причината за насочването им именно към
тези земи пък се заключавала в настъпилото там обезлюдяване вследствие на бягството на
няколко хиляди ногайски татари в Турция…» [25, с. 23].
В.В. Турков розглядає дії Росії з переселення та облаштування бессарабських болгар як один
із заходів у рамках східної політики імперії: «Скористувавшись незадоволенням болгар
"відокремленої ділянки" Бесарабії діями владних структур Молдавського князівства, російська
дипломатія почала агітувати болгар до еміграції в Росію» [2, с. 12]. На його думку, за допомогою
переселення російські дипломати ліквідували «болгарський конфлікт», який загрожував
зовнішньополітичним планам Петербурга на Балканах: «…діяльністю, спрямованою проти
болгарського населення південної Бессарабії, керівництво Молдавського князівства загрожувало
зовнішньо-політичним планам Петербурга на Балканах. І подальша діяльність російського уряду
була спрямована на ліквідацію «болгарського конфлікту» та захист прав болгарського населення».
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Одночасно автор виділяє і внутрішній аспект переселенської політики російського уряду, який
таким чином вирішував завдання колонізації незаселених територій благонадійними жителями [2,
с. 16].
Є.В. Бєлова визначила, що передумови для здійснення переселенської політики Росії в
широких масштабах слід вбачати в еміграції мусульман: «…осенью 1860 г. вследствие выхода
татар и ногайцев из Крыма и Приазовья и поселение их в христианских селениях Турции,
славянскому переселению в Россию был дан более широкий размах» [3, с. 147]. Є.В. Бєлова також
пояснює причини дій Росії щодо переселення болгар з Бессарабії завданнями внутрішньої та
зовнішньої політики: з одного боку, «… Россия стремилась найти поддержку ведущих держав
Европы, и таким образом, найти союзников в изменившейся политической ситуации после 1856 г.»
[3, с. 149-150], а з іншого, «Российское правительство… решило заменить выселившихся татар
иностранцами, в первую очередь, рассчитывая на болгар из Молдавского княжества и Европейской
Турции» [3, с. 179]. Причини дій молдавської влади з ескалації конфлікту з болгарами Є.В. Бєлова
пояснює загостренням внутрішньополітичної обстановки в країні. Фактором, що посилив
переселенські настрої «відінців», дослідниця вважає політику турецької адміністрації [3, с. 189].
С.І. Пачев розглядає переселення болгар 1861–1863 рр. під кутом зору виникнення
болгарських колоній у Приазов'ї. Умовою для цього, на думку автора, послужила еміграція
ногайців, які звільнили значну територію. Основною причиною переселення болгар з Бессарабії
С.І. Пачев вважає конфлікт болгар з молдавським урядом. Окрім того, автор виділяє і економічну
причину – необхідність розширення земельного наділу болгарських колоністів. Активність Росії у
питанні про переселення автор пояснює зовнішньополітичними інтересами імперії [26, с. 8–9].
М.М. Фролова, аналізуючи причини переселення «відінців», погоджується із висновками
І. Тодева про те, що організація переселення болгар була однією зі складових політики Росії на
Балканах на початку 60-х рр. ХІХ ст., що прагнення болгар до переселення співпало з поширенням
уніатства і загостренням ситуації в Болгарії. Але дослідниця рішуче відкидає твердження, що
«движение переселения заранее было спланировано русскими политиками» [27, с. 185–186].
Причину переселення «відінців» автор вбачає у загостренні ситуації в північно-західній Болгарії на
рубежі 50-60-х рр. ХІХ ст. через невирішеність земельного питання (перетворення державних
земель в «господарлики» – приватну власність агіїв), постійному збільшенні і без того високих
рентних платежів, озлобленні мусульман після оголошення в 1856 р. султаном рівності всіх
підданих [27, с. 170-171], оселенні на болгарських землях татар і ногайців [27, с. 173].
Таким чином, у розумінні істориками причин переселення болгар у 1861–1863 рр. з Бессарабії
і північно-західної Болгарії до Таврійської губернії за півтора століття відбулася певна еволюція.
Завдяки дослідженням болгарських, українських, російських і молдавських авторів другої половини
ХХ – початку ХХІ ст. вдалося відійти від пануючих колись односкладних слов'янофільськорусофільських або русофобських концепцій і прийти до розуміння необхідності комплексного
розгляду процесів, що викликали причини масової міграції болгар. У цьому комплексі дослідники
виділяють як міжнародну політику, так і регіональні внутрішньополітичні та економічні процеси в
північно-західній Болгарії, Об'єднаному князівстві Молдавії та Валахії і на півдні Російської
імперії, а також соціально-економічні процеси у середовищі болгарських колоністів у Бессарабії.
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SUMMARY
The article is devoted to the historiography of the last mass migration of Bulgarians in the Russian
Empire 1861-1863. It is concluded that the research of Bulgarian, Ukrainian, Moldovan and Russian
authors of the second half of XX - beginning of XXI century made it possible to move away from the oneword-Slavophile Russophile or Russophobic concepts and come to understand the need for a
comprehensive review of the process that caused the causes of mass migration of Bulgarians.
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ІІ РОЗДІЛ
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
А. Ф. ДОДОНОВ
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В УКРАИНЕ
Тот, кто приобрел богатство через грех и
радуется, то эта его радость – хуже несчастья.
Заратуштра [11, с. 7]
Экономическая политика, в нашем представлении, – это деятельность политических
субъектов по выработке и осуществлению практических мероприятий в сфере экономической
жизни в интересах общества и его отдельных социальных групп. В современном
глобализирующемся мире проблема проведения эффективной экономической политики стала
одной из актуальнейших. Связано это с тем, что отношения, которые складываются в процессе
производства, распределения, обмена и потребления материальных благ далеко не всегда носят
справедливый характер, а поэтому так или иначе затрагивают интересы всех классов, наций и
других слоёв населения, всех сфер человеческой жизнедеятельности и всех стран и народов
мирового сообщества.
Особую остроту эта проблема приобрела в государствах, возникших на развалинах СССР, в том
числе и в Украине, которая вот уже более двадцати лет никак не может преодолеть
общенациональный кризис и в которой экономика до последнего времени, по заключению многих
экспертов, продолжала деградировать. Цель исследования – выявить основные причины кризисных
явлений в сферах политической и экономической жизнедеятельности украинского социума и
определить эффективные пути, средства и методы их неотлагательного решения.
Для её достижения мы исходили из того, что научное понимание процессов экономического
развития предпологает прежде всего признание их объективного характера и важного значения
субъективного (человеческого) фактора – энергии, умения и творчества людей. Такой подход
отрицает как фетишизацию экономических законов и фаталистическое представление о развитии
производительных сил, так и волюнтаризм. Однако он не отрицает необходимости политического
влияния на экономическую систему. Более того, он позволяет говорить о диалектическом единстве
политики и экономики, утверждать, что политика представляет собой определенное проявление
экономики, а экономика в значительной мере развивается под влиянием типов политической и
партийной систем, политического режима, легитимности власти и других политических институтов
и субъектов политики. Каждая социальная группа, владеющая собственностью и экономическими
ресурсами, стремится с помощью политической власти не только защитить свой статус, но и
обеспечить наибольшую прибыль. В свою очередь, политические деятели пытаются укрепить свои
позиции в коммерческих структурах. Каковы же результаты такого взаимовлияния субъектов и
объектов политики и экономики в Украине?
Итогом, по общему признанию, бездарных реформ правящих кругов стало то, что за 20
постсоветских лет наша страна утратила статус высокоразвитой индустриальной державы. Во
многих отрослях промышлености (металлургической, химической и др.) произошёл отток назад.
Значительно уменьшилось производство и сельскохозяйственной продукции: молока – в 2,1 раза (с
24,5 до 11,6 млн. т.), мяса – в 4,6 раза (с 3,2 до 0,7 млн. т.) [10]. 80% основных фондов в Украине
изношены. На селе проживает 80% людей пенсионного возраста. 80% реализумой в стране
продукции произведено за рубежом [3]. Производительность труда упала почти в два раза и в
сравнении с США (берем за 100%) составляет всего лишь 16%, т.е. работу, выполняемую
американцем за один день, украинский работник выполняет за 6 дней, российский – за 3 дня. По
уровню ВВП Украина отстала от уровня 1990 г. почти на 40%. За это же время мировая экономика
выросла в 2,7 раза [8]. При этом бюджетные затраты на науку сократились более чем в 30 раз.
Внешний долг Украины в пересчете на каждого её жителя увеличился с 447 долларов в 2002 г. до
2758 долларов на начало 2012 г., т.е. более чем в 6 раз [5]. Если в советский период Украина
занимала 11 место в мире по обьёму валового внутреннего продукта, то сегодня – 55 место из 183
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сравниваемых стран [6, c. 2]. А по индексу главной конкурентоспособности она в восьмом десятке.
Основные причины ухудшения экономического положения в Украине мы усматриваем в
следующем.
Во-первых, в тех недостатках хозяйствования, которые достались независимой Украине от
бывшего СССР. Уже тогда годами горел в факелах попутный газ, сбрасывались в отходы ценные
металлы “чужого” министерства, хищнически опустошились природные богатства, слабо
внедрялись в производство достижения ученых, изобретателей и рационализаторов, процветала
уравниловка в оплате труда.
Во-вторых, в сложности трансформации бывшей в СССР, в том числе и в Украине,
неэффективной плановой (командно-административной) экономической системы в рыночную
экономику. Так, высокая концентрация металлургической и машиностроительной отраслей
производства, военно-промышленного комплекса, которые были сориентированы на обслуживание
потребностей экономики всех республик Советского Союза и стран Совета Экономической
Взаимопомощи, объективно не позволяла им быстро включиться в режим рыночного
саморегулирования.
В-третьех, в том, что Украина с её развитым металлургическим комплексом и тяжелым
машиностроением после развала СССР оказалась без необходимого количества топливноэнергетических ресурсов (нефти, газа и др.), которые ранее поступали из других республик
Советского Союза.
В-четвертых, далеко не сразу и не все политические и хозяйственные субъекты смогли
понять, что рыночная экономика таит в себе не только плюсы (право распоряжатся собственностью
по своему усмотрению, свободные рыночные цены, наличие рынка рабочей силы, самостоятельное
решение вопросов “что производить?”, “как производить?”, “сколько производить?”, разумеется в
пределах существующего законодательства), но и минусы. Она довольно часто вызывает массовые
банкротства, безработицу, падение производства. А главный её недостаток состоит в том, что
рыночный спрос проистекает не из глубинных разумных человеческих потребностей, а из сущности
товарного производства, культивирующего этот спрос и превращающего его в “пожирателя” всего
окружающего, в том числе и самого человека. Мотором, сердцем капиталистической экономики
стала норма прибыли. Рынок вынуждает производителя работать на максимализацию прибыли, на
выпуск товаров низкого качества и с коротким сроком “жизни”. И чтобы этого избежать, требуется
активное вмешательство в экономические процессы институтов политической системы общества и
кропотливая работа по гуманизации людей, чего, к сожалению, не наблюдалось в Украине.
В пятых, в ошибках и просчётах младореформаторов. Особенно много их они допустили на
начальном этапе формирования украинской государственности. К ним следует отнести в первую
очередь самоустранение органов государственной власти от регулирования рыночной экономики,
без чего система “свободного рынка” стала походить на стихийную “толкучку”, а также проведение
непродуманной приватизации общенародной собственности, которую в народе окрестили
“прихватизацией”. После 1992 г. в Украине в частные руки перешло около 120 тыс. предприятий. В
результате этого доля государственной собственности в структуре национальной экономики
уменьшилось до 10%. Для сравнения отметим, что в США и Японии она составляет более трети, а в
Швеции – около половины [2, F 6]. Ныне почти все производственные активы контролируют 2-3%
“новых украинцев”. В частности, совокупное достояние 100 багатейших украинцев составляет
54 млрд. долларов. Многие из них пошли в политику. По разным оценкам, депутатами Верховной
Рады Украины являются от 300 до 340 миллионеров. Только 16 нардепам из фракции Партии
регионов принадлежит около 20 млрд. долларов [1].
Овладев собственностью и политической властью, олигархические круги утратили интерес к
проведению качественных преобразований в экономической и других областях общественной
жизни. Вместо их модернизации они повели народ по пути “косметических реформ”, положив в их
основу зарубежную либерально-монетаристскую модель Международного валютного фонда,
отрицающую решающую роль государства в регулировании рыночных отношений и
преувеличивающую рыночные механизмы саморегулирования экономики. Это обернулось
дезорганизацией промышленного производства, науки, образования и культуры, оттоку капитала за
границу и огромному внутреннему и внешнему долгу государства и предпринимателей. К
большому сожалению, ни политические партии, ни общественно-политические организации и
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движения не приняли действенных мер по защите интересов работников наёмного труда.
По словам бывшего омбудсмана Украины Н. Карпачевой, уровень бедности в стране
составляет 24,1%. Практически каждый восьмой житель попадает в категорию крайне бедных.
Больше всего страдают от нищеты семьи с детьми и сельское население. По критериям ООН для
стран Центральной и Восточной Европы, в Украине бедность охватывает 80% населения. Ситуация,
когда доходы 10% самых бедных граждан и 10% самых богатых имеют разрыв более чем в 40 раз,
разрушает веру людей в справедливость [7]. Как заметил В. Тарасенко, инфляция растет, пожирая
тощие бюджетные надбавки к зарплатам, словно моль, дорвавшаяся до шерсти. Олигархи как
наживались, так и продолжают наживаться. Чиновники как брали взятки, так и берут в ещё более
крупных размерах [9].
В целом, возвращение к капиталистическим рыночным отношениям привело к усилению
антагонизма между интересами индивида, коллектива и общества, между трудом и капиталом, к
подрыву источника происхождения богатства – человека, к уменьшению приверженцев
капитализма с 17,1% в 2000 г. до 9,4% в 2009 г. [2, F 6].
В сложившейся в Украине уникальной экономической ситуации, выражающейся в
многообразии форм собственности и предпринимательской деятельности, инфляции и бюджетном
дефиците, кризисе платёжной системы и массовой безработице, усиливающейся борьбы между
различными кланами за наиболее прибыльные секторы экономики и криминализации общества,
главной целью политики стало обеспечение динамичного развития экономической системы
страны. Для её достижения необходимо, на наш взгляд, решить следующие проблемные задачи.
1. Устаревшая политическая стратегия развития общества служит основной причиной
ухудшения экономических показателей. А поэтому необходимо прежде всего преодолеть
неэффективность политической системы управления экономикой. Ныне политическая власть
принадлежит владельцам крупного капитала. Они и их представители доминируют в Верховной
Раде и правительстве страны, возглавляют многие политические партии, которые, хотя и дают
далеко не одинаковые реценты реформирования экономики, но выражают интересы
олигархических кругов. В стране отсутствует единая концепция преобразования хозяйственной
жизни в интересах всех слоёв населения. Проводимая административная реформа пробуксовывает.
Многие госчиновники используют командно-административные методы, действуют по принципу
застойных времен: “в дирижируемой экономике хорошо живут только дирижеры”. Во имя своих
“рыночных” интересов они зачастую идут на сделку с совестью и нарушение законов.
Инициатором решения этой проблемы должны стать структуры гражданского общества и
политическая партия, способная реформировать политическую систему общества таким образом,
чтобы она стала выражать интересы не только нынешних нуворишей, но и всех других групп
трудящихся – рабочих, крестьян, служащих. А для этого она обязана представить проект
универсальной системы гарантированного социально-экономического обеспечения, как это
сделали, например, социал-демократы Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и ряда других стран.
В центре программы перспективного развития социально ориентированной рыночной экономики
должен находится человек труда (предприниматель, рабочий, крестьянин и др.), который бы
строил свою хозяйственную деятельность на основе гуманных принципов, правовых норм и
социальной справедливости.
2. Создать самодостаточную и сбалансированную украинскую экономику.
Первостепенную роль в этом призванно сыграть государство, которое должно взять на себя тонкую
работу, образно говоря, “настройщика музыкального инструмента”, т.е. реализатора научно
обоснованной программы перспективного развития социально-ориентированой экономики
Украины. Это предполагает широкое использование правительством таких методов, как
регулирование и планирование пропорций, госзаказы, целевые программы, регулирование доходов,
выравнивание экономических потенциалов и жизненных условий населения различных регионов
страны и др. Особо эффективным “лекарством” в лечении больной украинской экономики, по
нашему мнению, может стать:
- всемерное развитие наукоёмких отраслей производства, что позволило бы Украине перейти
на стадию постиндустриального развития;
- финансовое и кредитное стимулирование выпуска продукции на экспорт;
- создание благоприятных правовых и финансовых условий для кооперативного движения на
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селе;
- деприватизация и национализация базовых предприятий и отраслей экономики ибо, как
справделиво заметил А. Мучник, после декабря 1991 г. в стране была осуществлена не
приватизация “государственного” имущества, а конфискация собственности народа Украины.
Поэтому конфискация общенародной собственности будет оставаться извечно кровоточащей раной
на теле нашего социума. Исцелить её можно лищь путем возвращения национального богатства его
истинным владельцам [4];
- закрытие оффшор для национального капитала;
- установление прогрессивного налога на прибыль и роскошь;
- пресечение разворовывания общенациональной собственности и проведение открытой и
честной приватизации;
- легализация и ликвидация имеющейся в Украине значительной доли “теневой” экономики;
- преодоление финансового хаоса, кризиса неплатежей и валютных махинаций;
- незамедлительное возвращение людям их трудовых сбережений, присвоенных
государственными чиновниками в ходе т.н. либерализации цен в 1992 г., что в определенной мере
будет способствовать проявлению населением экономической активности и формированию
многочисленного среднего класса;
- преодоление психологической пассивности многих граждан в сфере экономических
отношений, которая складывалась десятилетиями и не позволяет им заняться коммерцией, открыть
своё дело, а также неверия в то, что честным трудом можно улучшить своё материальное
благополучие. Добиться эффективного использования их интеллектуального потециала можно
путём обеспечения всех граждан работой по специальности, осуществления строгого контроля за
мерой труда и размером зарплаты, правового наказания тех лиц, которые незаконно присваивают
себе результаты чужого труда;
- отказ от услуг МВФ, ставшего инициатором антинародных реформ в Украине;
- последовательное проведение курса на Таможенный союз с Россией, Белоруссией и
Казахстаном и на вступление Украины в Евразийское Экономическое Сообщество, что, как
свидетельствуют расчеты специалистов, принесёт нашей стране немалую выгоду.
Таким образом, преодоление в Украине экономического кризиса требует от субъектов
экономической политики незамедлительного принятия комплекса радикальных мер по
приобщению её населения к прогрессивным достижениям мировой цивилизации и повышению
заинтересованости людей в эффективной хозяйственной деятельности.
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SUMMARY
The article analyzes the reasons of crisis in the economy of Ukraine and the ways of solving the
problems in this field.
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С. С. АНДРЄЄВА
ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СТАТУСУ ЗАПОРОЖЖЯ
В РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ДОГОВОРАХ 1711-1713 рр.
В загальному контексті історії української державності визначення самостійного політичного
існування Січі має принципове значення у вітчизняній історіографії. Політичний розвиток та
міжнародний статус Січі характеризується більшістю сучасних дослідників виходячи із
загальнотеоретичних питань історії держави та права та їхнього співвідношення із специфікою
державотворення часів Запорозької Січі. Серйозною і самостійною силою в системі міжнародних
відносин в Північному Причорномор’ї Запорожжя визнається з середини XVI ст. В загальних рисах,
Запорізька Січ визначається як життєздатний політичний організм, який забезпечив тяглість
етнічної української державності, довгий час в силу історичних обставин фактично виконував
зовнішньополітичні функції Української держави, хоча і зазнавав обмежень з боку сусідніх держав.
Зруйнування Січі Катериною ІІ 1775 р. розуміється як знищення «форпосту української
державності» [1, 16].
На нашу думку, визначення політичного статусу Запорожжя є можливим з двох принципових
позицій теоретичного розуміння системи міжнародних відносин в регіоні Південно-Східної Європи
XVIII ст.: 1) як перехідного до встановлення впорядкованої системи міждержавних відносин в нові
часи та з урахуванням впливів східних традицій міжнародних відносин; 2) застосувавши до
Запорозької Січі поширене в сучасній науці розуміння суб'єкта міжнародного права без вимог
особливого незалежного міжнародно-правового статусу, але з наявністю механізмів реалізації та
особливих напрямків виконання зовнішньополітичних задач [2, 43-50 та ін.].
В напрямку аналізу конкретно-історичних умов і способів інкорпорації національних регіонів
у склад Росії в тяглому процесі «централізації», що тривав до XX ст., треба відмітити певні
здобутки сучасної російської історіографії. XVIII ст. виділяється як важливий перехідний етап,
який характеризується поступовим посиленням централізованої абсолютистської Російської імперії
на міжнародній арені як складової і чинника формування європейської системи держав. Це дає їй
можливість як через систему міжнародних договорів, так і двосторонніх домовленостей
поширювати свій вплив на інші держави і прикордонні території [3-4]. Щодо України, ряд сучасних
дослідників наголошує на посиленні абсолютизму як основної причини втрати української
державності в складі Російської імперії, водночас розвивається тенденція пов’язати зміни в
політичному статусі українських земель із вирішенням Росією зовнішньополітичних задач [5].
Слушними є зауваження В.Горобця, що визначення політико-правового статусу України в
складі Росії ускладнено недостатньо розробленим у вітчизняній науці термінологічним апаратом та
невідповідністю зафіксованих в міждержавних домовленостях правових норм політичним реаліям
історичної ситуації (при конкретно-історичному аналізі іноді треба відділяти de jure i de facto).
Також завжди треба мати на увазі взаємозалежність і водночас фактичну самостійність Запорозької
Січі від політичних форм Гетьманщини, що не дозволяє механічно переносити на Запорожжя
загальні закономірності інкорпорації українських земель в склад Російської імперії [6 та ін.].
Таким чином, питання про міжнародний та політичний статус Запоріжжя у XVIII ст.
пов’язане з традиціями попередньої самостійної міжнародної діяльності Січі, коливаннями
внутрішньополітичної лінії російського абсолютизму та реаліями міжнародної ситуації – нестійкий
баланс сил в регіоні між Росією, Кримом, Туреччиною, Україною (Гетьманщиною та
Правобережжям) з тенденцією посилення саме абсолютистської Росії як трансконтинентальної
держави і закріплення цієї могутності системою міжнародних договорів.
Тенденцію до зниження міжнародного статусу Січі демонструють міжнародні домовленості
XVIII ст. Російсько-турецький Константинопольський 1700 р. договір (підтверджений 1705 р.), так
само і Белградський 1739 р. та Кючук-Кайнарджийський 1774 р. трактати окремо не торкалися
статусу Січі. Останні згадки про Запорожжя як суб’єкта міжнародного права зустрічаємо в
російсько-турецьких домовленостях 1711-1713 рр., які оформили наслідки невдалого Прутського
походу Петра I 1711 р. – Прутський (12 липня 1711 р., поблизу Ясс), Константинопольський (5
квітня 1712 р.), Адріанопольський (13 червня 1713 р.). Вони ставили питання про міжнародний
статус Запорожжя, але чітко його не визначали.
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Зазначимо, що російські примірники оригіналів домовленостей 1711-1713 рр. були вилучені з
Ф.89 (Зносини Росії з Туреччиною) Російського державного архіву давніх актів (м.Москва, РФ)
Міністерством іноземних справ СРСР у 1946-1952 рр. і сьогодні недоступні для дослідників.
Сучасний російський історик В.Артамонов навіть твердить, що текст Прутського договору,
вміщений у «Повному зібранні законів Російської імперії», сфальсифіковано [7, 93]. Тому в
історичній літературі немає єдиної точки зору на тлумачення цих договорів, на чому слід
зупинитися докладніше.
Прутський мир [9; 10, 11-14] було укладено швидко, без обговорення сутності положень, чим
можна пояснити плутаність тексту, невизначеність термінів виконання вимог, розбіжність в різних
списках та російському і турецькому варіантах договору. У Ст. 2 договору непевно визначався
статус «поляков», «черкес» і «запорожців» с обох сторін Дніпра, від яких цар «отимет руку свою»
(за турецьким варіантом тексту договору) [9, 716]. Це дозволяє по-різному трактувати договір,
навіть як передачу України під протекторат Османської імперії або надання Російською імперією
Україні незалежності (в територіальному розумінні – і Правобережної, і Лівобережної, і
Запорожжя) [8, арк.6].
Розрахунки Османської імперії були викликані суттєвими змінами в Східній Європі,
пов’язаними з переходом українського гетьмана Мазепи та частини запорожців з кошовим
Гордієнком на бік шведів під час Північної війни, а після невдачі під Полтавою 1709 р. – втечі
союзників в межі Османської імперії. Треба підкреслити, що причинами зміни зовнішньополітичної
орієнтації з боку запорожців були перш за все наступ царизму на вольності і територію Запорожжя,
а також посилення антитурецької та антикримської політики Петром І і закріплення Росії в
Північному Причорномор’ї. З 1709 р. основна маса запорожців осіла в урочищі Олешки в турецькій
землі.
Безпосередньо на турецько-російські відносини 1711-1714 рр. вплинула діяльність Орлика,
який був обраний гетьманом України замість Мазепи і йому 1710 р. присягнули запорожці на чолі з
кошовим Гордієнком. Орлик намагався створити масштабну антиросійську міжнародну коаліцію
для нової війни, а також вплинути на російсько-турецький договірний процес та відстояти ідею
суверенної гетьманської України обох сторін Дніпра та Запорожжя, союзну Швеції та Туреччині.
Спеціальним привілеєм повинні були бути забезпечені права Війська Запорозького [11, 61-66]. Як і
Мазепа, Орлик прийняв протекторат Швеції, союзниці Туреччини. Але, перебуваючи в скрутному
становищі на турецькій території разом з Карлом XII, Орлик почав більше орієнтуватися на
Туреччину і Крим. В цьому новому проекті Орлик наслідував П.Дорошенка і розглядав Запорожжя
як складову України, залежної від Порти. В Стамбулі інтереси Орлика представляла спеціальна
делегація, до складу якої входив і Гордієнко. В загальних рисах грамота султана Ахмеда IІІ в грудні
1711 р. затверджувала пропозиції Орлика [12, 307].
Взаємини Орлика з Кримом базувалися на союзному договорі 1710 р. з ханом Давлет-Гіреєм,
який не передбачав протекції останнього над якоюсь частиною українських земель [11, 47-50].
Фактичне перебування запорожців на землях Кримського ханства робило їх залежними від волі
хана. Це розуміла російська дипломатія і в намаганні заборонити запорожцям оселятися «на
Дніпрі» саме до нього в березні 1712 р. було відправлено делегацію з подарунками [13, 203].
Але сприйнявши орликове розуміння Ст. 2 Прутського договору та зневаживши інтереси
Карла XII, Туреччина знов оголосила війну Росії. Воєнні дії не розпочалися, а продовження
договірного процесу означало посилення позицій російської дипломатії. За Ст. 3
Константинопольського трактату російський цар «руку віднімав» від Правобережної України
(разом із західними, правобережними землями Січі) та «окроме Киева и к нему принадлежащих
земель и местечек … от казаков с древними их рубежами, которые обретаются по сю сторону
Днепра и от их земель и фортец и местечек, и от полуострова Сечи, который сообщен на сей
стороне вышеозначенной реки» [14, 825]. В російській скороченій копії Константинопольського
трактату сутність Ст. 3 сформульовано однією фразою: «Киеву и козакам заднепровским
принадлежать к России, а в Сечь Запорожскую не вступаться росийскому двору» [8, арк.6].
На думку царських дипломатів, Константинопольський трактат визначав, що Правобережжя
залишалося за Польщею, а за розрахунками султана – на цій території під зверхністю Порти
утворювалася Гетьманщина із центром у Немирові або Чигирині. Про це Орлику як гетьману
5 березня 1712 р. видано «Привілей» [12, 308]. Традиційні запорозькі землі виявилися
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розподіленими між сусідніми державами, статус Січі і приналежність східних запорозьких теритотериторій формулювалися неоднозначно (формально їх не було включено до жодної держави).
Для деяких дослідників Константинопольський трактат є унікальним документом, який на
міжнародному рівні констатував «незалежність» Запорожжя, яке надалі оформило протекторні
відносини з Кримом [15, 84]. Але, виключаючи недбалість дипломатів, можна запропонувати ще
кілька версій-пояснень невизначеності статусу Запорожжя.
1) Це пов’язано з суперечливістю договірного процесу між Орликом та кримською і
османською сторонами в умовах фактичної залежності Орлика від Швеції і протиріччями між
Орликом і запорожцями. Відомо, що Гордієнко не дочекався закінчення переговорів, покинув
Стамбул і переїхав в Олешки у 1712 р. [16, 44-50]. Тобто, таке формулювання Ст. 3 надалі
відкривало можливість для уточнення статусу Січі в залежності від перегрупування сил в
антиросійському таборі.
2) Визнання «незалежності» запорожців було тим кроком, на який було легше погодитися і
російській, і османській стороні, що і полегшило договірний процес. Зрозуміло, могутні Російська і
Османська імперія могли піти на існування «незалежного» Запорожжя лише як тимчасовий захід, а
прийняття в російську, кримську чи турецьку протекцію «незалежних» запорожців пізніше (на що,
імовірно, розраховувала кожна з сторін) означало б безболісне приєднання означеної території.
3) Найменш імовірно, що Російська і Османська імперія повернулися до свідомої політики
балансу сил в регіоні, від якої вони відійшли в 1700-1705 рр., і одним з буферних компонентів якої
було Запоріжжя. Це суперечило б загальній тенденції розвитку російсько-турецьких відносин в
напрямку встановлення чітких кордонів.
4) Найбільш зрозумілим можна вважати таке пояснення: Олешки, осередок запорожців і
місцеперебування кошового, знаходилися на правому, турецькому березі Дніпра, запорожці
присягали Орлику, гетьману України (тепер вже в межах Правобережжя), тому і західні,
лівобережні, землі Запорожжя можна вважати на 1712 р. приналежністю гетьманату Орлика під
зверхністю Порти, а не «незалежними». Інша річ, що формулювання Константинопольського миру
відкривали можливість в разі політичних змін в антиросійському таборі претендувати якщо не на
зверхність над Запорожжям, то на землі східного Запорожжя Кримському ханству. Це підтверджує і
подальший розвиток подій – на означені землі у 1720-х роках перекочують підвладні хану ногайці.
Розорена Правобережна Україна без політичного центру Києва ніяк не задовольняла Орлика,
він жадав нової війни з Росією, інтригував Порту і звертався з маніфестами до європейських урядів.
Порта вимагала від Орлика зайняти Правобережну Україну, для чого в нього не було сил; Карл XII
вимагав допомоги в польських справах. Розвал шведсько-османської коаліції і нова невдала війна з
Росією означали крах планів Орлика. 1714 р. Карл XII, а за своїм протектором і Орлик виїхали у
Швецію. Так невдало закінчилася спроба відновлення об’єднаної Гетьманщини.
За Адріанопольським трактатом (13 червня 1713 р.) Росія відмовлялася на користь Туреччини
і від східного Запорожжя – лівий берег Дніпра на південь від річок Орелі і Самари, що
підтверджено і розмежуванням 1714 р. [17]. Росія пішла на значні територіальні втрати через
важливість пункту про «упоминки» як ознаку залежності від Криму, який так і не було відновлено.
До того ж російська дипломатія влітку 1713 р. категорично узгодила з турецькою стороною, що
запорожцям буде заборонено оселятися в межиріччі Самари і Орелі [13, 230]. Це співпадало і з
бажанням Порти звільнитися від козаків як можливого приводу порушення миру. Хан Каплан-Гірей
отримав від Порти наказ оселити козаків-зрадників на своїй території без загрози виникнення
конфліктів, а в разі відсутності такої можливості, то вислати їх геть з меж імперії. У 1714 р. Польща
і Туреччина підписали угоду, за якою остання фактично відмовлялася від Правобережжя, але
турецька сторона безрезультатно шукала можливості виселити козаків на українські землі в складі
Речі Посполитої [13, 240; 7, 151].
Маючи зверхність над запорожцями за присягою 1710 р., Орлик приймав участь у вирішенні
подальшої долі Січі, вже без зв’язку з долею інших українських земель. В листуванні 1718 р. він
нагадує запорожцям про значення свого листа до Каплан-Гірея (безперечно, 1714 р.) з проханням
взяти їх «в особливу ласку, протекцію та опіку до певного часу» [18, 395]. Напередодні свята
Покрова 1714 р. із Адріанополя він писав запорожцям про неможливість повернення в російську
протекцію, і, одночасно, контактував з цього приводу з ханською адміністрацією [18, 385].
Вважається, що 1714 р. Орлик змушений був укласти угоду, якою уточнювався політичний статус
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Січі: за нею визнавалася подвійна залежність від Туреччини і Кримського ханства, гарантувалася
внутрішня автономія, звільнення від податків і данини, ставилося лише одне зобов’язання – участь
у військових операціях кримського хана [19, 92]. Кошового і курінних викликали в Каланчак для
присяги хану кримському в присутності прикордонного бея. Кошовий Василій Іосіфов прибув з
отаманами за наказом, але присяги вони уникнули під приводом, що військо розійшлося у промиспромислах, а без рішення війська вони присягати не можуть [18, 385].
Надалі проекти Орлика та пропозиції ханського та султанського двору щодо Запоріжжя
змінювалися і невідома їх остаточна редакція чи взагалі наявність якихось певних письмових
домовленостей. Водночас, Орлик не відмовлявся від зверхності над Запорожжям, намагався
використовувати Запорожжя в чисельних антиросійських коаліціях, укріплював запорозькокримський союз та навіть пропонував запорожцям присягнути новому королю Швеції Фрідріху І та
виклопотав клейноди від польського короля (1720 р.). У зверненнях до Коша 1733-1734 рр. він не
тільки намовляє залишитися, а й вказує на неможливість порушення присяги 1710 р. [20, 55-64].
Запорожжя поступово втрачало зв'язок із гетьманатом Орлика, але спроби політичних контактів не
припинялися і під час російської протекції.
Про договірний характер запорозько-кримських відносин у період 1709-1733 рр., на нашу
думку, можуть свідчити обставини повернення запорожців під російську протекцію у 17331734 рр., листування їх з ханом Каплан-Гіреєм з цього приводу [20, 68-70]. Треба звернути увагу на
міжособистий аспект залежності запорожців від Криму. І сама втеча запорожців та їх союзників
після Полтавської битви в кримські та турецькі землі, і оформлення залежності, і вихід з залежності
припадає на ханати Каплан-Гірея (1707-1709, 1713-1716, 1730-1736 рр.).
Виходячи з цілого кола міжнародних та двосторонніх домовленостей 1711-1714 рр. запорожці
визнавалися підданцями Туреччини і могли фактично користуватися всіма землями Вольностей як
раніше, крім територій по Самарі та Орелі. Реально Запоріжжя існувало в залежності і в межах
Кримського ханства і не мало зв'язку з державними формами Гетьманщини, Польської України.
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SUMMARY
The article deals with analyzed the texts of the Russo-Turkish agreements 1711-1713 and concretehistorical situation in Central-Eastern Europe. The conclusion has been made about uncertainty of
Zaporozhye’s status in the system of international relations.
В. Я. МОСЯКОВ
УКРАИНСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТВОРЧЕСТВЕ
ВЛАДИМИРА ЖАБОТИНСКОГО
Владимир Евгеньевич Жаботинский (1880-1940) является одной из самых колоритных фигур
не только российского, но и всего мирового еврейства: писатель и публицист, один из лидеров
сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского течения в сионизме [1, с. 483].
Жаботинский сам называл себя «застарелым идеалистом девятнадцатого века». Однако его
пламенный идеализм был, конечно, далек от наивности. Это был, с одной стороны, Дон Кихот, а с
другой, – трезвый и расчетливый политик, который умел объединять идеализм со значительной
долей прагматизма. При этом необходимо заметить, что Жаботинский пришел к сионизму не с
какого нибудь местечка, а с большой российской литературы и журналистики. Это обстоятельство
и позволило ему избежать в своем творчестве этой местечковости и узости мышления [2, с. 17-18].
Краткая биографическая справка. Жаботинский получил русское образование и был воспитан
на русской культуре. Обладая незаурядным лингвистическим дарованием, он в свои 17 лет сделал
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блестящий перевод стихотворения Эдгара По «Ворона», который на то время был признан лучшим,
а в свои 18 лет он уже иностранный корреспондент газет «Одесские новости» и «Одесский листок»,
сначала в Берне, затем в Риме. Пребывание за границей помогло ему познакомиться с европейской
культурой и актуальными проблемами тогдашней Европы.
Волна погромов, прокатившаяся по России в 1903-1904 гг., пробудила в Жаботинском
еврейское самосознание, что не могло не отразится на его творчестве. Так, в своей пьесе
«Чужбина» он призывает еврейскую молодежь оставить русское революционное движение и
сосредоточиться на национальных проблемах своего народа [3, с. 13].
В 1903 г. Жаботинский переезжает в Петербург, где сотрудничает с журналом «Еврейская
жизнь». В годы Первой мировой войны он вступает в еврейский легион британской армии. Им
доброжелательно встречена декларация Бальфура, согласно которой Великобритания обязалась
помочь еврейскому народу в создании своего «национального очага» в Палестине. В это же время
появились «Четырнадцать пунктов» президента США Вудро Вильсона, в которых подчеркивалось,
что принцип самоопределения является основой справедливого и прочного мира [4. с. 8].
В 1920 г. он поселился в Иерусалиме. Ввиду возникших разногласий с руководством
Всемирной сионистской организации, в 1925 г. создает свой Союз сионистов-ревизионистов. Умер
в 1940 г. в Нью-Йорке [1, с. 489].
Теперь о взглядах Жаботинского по «еврейскому вопросу», а также вопросам, связанным с
взаимоотношениями между различными народами. Начнем с украинской проблематики в его
творчестве. Можно выделить три таких периода обращения Жаботинского к этой проблематике
(согласно периодизации И. Клейнера): первый – 1904-1914 гг., второй – 1914-1926 гг. третий –
1926-1940 гг. [2, с. 19-27].
В каждом из этих периодов Клейнер выделял какое-то знаковое событие в творческой
деятельности Жаботинского. В первом периоде таким событием была его полемика с П. Струве. Об
этой полемике упомянул, кстати, в своей статье, опубликованной в первом номере газеты
«Еврейские вести», И. Дзюба [5].
Струве проповедовал идеи либерального консерватизма. Ключевую роль в его творческом
наследии играет учение о государстве, ядром которой была идея «либеральной Российской
империи» – Великой России [6, с. 6]. Эта идея и предопределила его позицию и по другим
вопросам, в том числе и по национальному. Полемика между Струве и Жаботинским, которому в то
время было не более 30-ти лет, проходила в условиях усиления внимания российской
общественности к этому вопросу. И. Клейнер в своей книге о Жаботинском говорил об
определенном поправении российских либералов в те годы [7, С. 19]. Дм. Донцов в статье «Русский
либерализм и украинское движение», опубликованной в журнале «Украинская жизнь», пишет:
«Надежды на либеральную Россию, распространенные в украинском обществе, сильно
преувеличены, и часто являются просто предубеждением» [8, с. 102].
В ответ на статью Донцова Жаботинский в том же журнале публикует свою статью под
названием «О русском либерализме», в которой, в частности, говорилось: «национальная проблема
должна отныне занять свое место в центре внимания, на переднем крае российской политической
жизни» [8, с. 104].
В январском номере своего журнала «Русская мысль», Струве поднял вопрос об этнической
природе российского государства, о том, считать или не считать украинцев и белорусов в качестве
самостоятельных наций. При этом отвечал он на этот вопрос вполне определенно – отрицательно:
«Культуры «малорусская» и «белорусская» еще должны быть созданы, – пишет он. – Их еще нет»
[9, с. 287].
В ответ на такое утверждение Жаботинский выдвигает такую мысль: «Культуры создаются
национальностями, и каждая из национальностей ревниво бережет свою культуру» [10, с. 139].
А как же все-таки относился Струве к «еврейскому вопросу»? В статье «Интеллигенция и
национальное лицо» он кратко сформулировал свой ответ таким образом: «Еврейский вопрос есть
вопрос правовой, вопрос простой государственной справедливости»[11, с. 207]. Другой известный
российский деятель, В.А.Маклаков, ответил еще короче: «Еврейский вопрос» – это, по существу,
«русский вопрос»» [12, с. 44].
В самый разгар развернувшейся полемики вышла нашумевшая статья П. Столыпина о
«высших и низших расах», что и подвигло Жаботинского написать статью «Обмен комплиментов».
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Статья построена в виде беседы двух людей – русского и еврея – о том, чья же все же раса выше
или ниже.
Позиция еврея по этому вопросу такова: «По-моему, – говорит он, – вообще нет ни высших,
ни низших рас. У каждой есть свои особенности, свой комплекс способностей, но я уверен, что если
бы можно было найти абсолютную мерку и точно оценить прирожденные качества каждой расы,
то, в общем, оказалось бы, что все они приблизительно равноценны» [13, с. 104-105].
Русский же, говорится в статье, засомневался в равноценности эллинов и чукчей, на что его
собеседник ответил: «Поселите чукчей в условия древней Эллады и они, вероятно, дали бы миру
свои ценности, быть может, равноценные с эллическими» [13, с. 105]. И этот собеседник, то есть
Жаботинский, совершенно прав.
Действительно, нет ни высших, ни низших рас, если, конечно, не опускаться до утверждений
автора теории социального дарвинизма, английского ученого Герберта Спенсера [14, 248]. Кстати,
крупнейший французский писатель Анатоль Франс тоже считал, что не следует делить народы по
расовому признаку. В своей «Современной истории» он пишет: «Я считаю, – говорит один из его
героев, –вредно делать в стране различие между расами. Отечество не определяется какой-то одной
расой. Нет в Европе народа, который не состоял бы из множества слившихся и смешавшихся
рас»[15, c. 355].
Обращаясь к сегодняшнему дню, нельзя не согласиться с мнением первого проректора
Международного Соломонова Университета Г. Финина: «Украина – мультикультурное
государство, – говорит он, – и представители всех наций, населяющих страну, имеют одинаковые
права и обязанности перед государством, являются для него одинаково важными [16]. Только при
таком отношении каждая нация может успешно реализовать присущие ей качества и ценности, о
которых писал Жаботинский в своих статьях.
Во втором периоде украинской проблематики два ключевых момента: погромы 1919 года и
переговоры с представителем правительства УНР. В своей статье «Петлюра и погромы»
Жаботинский возложил на Петлюру юридическую ответственность за эти погромы, которые он не
смог приостановить [2, c. 28]. Несмотря на критику со стороны, Жаботинский все же считал себя
правым, что пошел на переговоры с представителем правительства УНР.
В третьем периоде можно выделить еврейскую колонизацию на юге Украины и в Крыму и
убийство Петлюры. Клейнер считает, что такая колонизация способствовала решению целого ряда
проблем, вставших перед советской властью: отвлечь евреев от сионизма, создать фальшивую
«альтернативу» еврейской колонизации в Палестине, привлечь в СССР еврейские капиталы из-за
границы [2, c. 25].
Проблемам, связанным с переселением евреев на землю, Жаботинский посвятил свою статью
«Крымская колонизация», в которой он выразил своё отрицательное отношение к такому
переселению, ибо такая акция советского правительства могла вызвать недовольство украинского
крестьянства, поставить под угрозу еврейско-украинские отношения. Жаботинский пишет:
«Представьте себе психологию херсонского крестьянина, который сегодня не в состоянии
обработать ту десятину, которую он обрабатывал еще во времена Николая 2-го, так как он не может
починить поломанный плуг, не может купить скотину и т.д. И одновременно он видит на
железнодорожной станции товарный вагон с новыми железными плугами или теплушку, из которой
высовывается голова здорового быка, и он спрашивает: для кого это все? В ответ слышит: для
еврейских колонистов, которых власть хочет поселить на их землях. В общем, есть все для
разжигания ненависти украинского крестьянина к этим колонистам» [17, c. 248].
По проблемам еврейской колонизации среди наших историков развернулась целая дискуссия.
Ф. Г. Турченко полагает, что благодаря такой колонизации, «большевики хотели в сельских
районах создать дополнительную социальную базу, так как надежность и преданность коммунизму
украинского крестьянства у них было под большим сомнением» [18, c. 247]. М. Панчук и Б.Чирко
считали, что в «преобладающем большинстве еврейского населения призывы властей переходить к
земледелию позитивного отклика не находили» [19, c. 41].
Каждая национальная культура, считает Жаботинский, является неповторимой и
незаменимой частью мировой культуры, и человечество в целом несет ответственность за
сохранение и беспрепятственное развитие каждой национальной культуры. У Жаботинкского

38

2013

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

имеется огромное количество высказываний, посвященных различным аспектам межнациональных
отношений, что можно именовать общей теорией этих отношений.
Клейнер привел высказывания Жаботинского по данной проблеме в определенную систему,
которая выглядит следующим образом:
1. Признание национальной культуры как имманентного свойства и естественной формы
самовыражения каждой нации.
2. Существование любой нации требует своего национально-политического оформления,
наилучшей формой которого является национальное государство.
3. Культурное обогащение каждой нации является таким процессом, который обусловлен
развитием мировой культуры.
4. Нация как таковая способна существовать до тех пор, пока национальная солидарность
перевешивает имеющиеся внутренние противоречия – классовые, религиозные, политические и др.
5. Кроме внутренней, национальной солидарности, должна существовать так же и
солидарность межнациональная.
6. В основе нормального развития любых общественных цивилизационных процессов лежит
не упрощение, не нивелирование, а усложнение и разнообразие [2, c. 31]. Такова философская
подоснова мышления Жаботинского по данной проблеме. «Будучи человеком утонченного
благородства и высокого идеализма, – пишет Клейнер, – он стремился видеть человечество на пути
культурного и морального совершенствования, какое он не представлял себе вне рамок достойного
национально-культурного существования» [2, c. 32].
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SUMMARY
The article contains description of ideas of V. Zhabotinskiy about a national culture as unique and
irreplaceable part of world culture.
Т. О. ПОКАТАЄВА
Ф. І. ПІДДУБНИЙ – ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ ТА ВИДАТНИЙ ОРГАНІЗАТОР
НЕДЕРЖАВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Приватна вища школа виникла у 80-х роках ХХ ст., заявивши про себе польотом ініціативи і
творчості, ентузіазму і цілеспрямованості, готовності до експериментів та інновацій. Минулі роки
багато що відкоригували і розставили на свої місця, але безумовно, довели життєздатність і
перспективність нового сектора вищої освіти дозволили зробити беззастережний висновок про те,
що приватні ВНЗ виникли не осторонь від магістрального шляху розвитку освіти, не як випадковий
зигзаг у процесі демократизації вищої школи, а як веління часу, як закономірний результат
соціально-економічних і політичних перетворень у суспільстві.
Сьогодення постійно ставить нові завдання у галузі подальшого розвитку освіти, виховання,
формування світогляду громадян. Важливе місце в їх розвитку належить історичній науці, яка
виконує свої функції у збагаченні та збереженні знань щодо минулого нашої країни. Широке коло
питань історії освіти постійно доповнюється все новими аспектами та напрямами дослідження.
Одним з цих напрямів, що активно розвивається, є історія недержавної освіти.
Важливим кроком у вивченні історії недержавної освіти є персоніфікації цієї історії, вивчення
ролі конкретних осіб у створенні цього важливого феномену культури. Специфікою біографістики
вищої освіти є те, що доля людей тут тісно пов’язана з історією вишу. В недержавній вищій освіті
України є декілька великих освітніх структур. Першим найбільшим недержавним вузом України у
1990–1996 рр. був Міжнародний інститут управління, бізнесу і права, засновником та керівником
якого був Ф. І. Піддубний.
Історичний процес дослідження розвитку недержавної освіти висвітлений в ряді монографій
та численних статтях колективу Харківського гуманітарного університету “Народна українська
академія” під керівництвом В. І. Астахової. В наукових працях за її редакцією розглядаються
історичні умови виникнення недержавної освіти, здійснена періодизація, виділені переваги та
недоліки приватних вузів та характеризується система підготовки кадрів у закладах освіти
недержавної форми власності [1]. Питанням історії недержавної освіти ґрунтовно займаються
автори монографій, такі як І. А. Добрянський, В. М. Огаренко, О. Л. Сидоренко [2-4].
Метою статті є вивчення біографії Ф. І. Піддубного – першопроходця приватної освіти,
видатного педагога на прикладі створеного ним вузу.
Розповідь про життя Федора Піддубного почнемо з цитат з його програмної статті “Розбудіть
сплячого генія” [5]. У цій статті він формулює принципи своєї освітньої діяльності та загальні
життєві установки.
“Занадто багато людей живуть життям, у якому їх дійсний потенціал не розкритий і не
задіяний, адже життя, що складається з несправджених надій, – не життя... Суспільство тому так
повільно просувається вперед, що не передає знання від покоління до покоління через систему
прогресу і необхідних знань. Висновок одержується наосліп. А ті, що навчилися, виявляють себе
озброєними знаннями для життя у світі, що більше не існує... Формула успіху одна на всі випадки
життя – необхідно створювати тільки те, що потрібно конкретно людям і за що вони готові
платити... Процвітаючий підприємець, що переборює численні перешкоди через провали і невдачі,
через збитки і прибуток, це – герой, це мрія!.. Кожному завжди варто пам'ятати – якщо ви хочете
стати не тільки багатим, але і щасливим – для цього потрібно своєю енергією і грошима
організувати користь іншим людям. Потім з цієї користі виникає фінансова винагорода, але ні в
якому разі не з думок про те, «що я від цього буду мати?» Як тільки ви вимовили цю фразу, ангелохоронець залишив вас... Ми даємо вам новий сучасний путівник, що веде вас не лабіринтом з
нескінченними тупиками, а нормальною гарною дорогою, до статку і щастя, про які ви тільки
мріяли” [5].
З цих слів перед нами постає людина з месіанським устремліннями допомогти людям жити
щасливо та заможно, не порушуючи моральних норм, а навпаки, завдяки моралі та бажанню
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зробити людям добро. Людина, яка готова не тільки сама подолати труднощі задля побудови свого
життя завдяки самореалізації, виявлення свого дійсного потенціалу, а й навчити цього інших,
надаючи їм освіту, знання життя і праці у новому суспільстві.
Федір Піддубний є автором десятків наукових праць і публікацій, навчально-методичних
посібників з питань економіки, підприємницької діяльності і новітніх методів навчання бізнесу і
ринкової економіки. За своє життя Ф. Піддубний створив більш ніж 100 інститутів в Україні та
Росії. Академік (тобто член декількох громадських організацій науковців) Федір Піддубний був
також дійсним членом Європейської академії регіональних наук, включений відразу в кілька
престижних міжнародних біографічних довідників, а також представлений до Нобелівської премії.
Федір Іванович Піддубний народився в 1930 р. у селі Заповітне Ростовської області. Служив у
військово-повітряних силах Чорноморського флоту. Закінчив Рязанське педагогічне училище.
Учився на журналістському факультеті Ростовського державного університету. Але був
відрахований з п'ятого курсу університету та виключений з рядів КПРС, через сфабриковану
кримінальну справу, у якій йому інкримінували дії, що суперечать соціалістичним принципам
навчання і виховання молоді. Його заарештовують, поміщають у в’язницю спочатку в Артемівську,
а потім і в Донецьку, де він і пізнає вперше найвитонченіші методи слідства тоталітарного
комуністичного режиму, і все це лише за підтримку на той час прогресивних поглядів відомого
вченого Ростовського державного університету Оганеса Акопяна [6].
Незабаром він звільняється через відсутність складу злочину, непохитно і мужньо
витримавши випробування, що випали на його долю та захищає екстерном диплом Всесоюзного
інституту управління за фахом "менеджер". Ф. І. Піддубний цілеспрямовано і невтомно намагався
реорганізувати й удосконалити систему вищої освіти в Україні на основі кращих зразків світового
досвіду, впроваджуючи новітні ринкові форми і методи економічної і підприємницької підготовки
бізнесменів і підприємців.
Підтвердженням правильності взятого ним курсу є рядки з тижневика “Дзеркало тижня”: “Не
знаю, яку характеристиу дасть час ректорам приватних вузів першого покоління. Але, напевно, в
одному їм не можна буде дорікнути – у нещирості свого починання. Вони намагалися ціною
великих зусиль пробити пролом у стіні рутини, відсталості, трафаретності” [7].
На базі Слов'янського авіаційно-технічного училища Ф. І. Піддубний створив Міжнародний
інститут управління, бізнесу і права (МІУБП), а під час одного зі своїх виступів обіцяв зробити в
Слов'янську "Гарвард". На початку діяльності вузу була створена певна матеріальна база,
сформований викладацький корпус. Його справі спочатку сприяв уряд і губернатор В. Щербань. Це
допомагало вирішувати багато організаційних питань і забезпечувати первинну легалізацію. В
МІУБП були відкриті класи механічних пишучих машин для початківців, електричних машин з
російським, українським і латинським шрифтами, аудиторії з комп'ютерною технікою, а також
прекрасні лінгафонні кабінети. З розряду новинок – клас ораторського мистецтва зі спеціальними
п'ятигранними столами, дзеркалами, телекамерою, що проектує на екран зображення. При своєму
вузі він мав намір відкрити центр соціальної адаптації військовослужбовців і прагнув отримати для
цієї мети бюджетні кошти.
Експерт з вищої освіти при уряді США Дж. Д. Бенсон, відвідавши у Слов'янську
Міжнародний інститут управління, бізнесу і права, зробив висновок, що це кращий навчальний
заклад України і титул міжнародного носить заслужено [7].
Але першопроходець недержавної вищої освіти Ф. Піддубний на шляху реорганізації
зустрічає перешкоди. Він вважає, що однією з головних причин того, що приватна освіта зустрічає
дуже багато перешкод з боку держави є не чиновницьке свавілля, а те, що багатьом важко
розставатися зі старою системою. Нам шкода людей, що уособлюють ту стару систему. Але при
цьому ми не зважаємо на людей, яким жити і діяти в іншому часовому вимірі, в умовах уже не
залізної завіси, а повної відкритості світу [7].
У 1995 р. у Слов'янську на стаціонарі навчається 1,5 тис. осіб, на заочному – 3,5 тис.
студентів. Навчання в МІУБП починалося з класу машинопису і лінгафонного кабінету. Студент
учиться друкувати сліпим десятипальцевим методом – на механічній, потім електричній машинках,
а потім на клавіатурі дисплея. А далі він готовий для роботи на комп’ютері, вчиться основам
програмування. Як результат у 1995 р. на змаганні комп’ютерщиків у Києві серед студентів
багатьох державних і приватних ВНЗ вихованці Ф. Піддубного перемогли.
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Крім того, понад 10 тис. студентів проходять навчання в десятках філій інституту,
розкиданих по просторах СНД. Слов'янський виш має десятки центрів перепідготовки
військовослужбовців на всьому просторі СНД. Офіцери навчаються в них безкоштовно і стають
фахівцями з ринкової економіки. Один з таких центрів з 1995 р. діє в Орлі, тут вчиться близько 400
військовослужбовців і членів їхніх родин за спеціальностями “юрист-менеджер”, “маркетингдиректор”, “менеджер з банківської фінансової діяльності”, “економіст-бухгалтер”. Адміністрація
міста й області пішла назустріч ініціаторам створення центра – Союзу ветеранів збройних сил
Орловської області, заняття ведуться на базі Орловської філії Академії управління при
Президентові Росії. . Тут також училися студенти з Китаю, Японії, Південної Африки, країн СНД.
За рахунок інтенсивних методик навчання в МІУБП тривало три роки. «Для навчання фахівця у
галузі ринку більше і не треба», – впевнений Ф. Піддубний. На базі інституту була створена
агрофірма «Джерело» у селищі Брусино для підготовки студентів-фермерів. На території агрофірми
знаходилися теплиці, пасіка, ферми для корів, конеферма, хлібозавод. На балансі інституту було 37
автомобілів (з них – два автобуси, два КамАЗи, автокран).
Лекції в МІУБП читали не тільки вітчизняні викладачі, а й фахівці з ближнього і далекого
зарубіжжя.
Ф. Піддубний позиційонує свій ВНЗ як освітній заклад міжнародного зразка. Місія вузу
декларується згідно з девізом «Створимо Гарвард у Донбасі!» [9].
Про якість освіти, що надається опосередковано свідчить перемога випускника МІУМБ
Олексія Коровінського в міжнародній освітній олімпіаді. Він навіть удостоївся рукостискання
тодішнього президента США Білла Клінтона. Інший випускник МІУБПа було став заступником
Тольятинського нафтопереробного заводу "Лукойл", причому без додаткового перенавчання. Фото
Ф. Піддубного разом з відомими політичними діячами, науковцями, освітянами часто можна було
бачити на сторінках місцевих та центральних газет.
На той час діяльність Ф. Піддубного була взірцем для інших діячів приватної освіти, для тих
хто починав цю справу. Підтвердженням є враження одного з таких початківців: “У 1992 р. в газеті
«Аргументы и факты» з’явилася крихітна інформація про те, що у м. Слов’янську (Україна)
відкрито приватний вищий навчальний заклад, у якому готують менеджерів. Для нас цю подію
можна було порівняти хіба що зі звісткою про вибух атомної бомби на Ялтинській конференції. Ми
дізналися, що все, про що ми сперечалися і мріяли, можна реалізувати у приватному ВНЗ.
Поїздка до Слов’янська дала змогу ознайомитися з незвичайним ВНЗ. Те, що ми там
побачили, нас вразило. Замість порожніх суперечок, люди, виявляється, вже декілька років
працюють у системі приватного ВНЗ, реалізують те, про що можна тільки мріяти. Ми побачили
чудово обладнані комп’ютерні аудиторії, зал машинопису і діловодства, кабінет риторики тощо” [8,
с. 196].
Невтомний організатор Ф. Піддубний продовжує працювати, вважаючи що «Золотий ключик
благоденства лежить у сфері вільного підприємництва». Він читав курс лекцій «Як стати багатим?».
Його книга «Як стати бізнесменом», що вийшла друком у 1995 р. у видавництві «Молодь»,
проголошує ту саму ідею: багата людина – багате суспільство, держава. Держава, що намагається
розбагатіти на зубожінні людей, сама приречена на жебракування.
У записній книжці Федора Івановича червоним чорнилом виділені слова: «Обравши щось як
зірку, тримаєте шлях до неї неухильно». Для колективу Ф. Піддубного такою зіркою став Гарвард.
І це означає не якусь визначену географічну точку, а великий інтелектуальний центр, флюїди від
якого розходяться в усі кінці планети. У загальному вигляді ідею «українського Гарварда» коротко
можна сформулювати так: створити насамперед великий навчальний центр, де б готували фахівців
найвищої кваліфікації, гармонійних у всіх планах людей, здорових фізично і морально. Навчання
буде поєднуватися, як і у Гарварді, з великою наукою. “Розв'яжіть мені руки, довірте! А у випадку
неуспіху – засудіть”, – говорить Ф. Піддубний [7].
Отже, 1995 р. був зірковим для Ф. Піддубного та вершиною його освітньої і суспільної
діяльності. В МІУБ на платній основі із вчорашніх школярів та офіцерів, звільнених з рядів
Збройних сил України у зв’язку зі скоренням, стали готувати бізнесменів і підприємців за
спеціальностями: менеджер-організатор виробництва,
маркетинг-директор виробництва,
маркетинг-директор – консультант з ринку і цін, референт-перекладач (англійський, турецький,
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китайський, есперанто), економіст-бухгалтер, юрист-менеджер, менеджер-еколог, фермерменеджер, менеджер з організації туризму і одночасно референт-перекладач.
Будучи новатором, ентузіастом бізнес-освіти Ф. Піддубний при визначенні спеціальностей
виходив з практики, з привабливості назви для абітурієнтів. У вузі Федора Івановича майже всі
спеціальності нестандартні, такі, що не були затверджені у переліку спеціальностей Міністерством
освіти, навчальні плани теж ніхто в міністерстві не затверджував. Тому довго це продовжуватися не
могло. З інституціоналізацією недержавної освіти умови діяльності приватних вузів наближалися з
державними вузами. У 1995–1996 рр. були затверджені стандартні та загальні для вузів всіх форм
власності форми навчальної діяльності та зміст освіти.
Повною несподіванкою для багатьох був швидкий крах такого ззовні успішного та
процвітаючого вишу. Труднощі почалися в 1996 р. Виявилося (через п’ять років існування), що
ліцензії у ВНЗ не має, що сам Ф. Піддубний начебто не має вищої освіти, що студенти платять за
навчання (нібито, за гроші можна і диплом купити). Поки приватна вища освіта не була повноцінно
легалізована, Ф. Піддубний міг робити те, що вважав доцільним, не рахуючись з міністерськими
державними стандартами. З легалізацією та інституціоналізацією недержавної освіти стали
очевидними різкі розбіжності порядків у МІУМБ зі стандартами.
Одного того, що навчання в МІУМБ тривало три роки, що спеціальності були нестандартні, а
навчальні плани не проходили затвердження, було достатньо, щоб закрити ВНЗ. Дипломи
державного зразка випускникам МІУМБ видавати у нових умовах було неможливо. Це стало
головною причиною закриття вузу. Позаринкова конкуренція була характерною рисою
економічних відносин в Україні тих часів.
Федір Іванович довго тримався, використовуючи зв'язки, заступництво своїх захисників. Але
тодішній мер м. Слов'янськ разом з депутатами міськради зважали на “шкідливість” такого вишу в
місті. Почалися численні перевірки, арешти рахунків, затримка зарплати співробітникам.
Ф. Піддубний їде рятуючись від переслідувань і арешту в Росію, залишивши замість себе
ядро вірних соратників. Ті навіть організували біля стін Донецької обладміністрації пікет з
викладачів, щоб Федора Івановича не переслідували та дали працювати вишу. Але заклад закрили.
Інститутську агрофірму «Джерело», де проходили практику студенти, яка мала більше ніж 100
корів, племінну конеферму, теплиці, вулики, пекарню, більше 50 тракторів і автомобілів було
розкрадено.
Про студентів МІУМБ подбало Міністерство освіти. Частина студентів була розподілена у
державні ВНЗ. Деякі студенти продовжували навчання в російських філіях МІУМБа, які
продовжували діяти. Більша частина студентів численних філій в Україні була зарахована в освітні
структури Європейського університету (на той час Україно-фінського інституту менеджменту). З
часом там, де не було приміщень для навчання, побудували навчальні корпуса. Згодом студенти
колишнього МІУМБ отримали дипломи державного зразка. Але вже без Ф. Піддубного.
Сам Ф. Піддубний у цей час у Росії відкривав філії і підтримував зв'язок зі своїм ВНЗ. Але
15 травня 1996 р в Москві на Білоруському вокзалі російські правоохоронці за запитом дончан
затримали Ф. Піддубного.
Спочатку за станом здоров’я Ф. Піддубного помістили в лікарню, звідти через місяць він усетаки був вивезений в Україну. Прокуратура Слов'янська порушила кримінальну справу. Почалося
слідство, але серйозних злочинів не було виявлено. За вимогою адвоката через два роки
Ф. Піддубному спочатку змінили міру утримання під вартою і випустили під домашній арешт та під
підписку про невиїзд. Але дев'ять томів кримінальної справи і незговірливість Ф. Піддубного дали
слідчим привід заарештувати його вдруге. Його перевели зі Слов'янська в Артемівськ. Федору
Івановичу ставилося в провину здійснення незаконних валютних операцій, відхилення від сплати
податків, посадова підробка, шахрайство. Федору Піддубному інкримінувалися злочини за ст. 148–
3 КК України (порушення порядку підприємницької діяльності), ч. 3 ст. 148–2 КК України
(ухиляння від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 143 КК України
(шахрайство),
ч. 2 ст. 172 КК України (посадова підробка) [10].
Він скаржився, писав клопотання. Упертість і наполегливість арештанта дратували слідчих.
І 17 січня 1998 р. з ним трапилася дивна подія. Вночі в камері ректор якось дивно травмувався. На
прес-конференції прокурорський працівник затверджував, що Ф. Піддубний упав у сні, ударився
головою об батарею. Від цього він одержав струс мозку, рвано-рубану рану носа, гематому правої
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лобової частини голови. Ректор же стверджував, що пам'ятає, як його вдарили по голові, і він знепзнепритомнів. Кримінальну справу по цьому факту заподіяння збитку здоров'ю збуджувати не
стали [10]. За наступні два роки перемінилося 5 слідчих, перш ніж Ф. Піддубного звільнили – до
суду. Пізніше з'ясувалося, що відповідно до Указу Президента від 24 липня 1998 р. його справа
підпадала під амністію, а всі інкриміновані йому статті не передбачали взяття під варту або були
введені в дію після подій, на яких будувалося обвинувачення. І лише влітку 2000 р. адвокату
Олексію Глотову вдалося домогтися звільнення свого 72-літнього підзахисного, змінивши
запобіжний захід на підписку про невиїзд.
7 лютого 2005 р. Старший слідчий управління УМВД України в Донецькій області
О. Пилипенко ухвалив рішення зняти арешт із майна (комп'ютерів, документів, книг, транспорту й
інших матеріальних цінностей) Міжнародного інституту управління, бізнесу і права (МІУБП, м.
Слов'янськ) і майна Ф. І. Піддубного (грошових внесків, земельної ділянки і будинку, автомобіля й
ін.), поставивши в такий спосіб крапку в кримінальній справі проти опального професора, ректора
«українського Гарварда”.
Здобувши свободу Ф. Піддубний вирішив продовжувати справу свого життя. У планах
Федора Івановича були організація і проведення спеціальних тренінгів, семінарів (у тому числі
через електронну пошту в мережі Інтернет) для бізнесменів-початківців Слов'янська, Краматорська
і регіону. Також був запланований випуск газети-бюлетеня "Розбудіть сплячого генія", де
планувалося розповідати про нові методики в освіті для школярів і студентів. Ф. Піддубний був
готовий зустрічатися і ділитися з молодими підприємцями своїм досвідом підприємця й
організатора, відповідати на актуальні питання. Тренінги проводилися досвідченими педагогами,
доцентами і професорами кафедр менеджменту й управління регіону. Серед тем тренінгів:
“Системний аналіз підприємницької діяльності”, “Побудова оптимальних стратегій конкурентної
боротьби”, “Управлінський і кадровий аналіз”, “Розвиток пам'яті”. В програмі тренінгів
передбачено ділові рольові ігри з моделюванням реальних бізнес-ситуацій.
Для ефективного втілення задуманого і проведення цих семінарів для цільової аудиторії
Ф. І. Піддубним був організований клуб підприємців і перших керівників підприємств "Top
Manager Club". Завдання клубу – розширення можливостей інформаційного обміну з питань
адміністрування і застосування на практиці досягнень у сфері сучасного менеджменту. Для участі в
роботі клубу запрошувалися всі зацікавлені керівники підприємств, підприємці і бізнесмени.
Засідання клуба планувалось проводити в Слов'янську, Краматорську, Донецьку, Харкові,
Дніпропетровську, Москві. У програмі – презентації, рольові ігри і ділове спілкування.
У Слов'янську відкриває свою філію університет Тихоокеанського узбережжя США, тепер
тут можна було одержати ще один диплом, не виїжджаючи за океан. Рейтинг навчального закладу
Ф. Піддубного зростає. За результатами експертного опитування "Рейтинг вузів", проведеного в
рамках Міжнародної кадрової академії, акредитованої при Європейському центрі вищої освіти й
Об'єднаній Раді Європи ЮНЕСКО, перемогу отримав ректор Міжнародного інституту управління,
бізнесу і права Ф. І. Піддубний.
Про останні роки життя легендарного ректора МІУБП розповів соратник Федора Івановича,
проректор Міжнародного інституту управління, бізнесу і права Сергій Немирич. “Після
випробувань, що випали на його долю, Федір Іванович сильно здав. Життя навчило його робити те,
чого він ніколи не робив би раніше, – шукати компромісів. Чи хотів він помститися своїм
кривдникам, що розорили справу його життя? Не знаю, не можу сказати напевно. Один час він
навіть збирався з ними судитися, а потім суди відійшли на другий план. Ф. Піддубний задався
ідеєю відродити МІУБП – ще з більшим розмахом. Він створив Інститут дистанційної освіти,
зареєструвавши його у Великобританії, у січні 2008 р. інститут повинний був уже відкритися. Ми
вели також переговори з Кембріджським університетом, щоб той надав нам свій статус для
відкриття в Слов'янську студії мозаїки. Чому Ф. Піддубний повернувся в Слов'янськ, адже в нього
було багато пропозицій від колишніх учнів – кликали оселитися й у Москві, і в Криму? Думаю,
пояснення доволі просте. Федір Іванович хотів відновити своє чесне ім'я саме там, де воно було
утоптано в бруд. Він хотів відродити свій Гарвард і повернути чесне ім'я ” [11 ].
На жаль, не всі плани ентузіасту недержавної освіти судилося реалізувати: 21 грудня 2007 р.
закінчилося життя Федора Івановича Піддубного, видатного педагога, академіка та організатора
приватної освіти.
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Таким чином, Ф. І. Піддубний ціною великих зусиль , долаючи перешкоди і проблеми зумів
створити перший найбільший недержавний вуз України. Невичерпний оптимізм допоміг видатному
педагогу, ентузіасту бізнес-освіти впевнено йти до поставленої мети. Він був серед когорти
першопрохідників приватної освіти. Федір Іванович нестандартна особистість, новатор, сильна,
вольова, цілеспрямована людина. Справедливою оцінкою результатів його реформаторської
діяльності було рішення Академії економічних наук України та Європейської академії регіональних
наук прийняти Ф. І. Піддубного у свої члени як академіка. У лютому 2007 р. академіку
Ф. Піддубному присвоєне звання професора й академічного радника Інституту нафти і газу Трінітіколеджу – провідного університету (Лондон), і він був включений до альманаху “500 видатних
людей світу”.
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SUMMARY
The history of non-state university MIUBP and the biography of its founder F.I.Poddubnuj are
considered in the article. Mental characteris tics of the pionurs of non-state education, especially their
ambitions, adventurism and mechanistic views on their activityare analysed.
І. А. ОРЄХОВА
КРИМСЬКЕ ПИТАННЯ У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ АНАЛІТИКИ
У новому політичному просторі, що утворився після розпаду СРСР в 1991 році, на перший
план за своїм значенням вийшов комплекс російсько-українських міждержавних і міжнаціональних
відносин. Цей комплекс проблем є геополітичним за своєю суттю. І з їх позитивним розвитком
обґрунтовано пов'язується формування стійкої, багатополярної геополітичної моделі світу.
Україна і Російська Федерація являються двома найбільшими за своїм людським, інтелектуальнотехнічним і економічним потенціалом державами, що утворилися на пострадянському
євразійському просторі. Майже відразу, з перших кроків, відносини між Російською Федерацією та
Україною набули характеру певного протистояння і були відзначені конфронтацією з цілого ряду
найважливіших політичних питань.
Чимало таких гострих питань російсько-українських відносин пов’язано із Кримом. З
моменту проголошення Україною незалежності українсько-російські відносини лихоманило
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значною мірою через нерозв’язаність питань про приналежність Криму, Севастополя, долі ЧорноЧорноморського флоту. Фактично, як зазначають деякі автори, Кримський півострів перетворився
на найбільш вибухонебезпечний для подальшої стабільності України анклав [17, с. 165].
Метою нашого дослідження є аналіз тих праць українських та російських авторів, які вийшли
друком останніми роками і у яких з’ясовуються позиції України і Росії щодо вирішення кримських
проблем.
Для досягнення поставленої мети зосередимося на таких завданнях:
- проаналізувати основні теоретичні концепти українсько-російських взаємин щодо Криму,
які використовуються авторами;
- оцінити прогнози і рекомендації з приводу можливих варіантів майбутнього розвитку
кримської ситуації.
Основу дослідження українсько-російських відносин складають офіційні документи,
нормативні акти Ради Федерації і Державної Думи РФ, Верховної Ради України, постанови урядів
двох країн, дані державної статистики. Великий науковий інтерес представляють конкретні факти
економічного та суспільно-політичного, культурного життя, в тому числі в регіонах, які вміщено на
сторінках періодичних видань, численні виступи діючих політиків, які широко представлені в
засобах масової інформації та Інтернеті. Офіційні документи російсько-українських відносин
досить повно представлені в спеціальних виданнях, здійснюваних МГИМО і Міністерством
закордонних справ Росії. В одному з них – виданні, яке було підготовлене спільними зусиллями
МЗС Росії і МЗС України і вийшло друком у 2000 році, зібрані документи за десятиліття російськоукраїнських відносин, загальна кількість яких наближається до трьохсот. Серед них – декларації
про державний суверенітет Росії і Україні; Договір РРФСР і УРСР від 19 листопада 1990 року;
Договори «Про дружбу, співпрацю і партнерство» від 31 травня 1997 року; «Про економічне
співробітництво на 1998-2007 роки» від 27 лютого 1998 року і ряд інших. У цьому збірнику
опубліковані численні міжурядові угоди з питань міждержавних торгівельно-економічних і
фінансових відносин, в галузі військово-технічної співпраці, взаємодії у сфері культури, науки,
освіти та ін. [19]. Дослідники можуть почерпнути в даному збірнику багатий і достатній матеріал з
усього комплексу проблем і з окремих гострих питань російсько-українських відносин, у тому числі
і по найбільш болючим.
Але, не менш цікаво, з’ясувати як оцінюються такі проблеми у масовій свідомості. До певної
міри, це можна зробити, аналізуючи публікації у періодичних виданнях. Проблема Криму,
Севастополя і Чорноморського флоту, починаючи з моменту здобуття Україною незалежності і аж
до ратифікації Державною думою РФ російсько-українського Договору про дружбу, незалежність і
партнерство в грудні 1998 року, була найбільш конфліктною в російсько-українських
міждержавних відносинах. Ця проблема знайшла відображення в численних статтях, доповідях,
матеріалах дискусій, які вміщено на сторінках різноманітних періодичних видань.
Врахування всієї складності відносин, орієнтованих на пошук компромісів, відмову від
історичних міфів, облік взаємних інтересів характерні для праць таких авторів, як Аркадій Мошес і
Андрій Окара.
Аркадій Мошес, кандидат історичних наук, керівник програми «Росія - ЄС» Фінського
Інституту міжнародних відносин, у 1988-2006 роках співробітник Інституту Європи РАН – звертає
увагу на різні інтереси України і Росії щодо розподілу Чорноморського флоту. Український підхід
полягав у тому, що флот повинен бути розділений нарівно, Росія ж мала намір поділити кораблі,
визнаючи українську власність на інфраструктуру, але наполягала на роздільному базуванні флотів,
причому базою для російських кораблів повинен був стати Севастополь, а для українських – інші
військово-морські об'єкти Чорноморського узбережжя України. Автор висловлює цілком
обґрунтоване припущення, що спроба використовувати заборгованість України як козир для
отримання поступок від Києва в питаннях про розподіл Чорноморського флоту під час
Масандрівського саміту (вересень 1993 року) є тиском на Україну з боку Росії [12, с. 23-45].
Бажання Росії «прийняти на себе роль єдиної країни, відповідальної за підтримку миру і
стабільності в регіоні» визначається як прояв імперських амбіцій та в разі відкритого конфлікту в
Криму Росія могла б претендувати на втручання в процес врегулювання, а це Україна розглядала б
як порушення її державного суверенітету. Українська політика в цілому була спрямована на
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нейтралізацію можливих російських акцій, які сприймалися як потенційно погрожуючи територіатериторіальної цілісності [13, с. 12-16].
Кандидат юридичних наук, автор робіт з історії політичних і правових вчень, Андрій Окара
у статті «Глобализация парадигмы» – розкриває сутність українсько-російських відношень і вказує
на їх стереотипність. По-перше це повне невизнання України Росією – заперечення права на
існування за українською державою, народом, культурою і мовою, це радикальні вимоги «віддати»
Крим, Донбас, Харків. Також автор звертає увагу, що політика щодо Криму орієнтується не на
загальні російсько-українські геополітичні інтереси, а на егоїзм деяких російських та українських
політиків, а передача до складу України Криму з Севастополем – висувається як історична
претензія Росії [15, с.7-9].
Аналізом підходів сторін щодо вирішення питань приналежності Севастополя, рівня
Кримської автономії, врегулювання проблем Чорноморського флоту, про статус і умови його
перебування на території Україні, про параметри поділу флоту і взаєморозрахунків, пов'язаних з
цим, про участь Росії в розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя у зв'язку з
дислокацією там Чорноморського Флоту спеціально займалися такі аналітики як Н. Белітцер,
О. Бодрук.
У своїй статті «Крим як регіон потенційного конфлікту» вони стверджують, що саме
проблема поділу Чорноморського флоту неодноразово викликала загострення відносин між двома
державами. Необхідність вирішення цієї проблеми особливо гостро постала після «війни указів»
між президентами України і Росії щодо перепідпорядкування ЧФ і невдалої спроби вирішити це
питання в ході переговорів в Одесі. Дослідники визначають, що в системі пріоритетів Росії Крим
займає домінуючий стан, бо збереження виробничої та технологічної бази, розвинутої
інфраструктури дозволяє відновити бойовий склад флоту. Крим без флоту існувати може, флот без
Криму приречений. Таким чином, російська зовнішня політика ще тривалий час буде забезпечувати
регіональні і глобальні інтереси Росії з використанням силового компонента. Реалізація цих планів
на півдні вимагає збереження військової присутності Росії в басейні Чорного моря, і в Криму
зокрема. Чорноморський флот як раз і служить цій меті. Для України ж головним пріоритетом
залишається збереження Криму у складі української держави. Що ж стосується ставлення Україні
до Чорноморського флоту, то автори розділяють два різних питання: перше – про розділ флоту і
визначення статусу російських військ, розміщених на території Україні, другий – про перспективні
напрями забезпечення безпеки південних кордонів України. Тобто Україна планує розгорнути
власний військово-морський флот практично в тих же масштабах, в яких він існував у колишньому
Радянському Союзі, але ж цей варіант можливий для України тільки в тому випадку, якщо вона
буде твердо переконана, що її військово-морські сили не будуть використовуватися для збройного
протистояння за межами її морських кордонів, а саме така постановка питання не відповідає
глобальним інтересам Російської Федерації [1, с. 83-114].
Сергій Власов і Валерій Поповкин називають кримську проблему карликом, який здатний
підірвати все, а статус Криму – особливим питанням, яке загрожує ще більш відокремленням в
майбутньому. Мова йде про перехід спочатку до конфедерації нормативних зв'язків Криму з
Україною, а потім і до повного оформлення самостійної кримської державності за підтримкою Росії
[4, с. 140-161].
У дослідженні А.В. Федорова. «Правовой статус Крыма. Правовой статус Севастополя»
розглядається правове становище Криму з моменту його приєднання до Росії і до 1999 року та
правове становище Севастополя з моменту його заснування. Він критикує указ від 19 лютого 1954
року і Закон РРФСР «Про внесення змін і доповнень до статті 14 Конституції (Основного Закону)
РРФСР» прийнятий 2 червня 1954, яким Кримська область виключалася зі складу РРФСР. Та
відзначає, що в них немає чіткого формулювання: «Передати Кримську область і затвердити зміну
кордонів між РРФСР і УРСР», та наведені в документах, прийнятих органами державної влади
СРСР, РРФСР і УРСР, партійними органами, підстави для передачі Кримської області виглядають
вельми розпливчастими, а саме рішення про передачу – недалекоглядним і безвідповідальним, що
дає право Росії заперечувати правомірність перебування Криму в складі України та український
статус Севастополя. Ведення переговорів про статус і умови перебування російського ЧФ «на
території України» він відзначає як справу абсолютно безглузду, так як розміщення на території
України іноземних військових баз прямо заборонено п. 7 ст. 17 Конституції України 1996 року.
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Втрата Севастополя і Криму завдає сильного удару по інтересах Росії на Чорному морі, підриває
позиції в цьому регіоні [21].
Проблемам Кримської автономії в кінці XX століття присвячена аналітична стаття
кримського політолога А.А. Форманчука. Особлива увага в ній приділяється історії розвитку
взаємовідносин між органами державної влади України та Автономної республіки Крим після
розпаду СРСР, а також історії Російсько-українських спорів з проблеми приналежності Кримського
півострова та м. Севастополя. За словами Форманчука Крим є дуже важливим регіоном у
відносинах між Україною і Росією. Росія це імперська країна, тому повинна відновити свій вплив на
пострадянському просторі і ніколи не відмовиться від своїх інтересів у Криму. На думку
українських націоналістів Україна і Росія не можуть разом співіснувати. Тому на думку автора йде
боротьба, а Крим знаходиться на вістрі цієї боротьби [23, с. 125-134].
К.Г. Мяло, історик і політолог, намагається розглянути ситуацію, що склалася навколо Криму
в кінці XX століття в контексті загальної ситуації на всьому просторі колишнього СРСР в 90-х
роках та ставить проблему статусу Севастополя і Чорноморського флоту в один ряд з великими
міжнаціональними конфліктами в колишніх радянських республіках. Вона стверджує, що при
підписанні влітку 1997 року Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією
(іменованого «Великим договором») президентами Б. Єльциним і Л. Кучмою і при ратифікації його
Держдумою 25 грудня 1998 були проігноровані два основних документа. А саме: Постанова
Верховної Ради РФ від 21 травня 1992 року (№ 2809-1) про антиконституційність рішення Президії
Верховної Ради УРСР про передачу Криму Україні в 1954 році і Постанова НД РФ від 9 липня
1993 року (№ 5359-1) про російський статус міста Севастополя. Вони не відмінялися і, отже,
зберігають свою силу. Тому Росія має усі підстави повернутися до питання Криму. Але сьогодні
Росія втратила контроль над Кримом. Тепер вона орендує Севастополь, притому на надзвичайно
вигідних для України умовах. Іншими словами, присутність російського Чорноморського флоту в
Севастополі тепер виявилося в прямій залежності від політичної ситуації на Україні, а вона являє
пучок різноспрямованих і навіть полярних можливостей [14].
Безсумнівний інтерес представляє видана в 2000 році монографія політолога А.В. Мальгіна.
Спираючись на угоди та великій Договір 1997 року між Росією та Україною щодо контролю
Чорноморським флотом і його базою – Севастополем, автор стверджує, що Російська Федерація
підтвердила відсутність територіальних претензій до України, а Україна погодилася з присутністю
на її території російського військово-морського контингенту. По суті, Росія відмовляється від
Криму, а Україна заплатила Кримом за перебування в політичній та економічній орбіті північної
сусідки. На думку Мальгіна, російських політиків хвилює не стільки те, що Крим не належить Росії,
скільки те, що він належить Україні. Крим сам по собі важливий лише як фактор впливу на
ситуацію в СНД та на українську поступливість [11].
Зокрема на це звертає увагу С. Віднянський у статті «У пошуках оптимальної
зовнішньополітичної парадигми України»,він підкреслює що російська еліта гостро сприйняла
спроби України з часу проголошення незалежності грати роль альтернативного щодо Росії
регіонального лідера. Українська сторона у пошуку контраргументів на газових переговорах
намагалася продемонструвати Росії зустрічну залежність від української політики. Наглядним
прикладом цього він виставляє російський Чорноморський флот, який орендує бази у Севастополі.
Відповідні угоди 1997 року дали можливість на думку автора російському керівництву заспокоїти
свою громадськість, яка була збурена визнанням територіальної цілісності України. Натомість
Україна змогла стабілізувати ситуацію в проросійські налаштованому Криму [3, с. 54-69].
За словами В.В. Глєбова, Крим, Севастополь, Чорноморський флот стали розмінними
монетами у великій політичній грі, а за севастопольським вузлом ховається ключова проблема
російської та української зовнішньої політики [5, с. 12-14].
П.Я. Райнов визначає, що «Чорноморське питання» з самого початку опинилося в центрі
внутрішньополітичної боротьби Росії та України. Цьому сприяла хронічна політична нестабільність
в обох країнах, запекла боротьба партій, політичних сил, гілок влади та лідерів між собою [18, с. 3644].
Основні проблеми в Причорномор'ї також виділяє А. А. Язькова. Це статус Криму і
Севастополя, розділ Чорноморського флоту. Конфлікт про статус Криму, підкреслює автор,
підтримувався тими силами, які прагнули відстрочити президентські вибори і подалі затриматися
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при владі в Києві. Так само керівництво Криму використовувало ситуацію для відстоювання незанезалежності півострова від України, а переговори про розподіл Чорноморського Флоту
«спіткнулися» на питаннях базування його російських і українських частин у Севастополі та
розміщення флотської інфраструктури. [24, с. 50-55] .
Проблема Чорноморського флоту виявилася в російсько-українських відносинах найбільш
гострою і важкою. Чорноморському флоту, протягом кількох століть, відводилася ключова роль в
забезпеченні її зовнішньополітичних інтересів. Чорноморський флот був і залишається
символічною частиною історичної пам'яті росіян, однією з опорних точок структури національної
самосвідомості. Тому ослаблення геополітичних позицій пострадянської Росії на південному
напрямку та події, що розгорнулися навколо Чорноморського флоту, безсумнівно, мали серйозний
вплив на історично обумовлений процес формування внутрішньої і зовнішньої політики нової
Російської держави в цілому.
Про це свідчить у своєму дослідженні А. П. Федорових і вказує на те, що Чорноморський
флот залишався одним з небагатьох уцілілих символів колишньої могутності Російської держави.
А в нових умовах наявність єдиного флоту на Чорному морі цілком могло стати фактором, що
об'єднує два братні слов'янські народи – російський і український, які ще недавно жили в єдиній
державі, чого, на превеликий жаль багатьох, так і не відбулося. [22, с. 304-310].
Якщо вести мову про Росію, заслуговує згадки зауваження лідера кримських комуністів
Л. І. Грача, що Крим – не тільки головна база Чорноморського флоту, курорт, здравниця і музей під
відкритим небом, а й символ державної повноцінності Росії [8, с. 33].
Також Н. Савченко вказує на те, що при створенні власних збройних сил Україна зіткнулася з
тим, що відомства колишнього СРСР зажадали, щоб в їх командування були передані розташовані в
Україну деякі частини і установи, зокрема повітряно-десантні й сухопутні з'єднання та російські
керівники стали робити все, щоб позбавити права Україну на Чорноморський Флот при цьому
заявивши, що флот – складова частина стратегічних сил і повинен залишитися неподільним.
Україна в свою чергу могла претендувати на частину флоту. Проте українська сторона не поставила
питання на засіданні глав держав СНД. Незавершеність проблеми Чорноморського флоту Савченко
пояснює не стільки його складністю військово-стратегічного значення, скільки протилежністю
політичних курсів двох держав, одна з яких хотіла затвердити свій суверенітет і недоторканність
кордонів, а інша – відродити імперію хоча б у рамках колишніх 12 республік, які могли б скласти
СНД. Повільність керівництва Україні у вирішенні питання щодо Чорноморського Флоту і
проросійська позиція командування, провали України в економіці та інше стали головними
причинами успіху проросійських рухів, шовіністичного, сепаратистського характеру. По суті
проблема флоту породила проблеми Криму, Севастополя, а потім і українсько-російських відносин
[20].
«Крим – не тільки зона відпочинку». Під таким заголовком ще у 1993 році вийшла книжка
трьох дослідників політичної ситуації на кримському півострові – В. Буткевича, Б. Гориня та
А. Свідзінського. Особливе значення представляє такі висновки, хоч би якого питання торкнулися:
чи то створення власної армії в Україні після проголошення незалежності, чи то відмови укласти
багатосторонній політичний договір про союз, завжди Росія прагне шантажувати спробами змінити
державні кордони чи відібрати Крим. Та на підставі сучасного міжнародного права він пояснює, що
деякі посадови особи Росії грубо порушують такими заявами міжнародне право [2].
Б. Горинь у матеріалі «Кухня політичної провокації» висловив думку, що під різними
ініціативами громадських організацій заховане замовлення Москви, щоб змусити Україну
погодитися на базування російського флоту на українські території. Та закріпившись на цьому
плацдармі Росія має оволодіти пізніше всім півостровом [7, с. 55-102].
За визнанням відомого українського дипломата А.М. Зленка, без встановлення контролю над
всім Чорноморським флотом Україна не могла вважати себе «морською державою». Особливе
зауваження робить А.М. Зленко на тому, що не Україна винна у загостренні ситуації навколо
флоту, позиція України зводилась до того, щоб добитися припинення погіршення відносин обох
держав, та не допустити між ними конфлікту. Він посилається на Концепцію «особливого
партнерства», та на «Основні напрями зовнішньої політики України» (Закон схвалено Верховною
Радою 2 липня 1993 року), та підкреслює, що з огляду на особливості історичного розвитку,
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геополітичне розташування, україно-російські відносини є домінантою двосторонніх відносин та
особливим стратегічним партнерством [9, с. 250-278].
В.В. Глєбов звертає увагу ще на одну проблему. У статті «Политика в Черноморском регионе
в контексте украинско-российских отношений» він відзначив, що досить важливим сьогодні є
питання кордонів. В непрямій формі певні територіальні претензії до України висувають певні
політичні сили і державні органи Росії. Російський парламент не раз порушував питання статусу
Криму та м. Севастополя. Та ж зусилля ззовні дестабілізувати ситуацію в Чорноморському регіоні
фактично створює загрозу територіальної цілісності для Україні [6, с. 21-27].
На проблему кордонів також звертає увагу М.П. Палютін у своєму дослідженні під назвою
«Україно-російські відносини: минуле і сучасність» Автор відзначає, що 1992 року Україна
неодноразово надсилала до Росії звернення з пропозицією закріпити договором оформлення
державного кордону. Але ж Росія відтягувала переговори. В 1991-1993 роках у Росії розуміли, що
коли відокремлення України відбулось, то вона має віддати «споконвічні» російські землі – Крим,
Донбас, Новоросію (Одеська, Херсонська й Миколаївська області сучасної України). Лише у травні
2002 року Росія позитивно відповіла на пропозицію Міністерства закордонних справ України
підписати угоду «Про кордони», а 28 січня 2003 року був підписаний цей договір, але це буда
тільки делімітація кордону по суходолі, залишаючи нерозв’язаними питання демаркації кордону і
розмежування акваторії Азовського моря. Палютін стверджує, що відмова від демаркації кордонів з
Україною знаходиться в арсеналі засобів тиску на Україну. Те ж саме з базуванням Чорноморського
флоту Росії на території України. І це тільки частка великої гри Росії за повернення Криму [16,
с.226-299]
С. Кульчицький вважає, що саме проблема нерозв'язання кордонів ставить під сумнів
незалежність України. Але свою ворожість щодо української незалежності російські політикипопулісти часто демонстрували тільки тому, щоб піднести свій рейтинг. Росія не прагнула швидке
розв’язання проблеми, щоб мати привід для втручання у кримські справи на законних підставах.
Адже існування військового флоту об’єктивно пов’язане з береговою інфраструктурою. Така ж
справа з Севастополем, при передачі Криму зі складу Росії у склад України окремих рішень по
Севастополю не приймалося. На цьому спробувала зіграти Верховна Рада РФ. У липні 1993 року
вона прийняла популістське рішення про надання Севастополю статусу міста Російської Федерації.
У цей конфлікт втрутилася Рада Безпеки ООН і кваліфікувала це рішення як юридично не
спроможним. Винесення українсько-російських відносин на рівень ООН змусило російських
політиків схаменутися [10, с.76-79]
Таким чином російські політики та експерти обґрунтовували історичне право Росії на Крим і
Севастополь, а також доводили військово-стратегічну і соціально-економічну недоцільність
збереження Чорноморського флоту. Українська позиція була цілком протилежна. У деяких роботах
висловлюється жаль, що Україні не вдалося перепідпорядкувати собі Чорноморський флот, а Росія
зберегла своє військово-морську присутність в Севастополі і в Криму.
Але ж в цілому загальною думкою авторів при аналізі ними російсько-українських дебатів
щодо долі Криму та Чорноморського флоту стало те, що еліти обох країн намагалися максимально
використовувати історичні, політичні і психологічні фактори для посилення почуття національної
ідентичності. Та мова йшла не стільки про військове значення флоту, скільки про державний
престиж і контроль над Кримським півостровом, а також суто економічні мотиви сторін і
зацікавлених осіб. На думку ряду дослідників, найбільш вибухонебезпечним ділянкою
міждержавних відносин України і Росії до підписання та ратифікації російсько-українського
Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, так званого «Великого договору», було питання
про Крим і Севастополь. Вони вважали, якщо по Чорноморському флоту при всій складності
компромісні домовленості все ж можливі, то питання про Крим і Севастополь в найближчому
майбутньому дозволити неможливо. Різкі заяви з російського боку викликали ускладнення і на
рівні міждержавних відносин, оскільки розглядалися українською стороною як територіальні
претензії Росії до України. Це питання в політичному і геополітичному відношенні важливе для
обох країн. Для Росії воно має етнічне, територіальне, символічне й історичне значення, а для
України – політичне, економічне і стратегічне. Втрата Криму означала б для неї втрату
комерційних і морських комунікацій, ставила під загрозу територіальну цілісність країни.
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SUMMARY
The author analyzes the views of researchers on the issue of positions in the struggle of the
Ukrainian and Russian diplomats for the Crimea. Reveals the underlying causes of confrontation of the
parties in the policy for control of the Crimean peninsula, also determines the importance of the issue in the
political and geopolitical terms for the two countries reveals the motives of states and stakeholders under
the Black Sea Fleet, Sevastopol and the Crimea accessories.
1.
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ІІІ РОЗДІЛ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ
В. И. ВОЛОВИК
НАУЧНОЕ БЫТИЕ И НАУЧНОЕ СОЗНАНИЕ
Нам уже доводилось обращать внимание на тот факт, что понятие «социальное бытие»,
которое широко используется исследователями, с завидной настойчивостью «обходится» авторами
различных, даже самих авторитетных справочных изданий1. Поэтому не стоит удивляться тому, что
ими не предпринимаются попытки раскрыть содержание понятий, обозначающих структурные
элементы социального бытия – религиозное, политическое, правовое, нравственное, эстетическое,
научное и философское бытие.
Анализ содержания понятия «социальное бытие» позволяет нам сделать вывод о том, что
правомерно его рассматривать в качестве категории социальной философии, обозначающей
реальный процесс жизнедеятельности людей во всем многообразии ее проявлений, который
осознается осуществляющими его социальными субъектами – отдельными личностями, классами,
другими, более мелкими социальными группами, обществом и человечеством в целом.
Свое проявление социальное бытие находит в совокупности общественных отношений. Что
же касается понятия «научное бытие», то оно, на наш взгляд, может быть определено как категория
социальной философии, философии научного сознания, которая обозначает совокупность
общественных отношений социальных субъектов к окружающей действительности, образующим ее
природным и социальным объектам, предметам и явлениям, основанным на научных знаниях о них,
которые сложились в обществе на определенном этапе его исторического развития.
Принадлежа к общественным идеологическим отношениям, которые, в конечном счете,
детерминируются производственными отношениями, научные отношения складываются в
соответствии с научным сознанием, и реализуются посредством научной деятельности. Последняя
служит проявлением научной активности социальных субъектов – отдельных индивидов, групп и
общностей, институтов и организаций, диктуемой потребностями материального и духовного
производства, научными знаниями, превратившимися в убеждения, научным долгом, научными
задачами, стоящими перед научными институтами и организациями, сообществом ученых,
опирающимися на научные знания, участниками материального и духовного производства.
Научное бытие – сложное системное образование, в структуре которого можно выделить
такие структурные элементы:
1. Духовную и материальную компоненты. Первая из них включает научные идеи, гипотезы,
открытые законы и закономерности, которым подчиняются в своем становлении и развитии
исследуемые учеными объекты природной и социальной реальности, обоснованные и
подтвержденные практикой теории. Что же касается материальной компоненты, то она охватывает
научный эксперимент, призванный подтвердить либо опровергнуть ту или иную идею,
теоретическое положение, теоретически обоснованный закон или закономерность, опубликованные
научные издания, научное производство, опирающееся на принципы, в основу которых положены
открытые ранее законы и закономерности становления и развития предметов и явлений как
природных, так и социальных, а также материализовавшиеся результаты этого производства.
2. Отношения внутри научных школ, направлений, научных коллективов, которые
складываются в процессе исследовательской деятельности, включая отношения между учеными,
научными сотрудниками, руководителями научных институтов и организаций, их структурных
подразделений.
3. Научные отношения между различными отраслями науки, научными школами, научными
учреждениями и различными государственными структурами, их органами на местах,
политическими партиями и другими общественными организациями, образующими структуру
гражданского общества.
4. Отношения между научной общественностью стран мира.
5. Отношения, в которые вступают люди, включаясь в экономическую, политическую,
социальную и духовную деятельность, руководствуясь своими научными знаниями. Этот разряд
общественных отношений наиболее противоречивый и сложный.
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Данное обстоятельство обусловливается ограниченностью научных знаний того или иного
субъекта, избирающего определенный вид деятельности, во-первых, об объекте, на который он
собирается ее направить, а во-вторых, – о самом себе, своих возможностях. В этом, как нам
представляется, состоит источник, формирующий проблему «сродного труда», о которой говорил
Г.С.Сковорода, и невозможность или неумение разрешить которую служат причиной
многочисленных человеческих драм и трагедий.
Речь идет не только о тех, кто решает заняться производством простейших изделий, будь-то
из дерева или металла, выращиванием сельскохозяйственной продукции, не имея об этом, прямо
скажем, нелегком, трудном деле необходимых знаний. Здесь неудача постигнет только данного
индивида, и вред, причиненный при этом его семье, близким, работодателям, которые, как
говорится, позволят ему «попробовать себя», будет не столь уж велик. Что же касается более
сложных видов трудовой деятельности, то негативные последствия такого рода «экспериментов»
многократно усиливаются по мере возрастания сложности труда.
Одно дело, когда человек без всякой подготовки, без знаний или умения будет пытаться
играть на скрипке либо на пианино просто потому, что ему так хочется, и совсем другое, когда
учитель берется за дело обучения и воспитания детей, опираясь лишь на силу принуждения (делай,
как я сказал!), не удосужившись познать закономерности, которым они подчиняются в своем
развитии, их особенности, да, к тому же, пытающийся, как это бывает, преподавать совершенно
незнакомый ему предмет. Стань такого рода «экспериментатор» директором школы либо
заведующим учебной частью и вред, приносимый им, распространится не только на детей, но и на
педагогический коллектив.
А кто оценит вред, который приносять руководители, пытающиеся «играть» на сложнейших
инструментах государственного управления, не имея ни необходимых научных знаний об объекте
управления, ни, тем более, навыков? Между тем, такого рода факты очень часто встречаются в
сегодняшней жизни нашего украинского общества, пребывающего на этапе своей трансформации,
изматывая его социальный капитал, затрудняя его социальную ориентацию, выбор оптимального
пути поступательного развития.
Будучи структурным элементом социального бытия, научное бытие характеризуется такими
присущими ему общими признаками, как объективность, что находит свое выражение в
независимости существования научной деятельности и ее результатов от воли и желания как
отдельных представителей человеческого рода, так и человечества в целом; конкретность,
выражающаяся в том, что научное бытие всегда выступает как научная деятельность конкретной
личности, конкретной социальной группы, конкретного общества или человечества на
определенной стадии его истории. Научное бытие не есть раз и навсегда данный, некий статичный
феномен. Оно постоянно изменяется, в чем находит такой общий для социального бытия, да и в
целом бытия признак, как изменчивость и развитие.
Характеризуясь наличием общих для бытия признаков, научное бытие в то же время
отличается рядом особенностей:
1. Принадлежа к социальному бытию, научное бытие неразрывно связано с особой формой
движения материи – деятельностью людей, которые будучи наделены сознанием и, руководствуясь
определенными интересами, преследуют какие-то свои цели.
2. Обязательное наличие в структуре источника формирования и развития научного бытия
теоретически подготовленных субъектов, стремящихся открыть либо опирающихся в своей
деятельности на уже логически обоснованные и проверенные законы и закономерности, которым
подчиняются вовлекаемые в поле их научной деятельности объекты.
3. Возникнув позже таких структурообразующих элементов как нравственное, религиозное,
политическое, правовое, эстетическое и философское бытие, научное бытие по мере своего
развития оказывает на них всевозрастающее влияние. Это находит свое проявление в развитии
таких научных дисциплин как этика, религиоведение, политология, правоведение, эстетика и
сопредельных с ними, свидетельствующих о стремлении человека все глубже проникать в
сущность важнейших сфер человеческого существования, обогатить знание о них новыми, ранее
неизвестными существенными, устойчивыми, повторяющимися, внутренними, объективными и
необходимыми связями, то есть законами, которым они подчиняются в своем развитии, и
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закономерностями как конкретными проявлениями последних, что, в свою очередь, создает
научный фундамент для дальнейшего развития философии, философского бытия.
4. Развитие научного бытия, отличающегося поступательностью, носит противоречивый
характер по своему воздействию на социальное бытие. Оно, с одной стороны, способствует
поступательному развитию производительных сил, без чего невозможно соответствующее развитие
социального бытия, всех сфер общественной жизни, а с другой, – посредством создания все более
совершенных видов военной техники, прежде всего ядерного оружия, – усиливает угрозу для
существования всего живого, в том числе человека и человечества в целом и, следовательно, для
социального бытия.
Заметив это, рассмотрим понятие, выступающее в качестве противоположного «научному
бытию», то есть «научное сознание».
Говоря о формах общественно сознания, нередко в качестве одной из них называют науку.
Такой подход, в частности, демонстрирует российский философ С.Крапивенский2, а также авторы
учебника по социальной философии, выпущенного Харьковским издательством «Прапор»3. Однако
с этим подходом вряд ли можно согласиться, поскольку понятие «наука» и «научное сознание»
различаются по своему содержанию.
Как известно, традиционно «наука» рассматривается в качестве понятия, которое обозначает
сферу человеческой деятельности, функцией которой является производство и теоретическая
систематизация знаний о действительности4. Что же касается понятия «научное сознание», то оно в
философских справочных изданиях практически отсутствует. Однако содержание его, как нам
представляется, все же может быть определено, опираясь на рассмотренное ранее противоположное
ему понятие – «научное бытие».
Общим для феноменов, обозначаемых указанными понятиями, является то, что они
характеризуют определенный вид деятельности, осуществляемой социальными субъектами –
научной деятельности. В то же время они, выступая в качестве диалектических
противоположностей, которые не только взаимоисключают, но и взаимодополняют,
взаимообусловливают, взаимополагают друг друга, различаются по своим сущностям, внутренним
закономерностям, детерминирующим их существование и развитие. Если сущностью научного
бытия служит отношение социальных субъектов, осуществляющих научную деятельность, к
окружающей действительности, образующим ее природным и социальными предметам и явлениям,
основанным на знании определенных законов и закономерностей о них, научного знания, то
сущностью научного сознания является отношение к имеющемуся научному знанию.
Исходя из этого, «научное сознание» предстает в качестве категории социальной философии,
обозначающей неотъемлемую сторону научного бытия – процесс формирования теоретически
обоснованных и проверенных практикой мысленных моделей объектов действительности,
предметов и явлений природной и социальной реальности путем удержания, сохранения и
переработки информации о них, объективно присущий тому или иному обществу на определенном
этапе его исторического развития.
Принадлежа к сфере общественного сознания, научное сознание характеризуется всеми
общими признаками, присущими общественному сознанию. Оно в конечном счете обусловливается
общественным бытием и, прежде всего, такой его составляющей, как научное бытие. Как и
остальные структурные элементы общественного бытия, научное сознание не есть нечто раз и
навсегда данное. Оно постоянно испытывает изменения, пребывая в развитии. Как и в целом
общественному сознанию, каждому из его структурных элементов, научному сознанию присуща
относительная самостоятельность в развитии. Данное обстоятельство находит свое проявление в
том, что изменения в научном сознании не всегда могут следовать сразу же за изменениями в
научном бытии.
Характеризуя наличие общих признаков, присущих общественному сознанию и его
структурным элементам, следует иметь ввиду, что научное сознание отличается также рядом
особенностей.
Первая из особенностей научного сознания состоит в том, что оно основывается на
теоретически обоснованном и проверенном практикой научном знании, знании законов и
закономерностей, которым подчиняются в своем развитии объекты, предметы и явления природы и
социальной реальности.
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Вторая особенность, связанная с первой, состоит в том, что критерием существования
научного сознания является адекватность отражения объективной действительности.
Третья особенность научного сознания состоит в том, что оно отражает действительность
через идеи, понятия, гипотезы, мысленные, теоретические модели. При этом интегратором в
системе понятий, которые складываются в рамках этой формы общественного сознания, выступает
категория «истина».
Четвертая особенность научного сознания состоит в особенности развития данной формы
общественного сознания, которая выражается в том, что в нем реализуется прогресс научного
познания, обусловливающий его поступательное движение.
Пятая особенность научного сознания, связанная с предыдущей, состоит в том, что развитие
этой формы общественного сознания служит важным фактором, содействующим превращению
науки в непосредственную производительную силу.
Как и другие формы общественного сознания, научное сознание имеет сложную структуру,
являясь многоуровневым образованием.
В качестве первого, нижнего уровня выступает эмпирическое научное сознание – система
элементарных научных знаний, добытых опытным путем в результате непосредственного
соприкосновения социальных субъектов с объектами, предметами, явлениями природы и
социальной реальности. На начальных этапах становления науки этот уровень играл ведущую роль
в накоплении, удержании, сохранении и переработке научных знаний, явившись той базой, на
которой формировался метод индукции, на исключительности которого настаивал, как известно,
Ф.Бэкон. Постепенное накопление научных знаний о законах развития природы и общества
обусловили становление дедуктивного метода, первенство которого в научном познании отстаивал
Р.Декарт. В действительности же, как подтвердила практика, оба эти метода, являясь
диалектическими противоположностями, находятся во взаимной связи, взаимообусловленности,
дополняя друг друга, выступая, таким образом, в качестве одного из важных источников развития,
как научного познания, так и научного сознания.
Рядом с уровнем эмпирического научного сознания находится уровень научной психологии,
который включает исходные научные положения, принимаемые в качестве истинных без
логического доказательства, которые лежат в основе обоснования других научных положений, то
есть аксиомы5, а также научные знания, полученные интуитивным путем, путем прямого
усмотрения истины без обоснования ее с помощью доказательства6.
Более высоким уровнем научного сознания является теоретическое научное сознание или
научная теория, которая концентрирует в себе достоверное знание о существенных связях объектов
и предметов реальности, присущих им законам и закономерностям развития.
К этому уровню научного сознания тяготеет научная идеология – совокупность теоретически
обоснованных и подтвержденных практикой научных положений и выводов, которые, будучи
приняты в качестве правильных и нужных, используются социальными субъектами в их научных
исследованиях и других видах научной деятельности. Приступая к рассмотрению той или иной
проблемы, решению той или иной научной задачи, каждый субъект, осуществляющий научную
деятельность, всегда должен определиться и со своей научной идеологией, с теми положениями,
которые обоснованы его предшественниками и в правильности, полезности которых он убежден,
беря их на вооружение.
В структуру научного знания входит и такой элемент, как научное самосознание –
специфическая характеристика социальных субъектов, которая находит свое выражение в
выделении ими себя в научном бытии, оценке себя и свих возможностей в научном процессе.
Характеристику научного бытия и научного сознания в значительной мере определяют
научное пространство и научное время. Однако это уже самостоятельная тема, требующая
специального рассмотрения.
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SUMMARY
The article presents the analysis of “Scientific Being” and “Scientific Mind” as complicated
philosophical categories. Relating each other their special features are explicated.
М. А. ЛЕПСЬКИЙ
ПРОГНОЗНИЙ СЦЕНАРІЙ У СТРАТЕГУВАННІ
ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Донедавна стратегічний аналіз розглядався як дієвий підхід до орієнтації організацій
економічної сфери у стрімких структурних змінах, в умовах невизначеності. Стратегічний аналіз
розглядався як універсальний інструмент визначення майбутнього організації як цілісності,
масштаб якої лише визначає специфіку застосування за аналогією. До того ж, свій внесок зробили
роботи, які стверджували єдність аналізу у соціально-економічних та політичних процесах, і ці
процеси розглядалися у щільному взаємозв’язку, а в тексті робіт йшли через кому –
«рівнопокладено», без врахування специфіки. Так, співставлення соціально-економічних та
політичних процесів актуалізувалося після введення у Росії курсу «Дослідження соціальноекономічних та політичних процесів», що викликало низку робіт у цьому напрямку, зокрема
О.М. Роя, О.М. Данчула, Є.П. Тавокіна та інших [1; 2; 3].
Використання стратегічного аналізу у політиці потребує не тільки з’ясування сутності та
методики застосування, але й умов та специфіки політичного моделювання та прогнозування. Так,
О.М. Рой та слідом за ним Ю.В. Вертакова та О.В. Согачова, визначаючи відмінність соціальноекономічних процесів від політичних, акцентують увагу на такому.
Особливістю соціально-економічних процесів є їх щільна прив’язка до діяльності
підприємств (господарюючих суб’єктів), великих національно-державних систем, регіонів, яка
визначає масштаби, рівень, темпи та цілі, змін, що знаходяться у річищі цих об’єктів. У основі
соціально-економічних процесів лежить цикл «інновації – інвестиції», які визначають логіку
розгортання волі економічної кон’юнктури на кожному з рівнів, що розглядаються. На їх солідарну
з О.М. Роєм думку, основу політичних процесів складає опозиція «виклик – реакція», вона має
комплекс безперервно виникаючих у суспільстві проблем, які послідовно вирішуються за
допомогою різноманітних політичних акцій, реалізація довгострокових соціальних проектів та
програм, озброєних конфліктів. Проблемні ситуації, що складають «виклик», мають широкий
суспільний характер, що є спровокованим різними соціальними змінами. Опиняючись у орбіті
суспільного інтересу, ці проблеми сприяють формуванню у суспільстві організованих сил, що
орієнтовані на розробку та здійснення заходів, які ведуть до вирішення цих проблем та створення
умов для нового суспільного порядку [1, С. 22-23; 4, С. 7-8].
Звуження основи політичного процесу до опозиції «виклик – реакція» обмежує предметне
поле «політичного процесу» лише політичною поведінкою, тому О. М. Рой робить спробу
розширити поле за допомогою понять «суспільний інтерес», «проблема», «заходи організованих
сил задля нового суспільного порядку». До того ж, опозиція «інновації – інвестиції» має власне
місце і в політичному процесі, оскільки політичні інновації не менш важливі для суспільства та
забезпечується політичним інвестуванням владного ресурсу. Тому несинтезованою у цій демаркації
економічного та політичного процесу є саме сутнісна специфіка змін станів у якісно нових
характеристиках суспільства в економіці та політиці. У політичному процесі відбувається єдність
політичної поведінки в політичної діяльності. Тому саме системні цілісні атрибуції політичного
процесу повинні розглядатися як основні у демаркації з економічним процесом. Це такі сутнісні
атрибуції політичного процесу, які повинні розглядатися разом, як інтеграційна функція
політичного процесу суспільства, публічно-державне управління (у діалектичній єдності
громадянського суспільства та держави) та розподіл владного ресурсу.
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Специфіку політичного моделювання, як визначення політичного процесу у гносеологічному
вимірі, спробував дослідити О.Ф. Шабров. Як він зазначає, специфіка і складність дослідження та
моделювання в сфері політики багато в чому пов’язані з їх міждисциплінарним характером і зі
специфікою самого об’єкта, що пред’являє підвищені вимоги до інтуїції дослідника. Тут частіше,
ніж в інших сферах, розрахунок тільки на застосування стандартних, апробованих методик не дає
надійного результату. Кожна нова ситуація вимагає пошуку адекватних підходів, а результат
виявляється чутливим до складу дослідницької «команди» [5, С. 95]. Тому він виділяє такі
особливості дослідження і моделювання в соціально-політичній сфері: – необхідність сценарного
підходу до прогнозування, оскільки суттєвою є залежність політичних змін від процесів, що
протікають у свідомості, насамперед у політичному, як у свідомому, так і за межами
усвідомлюваного, у домінуванні механізмів самоорганізації; – особливо важливе значення мають
інтуїтивні моделі в політиці, в єдності інтуїтивного моделювання (синтезу відчуттів) і
раціонального (розумового опосередкованого образу); – підвищені вимоги до оформлення звітних
матеріалів, візуалізація результату, як залежність результатів від об’єктивності або ангажованості
аналітика. Аналітик повинен надати статистичним і математичним даним таку форму, яка
приймається політиком безпосередньо і легко інтегрується з наявною в його свідомості інтуїтивної
моделлю; – потреба у використанні якісних методів, оскільки формування інтуїтивних моделей
вимагає особливого професіоналізму і в дослідницькій сфері, що зумовлює ще одну особливість
політологічного дослідження; – інтегральна модель політичного об’єкта як результат колективної
праці, залежить від командної спайки; – якісна неоднорідність об’єкта соціально-політичної
сфери; – більшість емпіричних досліджень у сфері політики вимагають міждисциплінарного
підходу; – особливість положення аналітика, залежність результату моделювання від
об’єктивності або заангажованості; – залежність результату моделювання в політичній сфері від
ступеня зацікавленості замовника в результаті [5, С. 85-95].
У цьому визначенні достатньо вдало визначена специфіка гносеологічного виміру відносин
суб’єкт-суб’єктного характеру у відображенні політичного процесу за допомогою моделі. При
цьому обмеження об’єктної характеристики політичного процесу лише «якісною неоднорідністю
об’єкта соціально-політичної сфери залишає розглянутими лише суб’єкт-суб’єктні відносини
дослідника (або колективу дослідників) з замовником, залежності процесу політичного пізнання від
стану свідомості, системності дослідження, репрезентативності результатів дослідження на
сприйняття осіб, що приймають рішення, домінування якісних методів над кількісними у аналізі
політичного процесу.
Специфіка пізнання політичних процесів обумовлена не тільки суб’єктивними та суб’єктними
факторами, а перш за все, об’єктивними та об’єктними процесами. Тому потрібно визначити
залежність політичного пізнання від єдності загального, особливого та конкретного у політичному
процесі, що, власне, і визначає вибір методів і форматів дослідження. Так, вибір методу залежить
від співвідношення керованих та некерованих факторів політичного процесу, від сили
громадянського суспільства та держави, особливостей взаємозв’язку між ними, домінації або
гармонізації, інтеграції чи дезінтеграції суспільства в цілому. Так, закриті суспільства (наприклад,
Японія до революції Мейдзі та Радянський Союз під час «холодної війни») у суб’єктній мобілізації
та усталеному суспільному порядку, з одного боку, деградували у обмеженості розвитку цілісності,
з іншого боку, у дослідженні політичного процесу можливо визначити перевагу кількісних методів
над якісними, оскільки суб’єктна діяльність була визначена домінацією держави, її спрямованістю
та стратегіями. Так, наприклад, західні політологи визначили, хто стане наступним Генеральним
секретарем КПРС: той, хто читає промову на похованні попереднього лідера країни.
Навпаки, відкрите суспільство має характеристики невизначеності та нелінійності розвитку
як єдності управління та самоорганізації, тому кількісні методи лише «обслуговують» якісні моделі,
оскільки кількісні методи потребують відповідних кількісних даних, таких інструментів отримання
цих даних, які дозволяють визначити похибку систем спостерігання та вимірів, та достатньої бази
даних для кількісного моделювання. Саме тому підвищуються вимоги саме до суб’єкта пізнання та
діяльності, та виникає необхідність сценарного (в умовах невизначеності та багатоваріантності
розвитку складних систем) та стратегічного (у визначеності напрямів конкуренції та солідарності
різних суб’єктів політичного процесу у довгостроковій перспективі) аналізу.
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Відносно демаркації соціально-економічного та політичного процесів важливим кроком є
робота В.Л. Лавріненко та Л.М. Путілової, оскільки вони зробили цю демаркацію з позиції
суттєвого у економічному процесі та виокремили межі політичного процесу відносно економіки.
Так, у цій роботі поняття «економічний процес» відображає процес розвитку матеріального
виробництва, притаманних йому продуктивних сил (власне виробників, їх знань, навиків, вмінь, а
також техніки та інших матеріальних умов виробництва), і тих виробничих відносин між людьми,
що склалися на їх основі, у тому числі відносин власності на засоби виробництва (приватної,
державної, корпоративної), обміну діяльності на основі існуючого розподілу праці та відносин
розподілу матеріальних благ. Поняття «політичний процес» є доволі багатогранним та виражає,
головним чином, боротьбу різних соціальних сил (перш за все класів та політичних партій, що
виступають від їх імені) за державну владу, її використання для реалізації власних економічних,
політичних та інших інтересів. При цьому одні політичні процеси спрямовані на зміцнення
державної влади тих соціальних сил, які у теперішній час її мають, вдосконалення форм та засобів
здійснення цієї влади заради досягнення реального політичного панування у своїй країні; інші – на
завоювання державної влади, а також на розширення політичних прав та свобод громадян, що
сприяє активізації їх політичної діяльності та ствердженню їх позицій у системі існуючих
політичних відношень. Головне у політиці – питання про владу, перш за все, державну, а також
питання про політичні права та свободи громадян [6, С. 7].
У цьому визначенні в цілому вірно відображена специфіка сутності соціально-економічного
та політичного процесу, як визначення меж предметного поля досліджень, оскільки економічний
процес, як розвиток матеріального виробництва у єдності продуктивних сил та виробничих
відносин, формує ресурсний базис суспільства, а політичний процес у єдності інтеграції та
дезінтеграції, громадянського суспільства та держави, публічно-державного управління та
самоорганізації у взаємодії політичних суб’єктів визначає політичну організацію суспільства. Саме
тому взаємозв’язки соціально-економічного та політичного процесу можуть бути визначені, як це
зробив Елвін Тоффлер, у владних ресурсах насилля, багатства, знання та різноманітних профілях й
домінації взаємозв’язків між ними. Якщо постає питання про організоване суспільство, що
запропонував зробити В.П. Андрущенко, то актуалізується проблема сценарного та стратегічного
аналізу суб’єктів політичної діяльності відносно політичного процесу.
Розповсюдження стратегічного та сценарного аналізу, з одного боку, визначає «картування
політичного процесу» у орієнтації майбутнього суб’єктами політичної діяльності, з іншого боку,
визначає когнітивні механізми узгодження їх діяльності в організації суспільства, у єдності статики
та динаміки, інтеграції та дезінтеграції, управління та самоорганізації. Суб’єктивноорієнтований
зміст цих підходів пов’язаний з тим, що рішення у складних станах нерівноваги суспільства як
системи мають у якості наслідків величезні можливості і ризики. Діяльність суб’єктів політичної
діяльності у фазових переходах та режимах з загостренням можуть визначити майбутні формати
системи у майбутньому, тому загострюється проблема не лише передбачити можливості, а й не
втратити можливості прогресивного розвитку суспільства, що вимагає більшого, ніж просто
планування на випадок непередбачених обставин, аналізу чутливості або комп’ютерного
моделювання. Все це вимагає суб’єктного, тобто творчого підходу, проникливості, інтуїції,
дієздатності та компетентності у нелінійному розвитку суб’єкта.
Окрім складності демаркації соціально-економічного та політичного процесів, застосування
стратегічного сценарування визначене труднощами масштабності політичного процесу відносно
політичних суб’єктів та їх організацій. Так, у стратегічному аналізі при розгляді економічних
процесів боротьби за власність, виробничих відносин та розвитку продуктивних сил важливою
залишається цілісність організації у відносинах конкуренції з іншими у сфері економіки, як
матеріального виробництва та відповідних забезпечуючих цей процес дій (менеджменту, реклами,
фінансового, юридичного та іншого обслуговування).
Оскільки відносно організацій як основних суб’єктів економічного процесу у стратегічному
управлінні визначені вимоги до сценарування, розглянемо можливості їх застосування, що, у свою
чергу, вимагає визначення видових відмінностей соціально-економічного та політичного процесів у
стратегічному стратегуванні, специфіки організації як масштабування окремих суб’єктів діяльності
в економіці та політиці.

58

2013

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Згідно з Шумакером (1995), організації особливо будуть отримувати вигоду зі стратегічного
планування та аналізу сценарію, якщо стикаються з такими умовами:
невизначеність багато в
чому залежить від здатності менеджера пророкувати або пристосовуватися; у минулому випадок
надавав багато дорогих сюрпризів; компанія не сприймає або не розроблює нові можливості; якість
стратегічного мислення низька; галузь зазнала значних змін або ось-ось зіткнеться з ними; компанія
шукає просту мову та основу діяльності без придушення різноманіття; існування сильних
розбіжностей у думках, при цьому у багатьох з думок є власні переваги; конкуренти компанії
використовують даний метод [7].
Необхідно відзначити, що у Шумакера визначені конкретні вимоги саме до економічної
організації, які мають не лише видове для організації значення, а й родове для організації як
цілісного суб’єкта. Тому вкрай необхідно зупинитись на родових характеристиках, які виступають
як вимоги для стратегування. Так, здатність менеджера «пророкувати або пристосовуватися»
означає вимогу не лише репродуктивної та стандартної діяльності (відтворення сучасного), а й
продуктивної та творчої діяльності заради майбутнього. За суттю, це є вимога гармонізації часових
модальностей у описі, прогнозуванні та діяльності управлінської підсистеми та кожного керівника.
Ця вимога означає і іншу одиничну вимогу: «компанія не сприймає або не розроблює нові
можливості», тобто повністю зациклена на модальності сучасного, на стандартну діяльність.
Друга вимога відображає визначеність ступеня неврівноваженості сфери діяльності
організації як у пізнанні, так і в діяльності. Нерівноваженість можливо розглядати як фазову
визначеність суспільства та організації (фази стабільного розвитку або загострення у фазовому
переході). Звідси – досвід відчуття «дорогих для організації сюрпризів» відображає фазову
визначеність організації, а вимога «галузь зазнала значних змін або ось-ось зіткнеться з ними»
відбиває фазове загострення у сфері діяльності суспільства.
Третя вимога обумовлена станом організаційної свідомості, як визначення інтеграційності
та цілісності. Так, вимога «якість стратегічного мислення низька», – це, за суттю, відсутність
мисленевої методології визначення цілісності діяльності організації на вищому рівні управління, у
довгостроковій перспективі заради отримання конкурентних переваг організації як цілісності у
здійсненні емерджентних системоутворюючих її властивостей. Цей процес відображає положення
про те, що «компанія шукає просту мову та основу діяльності без придушення різноманіття», тобто
цільові функції цілісності неусвідомлені, не актуалізовані у семантичному полі та не відбулася
гармонізація загального – цілісного, особливого – компонентного (структурно-функціонального у
цілісності) та окремого – особистісного. Це характеризує і положення про «існування сильних
розбіжностей у думках, при цьому у багатьох з думок є власні переваги».
Четверта вимога є віддзеркаленням розвинутої методологічної культури у визначенні
контекстуального поля стратегії та когнітивного картування організації, як орієнтації у
смисловому полі змін та взаємодії суб’єктів. Саме тому, як вимога, розглядається положення
«конкуренти компанії використовують даний метод», але цього недостатньо, оскільки стратегічна
ініціатива вимагає подолання у творчості когнітивних схем конкурентів. Для подолання
когнітивних схем конкурентів їх, як мінімум, корисно усвідомлювати.
П’ята вимога визначає процес «самоорганізації» як «вбудовування» розвитку організації у
цілісний політичний процес суспільства. Якщо у стратегічному сценаруванні в економіці
обов’язково враховується те, що галузі розвиваються, змінюються за рівнем привабливості, то у
політичній сфері «галузі» політичної діяльності змінюються за привабливістю владного ресурсу
його розподілу.
Так, під час «двовладдя» після лютневої революції у Росії привабливими полями влади були
«тимчасовий уряд» та «ради робочих, солдатських та матроських депутатів». При цьому
«тимчасовий уряд» розглядався суб’єктами політики як конкурентне поле державного владного
ресурсу, а «ради» розглядалися як громадянські органи самоорганізації у вирішенні суспільних
проблем у творчості народних мас. Тому перемога радянського устрою у той час була
перспективною для цілісності суспільства та стала у подальшому основним полем політичної
боротьби. Схожі процеси були і під час «квіткових» та «кольорових» революцій, протягом яких
народні маси піднімалися для вирішення антагоністичних протиріч суспільства. Однак революційна
дезінтеграція закінчувалась використанням владного ресурсу громадянського суспільства
міжнародними агентами впливу або політичними силами, які лише рвалися до влади без інтеграції
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суспільства у цілісності та прогресивному розвитку. Тому в етапах фазового переходу у режимі зазагострення, як дезінтеграції порядку у суспільстві, стратегічне сценарування може бути корисним
засобом для підготовки до варіантів майбутнього.
Тому сценарій у детальному, внутрішньо послідовному описі того, яким може бути майбутнє,
що засноване на ряді закономірних припущень, є орієнтуючим у суб’єктній діяльності у
політичному процесі, як простір можливих перспектив складних подій. Сценарії у діяльності
суб’єктів спрямовані на усвідомлення подій, надання їм суб’єктного смислу та відмобілізовують
діяльність у перспективно можливому напрямку, на відміну від розпорошення сил у
неорганізованих ситуативних діях. До того ж, стратегічний аналіз у сценаруванні може бути
використаний для охоплення широкого спектру можливих ресурсів інституційних структур у
масштабуванні діяльності. Сценарії, крім цього, можуть використовуватися для розробки та
розгляду покрокових конкурентних дій або, при зміні ситуації, дають змогу переключитися на
альтернативний сценарій.
Важливим для сценарування стратегії дій у майбутньому є визначення результату – варіантів
сценарування. Відносно результату сценарування думки теоретиків розбігаються. К. Боумен у
базовому визначенні результату пропонує, як приклад, 3 варіанти:
1. Оптимістичний сценарій (в якому структура, тенденції в галузі, дії конкурентів, потреби
покупців сприятливо позначаються на становищі організації в майбутньому). 2. Песимістичний
сценарій (в ньому відбивається найгірший для організації варіант розвитку подій). 3. Найбільш
вірний сценарій (який знаходиться десь посередині між двома першими). Ці три сценарії дають
можливість визначити найбільш важливі фактори макросередовища, які необхідно враховувати
організації для вироблення реальних, життєздатних стратегій [7, С. 53-54].
Цей підхід став базовим і у політичному аналізі. Так, Б. Краснов, Г. Авцинова, І. Сосіна
наголошують на тому, що метод складання сценаріїв слід реалізовувати на практиці за допомогою
двох послідовних етапів:
1. Опис структури системи в заданий момент часу і перевірка її внутрішньої узгодженості в
цей момент. 2. Еволюція в часі від одного опису до іншого під природним впливом тенденцій або
під свідомим впливом рішень, відповідних певному курсу дій.
У якості прикладу наводиться опис ситуації, що склалася до 2000 року, розвиток якої може
бути описаний трьома сценаріями: катастрофічним, який передбачає повний провал уряду в
економічній сфері; середнім, коли центральна влада лише частково втрачає контроль над
негативними процесами і наростанням кризових явищ; оптимістичним, коли уряд оволодіває
ситуацією і положення в країні поступово нормалізується.
Тепер, через певний час, можна переконатися, що в цих сценаріях присутня деяка частка
достовірності розвитку подій. Використовуючи сценарний аналіз, слід завжди мати на увазі
існування факторів імовірного розвитку політичних подій. Ці фактори можуть бути об’єктивними і
суб’єктивними, внутрішніми і зовнішніми, постійними і тимчасовими, необхідними і випадковими,
загальними, особливими і одиничними, що сприяють прогресу і перешкоджають йому [8].

Схема класичного сценарування І.Р. Кукліної, Н.Ю. Ютанова
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На наш погляд, підсумок визначення векторів сценарного підходу та виділення можливих
сценаріїв запропонували І.Р. Кукліна і М.Ю. Ютанов в описі класичного сценарування. Пізніше
ними було модифіковано класичне сценарування у форсайтному підході і був запропонований
метод дослідження простору вибору. Вибір варіанту сценарію, а також варіанту розвитку
передбачає наявність вольового ресурсу. Йдеться про надання майбутньому (безпосередньо або
опосередковано) і минулому певного формату. Цей формат визначається як вимогами до
формованої реальності в майбутньому, так і чітким розумінням, якою ціною це буде досягнуто. У
простій формі сценарування формується пакет альтернативних сценаріїв, в просторі яких, виходячи
з вимог замовника, прокреслюється базовий сценарій, а вся послідовність з кількох альтернативних
сценаріїв розглядається як ризики для базового. Як правило, можна виділити особливі «точки
розгалуження» («вікна вибору»), «раніше» яких альтернативні сценарії невиразні, а «пізніше»
непоєднувані. Простір сценарування повинен розумітися як сукупність всіх варіантів майбутнього,
що мають осмислену ймовірність реалізації (іншими словами, тих сценаріїв майбутнього, які
можуть бути отримані з цього допустимими ситуаційно-інваріантними управлінськими діями) [9,
С. 86-87].
Ці автори акцентують увагу на тому, що при проведенні сценарного аналізу зазвичай
вважається, що простір можливостей дискретний і вичерпується запропонованим замовнику
набором сценаріїв. Як правило, вказується інерційний сценарій (що буде, якщо здійснювати тільки
поточне, але не проектне управління системою) і можливі шляхи відхилення від нього. Для
кожного такого відхилення малюється «вікно можливостей», усередині якого можуть бути прийняті
управлінські рішення, що модифікують реальність, тобто відхиляють розвиток системи від
інерційного сценарію. Передбачається наявність стаціонарних ділянок розвитку і вважається, що
після проходження «вікна вибору» змінити зроблений вибір не можна і подальший розвиток буде
носити фіксований характер до наступної «точки розгалуження» [9, С. 87].
Схема класичного сценарування надає алгоритмічну основу визначення простору виборів
сценаріїв розгортання процесів, для нашого дослідження політичного, як визначення стратегії
державного та публічного управління у динаміці розвитку суспільства, сценарне визначення
необхідної концентрації владного ресурсу та його орієнтації на можливості розвитку країни.
Таким чином, специфіка політичних процесів полягає у зміні станів політичної організації
суспільства, політичної системи та її режиму, у єдності та протилежності процесів вдосконалення
державної влади та механізмів її збереження соціальними силами панування, з одного боку,
вдосконалення механізмів зміни та досягнення державної влади, з іншого боку. Зняття цього
протиріччя визначає розвиток політичних прав та свобод громадян, активізації їх політичної
діяльності та ствердження позицій у системі існуючих політичних відношень. Політичний процес
здійснюється у єдності інтеграції та дезінтеграції, громадянського суспільства та держави,
публічно-державного управління та самоорганізації, і саме у взаємодії політичних суб’єктів
визначає політичну організацію суспільства.
Політичний процес визначає високий ступінь конкурентності у боротьбі за державну владу,
вищий рівень політичного управління, цілісність та масштабування суб’єктної політичної
діяльності – і це є ознаки необхідності стратегування суб’єктами майбутнього у політичному
процесі. Але стратегування потребує визначення можливостей та результативності у
багатоваріантності у ситуації невпевненості суб’єктів, неврівноваженості політичної системи,
невизначеності швидкоплинної політичної ситуації. Саме тому – актуалізується використання
сценарного підходу у стратегуванні майбутнього в політичному процесі.
У протистоянні політичних сил та суб’єктів стратегічний та сценарний аналіз визначають
«картування політичного процесу», їх орієнтацію у майбутньому, когнітивні механізми узгодження
діяльності суб’єктів у політичній організації суспільства, у єдності статики та динаміки, інтеграції
та дезінтеграції, управління та самоорганізації.
Тому прогнозний сценарій застосовується у стратегічному аналізі політичного процесу у
необхідності:
гармонізації часових модальностей у описанні, прогнозування та діяльності управлінської
підсистеми політики та кожного керівника;

61

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2013

визначеності ступеня неврівноваженості сфери діяльності політичної організації як у
пізнанні, так і в діяльності, як фазової визначеності політики суспільства у межах вірогідного (фази
стабільного розвитку) або нестійкості, як загострення у фазовому переході;
організаційної свідомості, як визначення інтеграційності та цілісності суспільства у
політичному вимірі, потреби новаційної відповіді на виклики, як парадоксального мислення у
мобілізації ресурсів політичного розвитку;
розвинутої методологічної культури у визначенні контекстуального поля стратегії та
когнітивного картування політичної організації, як орієнтації у смисловому полі змін та взаємодії
політичних суб’єктів у боротьбі за владу та її здійснення;
зняття протиріч між політичним управлінням та процесом самоорганізації як вбудовування
розвитку політичної організації та суб’єкта у цілісний політичний процес суспільства. Якщо у
стратегічному сценаруванні в економіці обов’язково враховується те, що галузі розвиваються,
змінюються за рівнем привабливості, то у політичній сфері «галузі» політичної діяльності
змінюються за привабливістю владного ресурсу його розподілу.
У першому наближенні до напрямів формування прогнозного сценарію стратегування
політичного процесу можливо виокремити такі напрями. По-перше, це є об’єднання методів, у
здійсненні системного підходу, як пошуку цілісного визначення та вирішення стратегічних
проблем у сценарії; по-друге, це проблемно-цільовий підхід, як визначення політичної
діяльності у вирішенні актуальних або актуалізованих політичних проблем; по-третє, це образноподієвий підхід, як визначення «вузла тенденцій», конструювання можливого політичного
стану у взаємодії тенденцій, подій, суб’єктів, як здійснення суспільних протиріч або лише образу
майбутнього як політичної події у сценаруванні. Ці підходи не мають жорстко відокремлене
предметне поле, але вони визначають домінації «зчеплення» прогнозного сценарію у стратегуванні
політичного процесу.
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SUMMARY
Article is devoted to research specific formation scenarios for the future of the political process in
strategic terms. The article analyzes the generic and specific requirements for the use of strategic analysis
to develop scenarios for the development of the political process.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
В. А. ЖАДЬКО
КОНЦЕПЦІЯ СУСПІЛЬСТВА У ВЧЕННІ Е. ФРОММА

Погляди на сутність суспільства відомий філософ розвивав під впливом гуманістичних ідей
К. Маркса і психоаналізу З. Фрейда. В радянські часи вважалось, що не може бути чогось
позитивного в ідеях неомарксизму та неофрейдизму, тому що в першому випадку маємо прояв
ревізіонізму, а в другому антинаукове вчення про людину як нібито насамперед соціальну істоту.
Між тим людина є природно-соціальною істотою, істотний вплив на мотивацію поведінки якої
визначає якраз біологічна складова. Тому варто розглянути його концепцію в умовах, коли
вітчизняне суспільство вже не визначається монопольною ідеологією, а сповідує принцип
плюралізму.
Метою даної статті є аналіз вчення Е. Фромма про суспільство, яке формує людина в якості
його активного суб'єкта, що діє в координатах категорій «мати» і «бути». Для розуміння суті його
вчення важливе значення має розкриття сутнісного змісту зазначених категорій, а також категорії
«соціальний характер». Тому наведемо коротке пояснення їх змісту.
Людина, з одного боку, повинна мати певні життєві блага, які б забезпечували її існування як
природно-біологічної істоти. З іншого – вона покликана до значно більшого і якісно іншого способу
буття, ніж суто споживацьке. Вона може, повинна і зобов'язана бути соціально-духовною, або ж
духовно-соціальною істотою, вона покликана до цього своєю розумно-пізнавальною і самопізнавальною сутністю. Вона може володіти не лише предметно-речовим багатством, але й бути
володарем Всесвіту як суб'єкт своєї власної долі, якою вона може заволодіти і, отже, бути
всесвітньою істотою. Людина повинна бути багатою, а не мати багато. На думку Е.Фромма
«емпіричні антропологічні та психоаналітичні дані свідчать про те, що володіння і буття є двома
основними способами існування людини, превалювання одного з яких означає відмінності в
індивідуальних характерах людей і типах соціального характеру» [1; 22].
Отже, є два типи суспільств: «одне орієнтується на людину, друге – на речі». Як мислитель,
Фромм досліджує лінгвосемантичне значення самих термінів – «бути» і «мати», адже це
визначальні й субстанціональні слова у мовах різних народів, які спрямовують відповідним чином
їх життєдіяльність. (Українська мова позначає їх як дієслова, тобто як дію слова, яке й визначає
дію, так би мовити, тіла. Дієслово, таким чином, володіє людиною. В російській мові «глагол»
більше тяжіє до говоріння; метою, проте, залишається заклик до дій: «глаголом жечь сердца
людей»). Наслідком творчих пошуків стало відкриття за ними таких змістовних значень. Буття і
володіння це «два основних способи існування, два різних види само-орієнтації та орієнтації у світі,
дві різні структури характеру, домінування однієї з яких визначає все, що людина думає, відчуває і
робить» [1; 30-31]. «Володіти», «мати» означає бажання бути власником, мати відношення до світу
як об'єкта власності. «Бути» означає, по-перше, причетність до світу, по-друге, не бути видимістю,
лише уявністю себе самого, бути собою і знати себе самого як буття.
Різницю між «мати» («володіти») і «бути» Фромм простежує в таких соціальнопсихологічних діях людини, як навчання, пам'ять, бесіда, читання, влада, знання, віра, любов.
Навчання. Якщо студенти (учні) лише засвоюють і відтворюють певні знання, вони є
догматичними їх носіями, а тому підозріло ставляться до будь-яких змін і тих людей, що
пропонують якісь новації. Навпаки, якщо вони цікавляться, виявляють інтерес до якихось проблем,
тоді «вони слухають і чують і, що важливо, отримуючи інформацію, вони реагують на неї
активно і продуктивно. Те, що вони чують, стимулює їх власні міркування» [1; 36]. Звідси завдання
лектора, вчителя, викладача: не переливати з пустого в порожнє, а давати матеріал, який стимулює
розвиток інтересу до проблеми.
Пам'ять. Якщо пригадувати з метою володіти змістом пригаданого, процес відбувається за
механістичною схемою, залежною від частоти повторення необхідних понять і образів, або ж це
схема формально-логічна, за певними правилами. Якщо пригадування йде за принципом буття,
тоді відновлюється ціла система зв'язків у всьому багатстві використання понять і асоціативних
образів, які стають для людини духовно-практичним способом її життєвого буття. Це життєво
важливі спомини, які викликають у людини живий інтерес і велику зацікавленість, стаючи для неї
субстанціонально-буттєвими. Причому, буттєва пам'ять більш властива неосвіченим людям, ніж
освіченим: останні досить часто володіють знаннями, але не використовують їх.
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Бесіда. Принцип «мати» домінує в суб'єктивній думці, яка є власністю людини і з якою вона
не може розлучитись. Тому діалог на рівні думок не дає задоволення ні на психологічному, ні на
пізнавальному рівнях – його учасники не йдуть далі констатації змісту своїх суб'єктивних
міркувань. На противагу цьому «люди, орієнтовані на буття, покладаються на те, що вони є, що
вони живі істоти і що впродовж бесіди обов'язково народиться щось нове, якщо вони будуть завжди
залишатись самими собою і сміливо реагувати на все. Вони жваво і повністю захоплюються
розмовою, тому що їх не стримує стурбованість тим, що вони мають. Властива їм жвавість
заразлива і нерідко допомагає співбесіднику подолати його власний егоцентризм. Таким чином,
бесіда зі своєрідного товарообміну…перетворюється в діалог, в якому більше вже не має значення,
хто правий» [1; 41-42]. Такий діалог-бесіда (співбесіда) дає задоволення буттям самим по собі,
люди отримують радість від буття.
Читання. Аналогічно до бесіди. Легке «чтиво», не даючи нічого для душі, споживається за
принципом володіння. Навпаки, читаючи глибокі та змістовні тексти, отримуєш щось вічне,
нетлінне, таке, що дає наснагу для буття в якості постійної духовної опори душі. Головне полягає
не в тому, щоб знати думки знаменитостей, а в тому, щоб, засвоївши їх, йти у своєму бутті далі них,
розвивати власну думку і власний напрямок, не бути апологетичним однодумцем, але бути
мислячою істотою.
Влада. Тут головне в розрізненні значень «володіти владою» і «бути владою». Влада може
бути або раціональною, або ж ірраціональною. Перша передбачає компетентність, друга –
застосування сили. «Влада за принципом буття ґрунтується не тільки на тому, що якийсь індивід
компетентний виконувати певні соціальні функції, але й рівною мірою і на самій сутності
особистості, що досягла високого ступеня розвитку та інтеграції. Такі особистості «випромінюють»
владу і їм не потрібно наказувати, погрожувати і підкупляти. Це високорозвинені індивіди, самий
вигляд яких – набагато більше, ніж їх слова і справи, – говорить про те, чим може стати людина» [1;
45]. Із ускладненням суспільства та існуючої в ньому ієрархії компетентність не обов'язково є
головним чинником влади за принципом буття. Вона може бути відчуженою від особистісних
начал, нею можна заволодіти.
Володіння знанням і знання. Відмінності знаходяться у двох формулюваннях. «У мене є
знання» та «Я знаю». Більшість людей приймає за знання їх чуттєву видимість, те, що видатні
мислителі називали ще з античних часів «темним» знанням, всього лише думкою-гадкою
(«мнением»), тим, що належить мені як моя невідчужувана власність. Це оманлива форма буття
знань. «Справжнє знання починається з руйнування ілюзій, з роз-чарування (зі зняття чар видимості
– Ж.В.). Знати – означає проникнути за поверхню явища до самих його коренів, отже, і до причин;
знати – означає «бачити» дійсність такою, якою вона є, без усіляких прикрас. Знати не означає
володіти істиною; це означає проникнути за поверхню явищ і, зберігаючи критичну позицію,
прагнути активно наближатись до істини …ціль знання – не достовірність «абсолютної істини», з
якою людство відчуває себе в безпеці, а процес самоутвердження людського розуму. Незнання
для тих, хто знає, рівносильне знанню, оскільки і те, і друге є частиною процесу пізнання, хоча
незнання в цьому випадку не тотожне невігластву бездумних. Оптимальне знання за принципом
буття – це знати глибше, а за принципом володіння – мати більше знань» [1; 48-49].
Віра. Якщо виходити з принципу володіння, віра виконує декілька функцій. По-перше, вона
позбавлена потреби мати раціональні докази, отже, необхідності мислити. По-друге, позбавляє,
звільняє від відповідальності, адже довіряються начебто безумовним для більшості авторитетам.
По-третє, додає впевненості, адже вірять в абсолютні істини. По-четверте, породжує поклоніння
ідолам як якимось речам, якими можна володіти, хоча ідоли, в свою чергу, починають володіти
людиною, відчужуючи від неї її власну внутрішню душевну сутність, її власний душевний досвід.
З іншого боку: «Віра за принципом буття – це насамперед не вірування в якісь певні ідеї.., а
внутрішня орієнтація, установка людини. Правильніше було б говорити, що людина вірить, а не
що в неї є віра» [1; 51]. Вірить власному досвіду пізнання тих проблем, які є для неї життєво
важливими, вірить у свої пізнавально-духовні можливості як божественні в собі та невідчужувані
від себе. Це раціональна віра, заснована на фактах власного життя.
Любов. «Чи можна мати любов?», запитує Фромм. Адже її, як речі, не існує, «існує лише
акт любові. Любити – це форма продуктивної діяльності. Вона передбачає вияв інтересу і турботи,
пізнання, душевний відгук, прояв почуттів, насолоду і може бути спрямована на людину, дерево,
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картину, ідею. Вона пробуджує і посилює відчуття повноти життя. Це процес самооновлення і
самозбагачення» [1; 53]. У цьому буття любові. Її небуття пов'язане з тим, що до неї відносяться як
до речі; тобто, об'єкт любові позбавляється свободи. Йому нав’язується чужа воля так, нібито він
повинен віддавати себе, але нічого не отримувати навзаєм.
Наведені вище напрямки життєдіяльності та душевні стани людини, або ж категорії людської
душі, зумовлюють фундаментальні відмінності в способі побудови і функціонуванні суспільства.
З одного боку, це суспільство з модусом володіння, з другого – модусом буття.
Розглянемо ці відмінності дещо детальніше. Для цього слід дати основні особливості цих
модусів існування суспільства.
Споживацький тип суспільства складає основу модусу володіння. Саме суспільство
функціонує на трьох стовпах: приватна власність, прибуток і влада, які складають головний зміст
індустріальної цивілізації. Відповідно до цих складових формується соціальний характер
індивідів. Звичайно, не всі вони мають власність, прибуток і владу. Але всі мають зазначений тип
спрямування індивідуальної мотивації поведінки. Адже кожен, хоча б і найбільший, все ж таки
чимось і володіє. «Індивідуалізм», який у позитивному сенсі означає звільнення від соціальних пут,
у негативному є «право власності на самого себе», тобто право – і обов'язок – присвятити всю свою
енергію досягненню власних успіхів» [1; 76]. Це лінія розвитку суспільства від патріархального до
сучасного.
«Я» – це те, чим я володію в собі самому так, начебто воно є якоюсь відчутною річчю. Саме
вона визначає нашу самосвідомість. Але якщо в давнину людина цінувала свою власність, оберігала
її, діючи за гаслом: «Все старе прекрасне!», то нині (з ХІХ ст.) головний акцент змістився на процес
споживання, підпорядкований постійній зміні речей згідно гасла: «Все нове прекрасне!». Особливо
«прекрасним» є володіння престижними речами (наприклад, автомобіль), оскільки вони дають
відчуття влади їх володарям. Аналогічним є ставлення людей до себе: вони говорять про свої
хвороби, операції, курси лікування, дієти, ліки тощо. З іншого боку, почуття власності
поширюється на інших людей тоді, коли говорять: «мій» лікар, адвокат, «мої» робітники.
Суспільна рівновага досягається тим, що молоде покоління орієнтується на бажання бути, а
не мати. Воно ще тільки шукає себе, тому знаходиться на шляху становлення буття, а не шляху
володіння ним на споживацькому рівні. Але, на жаль, воно так і не знайшло себе на шляху буття.
Навпаки, відкинуло безперечні цінності, що йшли від минулого в якості традицій. Поколінню 60-х
років підкинули ідею Маркузе про те, що «повернення до дитинства – а не перехід до зрілості – і є
кінцева мета соціалізму і революції» [1; 81]. Все ж певна частина суспільства твердо ставить перед
собою мету бути, а не мати, володіти. І це знаменно: «Вже не вперше в історії меншість показує
шлях, яким піде подальший розвиток людства. Той факт, що така меншість існує, породжує
сподівання на загальну зміну установки на володіння на користь буття» [1; 82].
Отже, основу принципу володіння складає приватна власність. Вона, в свою чергу, виходить
із визнання постійності відношення «Я-О» (об'єкт), із того, що і суб'єкт (людина), і об'єкт (будьякий матеріальний предмет) постійні і незмінні. «При орієнтації на володіння немає живого зв'язку
між мною і тим, чим я володію. І об'єкт мого володіння, і я перетворились у речі, і я володію
об'єктом, оскільки у мене є сила, щоб зробити його моїм. Але тут має місце і зворотний зв'язок:
об'єкт володіє мною, тому що моє почуття ідентичності, тобто психічне здоров'я, ґрунтується на
моєму володінні об'єктом (і якомога більшою кількістю речей). Такий спосіб існування
встановлюється не засобами живого, продуктивного процесу між суб'єктом і об’єктом; він
перетворює в речі і суб'єкт, і об'єкт. Зв'язок між ними смертоносний, а не життєдайний» [1; 83].
Адже «Я» не те, що я є за своєю істиною, а те, чим я володію.
Що ж є людина за її природою? Насамперед це її власна воля до реалізації свого життєвого
потенціалу. Тому людина протидіє примусу до інших шляхів і напрямків, який здійснює будь-хто і
будь-що. «Суспільству і сім'ї як його психосоціальному посереднику доводиться вирішувати важке
завдання: як зламати волю людини, залишивши її при цьому в стані ілюзорної свободи?
Внаслідок складного процесу навіювання певних ідей і доктрин, за допомогою всякого роду
винагород і покарань і відповідної ідеології суспільство вирішує це завдання в цілому настільки
успішно, що більшість людей вірить у те, що вона діє по своїй волі, не усвідомлюючи того, що сама
ця воля їй нав'язана і що суспільство вміло нею маніпулює» [1; 84].
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Від маніпулювання свободою волі людини походять всі суспільні негаразди. Особливо ж
небезпечним є втручання в сферу сексуальних потреб, оскільки сексуальні схильності є потужним
проявом незалежності та свободи людини. З іншого боку, Фромм зазначає, що свобода волі зовсім
не означає свавілля вседозволеності. «Свобода не означає свободи від усіх керівних принципів.
Вона означає свободу зростати і розвиватись у відповідності до законів людського існування
(автономними обмеженнями). А це означає підпорядкування законам оптимального розвитку
людини» [1; 86]. Тоді це влада самої людини над своєю власною природою, яка зростає і
розвивається оптимально, тобто раціонально, відповідно до міри, а не безмірності. Отже: «При
установці на володіння щастя полягає у зверхності над іншими, у владі над ними і, врешті-решт, у
здатності захоплювати, грабувати, вбивати. При установці на буття щастя полягає в любові, турботі
про других, самопожертві» [1; 87].
Сприяє формуванню почуття володіння також мова. Позначаючи предмети і душевні стани
людини, вона породжує в її свідомості уявлення про те, що вони – постійні стани, а не мінливі
процеси, що відбуваються або в об’єктивній природі, або ж у самій людині, її відчуттях. «Слова
означають, що ми ведемо мову про постійні субстанції, хоча предмети – це не що інше, як якийсь
енергетичний процес, що викликає певні відчуття в нашому організмі. Але ж ці відчуття не являють
собою сприйняття конкретних речей, таких, наприклад, як стіл чи лампа; це сприйняття є
результатом культурного процесу навчання – процесу, під впливом якого певні відчуття приймають
форму специфічних перцептів» [1; 87]. Тому треба бути з собою, а не мати речі, які відіграють
всього лиш допоміжну роль в житті людини.
Ще однією підставою для існування модусу володіння є біологічна потреба жити. Але життя
– це безсмертя. Тому люди хочуть володіти вічним життям, підпорядковуючи земне цій потребі.
Вони хочуть слави, яка і робить їх вічними, постійно присутніми і сутніми в людському житті, в
людській історії. Так зародилась релігія як володіння вічністю; так з’явилось спадкове право, згідно
якого власність передається наступним поколінням і стає вічною.
Конституює установку на володіння також відкрита Фрейдом ступінь анально-еротичної
мотивації поведінки, властивої дітям, але через різні обставини законсервована і в дорослому житті.
Це анальний характер, за «якого життєва енергія людини спрямована в основному на те, щоб
мати, зберігати й накопичувати гроші й речі, а також почуття, жести, слова, енергію. Це характер
скупця, і скупість зазвичай сполучається в ньому з такими рисами, як любов до порядку,
пунктуальність, наполегливість і впертість – причому кожна з них виражена сильніше звичайного»
[1; 89]. Якщо те, що властиве дитячому віку (безкінечне споживання, яке долучає дитину до світу),
зберігається й надалі, це вже патологія. Такий тип особистості є невротичним, хворим; разом із цим
хворим є і суспільство, в якому домінує установка «мати», а не «бути».
Фромм зазначає, що для людини нормальною життєвою мотивацією має бути
екзистенціальне володіння тим, що є обов'язковою умовою життя. На відміну від нього є
характерологічне володіння, коли домінує бажання постійного накопичувального збагачення, яке
виникає внаслідок проекції соціальних умов на людину як біологічний вид. «Екзистенціальне
володіння не вступає в конфлікт із буттям; характерологічне володіння з необхідністю вступає у
такий конфлікт. Навіть ті, кого називають «справедливими» і «праведними», повинні бажати
володіти в екзистенціальному сенсі, оскільки вони люди, тоді як середня людина хоче володіти і в
екзистенціальному і характерологічному сенсі» [1; 92].
Тепер розглянемо те, як філософ подає концепцію, що визначає модус буття. З самого
початку він зазначає: «Володіння відноситься до речей, а речі стабільні і піддаються опису. Буття
ж відноситься до досвіду, а людський досвід описати в принципі неможливо. Повністю піддається
описанню лише наша persona – маска, яку носить кожен із нас, «Я», яке ми презентуємо, – адже ця
persona є річ. Фактично живу людську істоту взагалі неможливо описати» [1; 93].
До модусу буття належать такі передумови: незалежність, свобода і критичний розум. Все
це підлягає одній спрямованості – активності. Але не зовнішній, а душевній, такій, яка розвиває
духовний потенціал людини і пов'язані з ним здібності й таланти, які відкривають їй себе саму,
розширюють межі того, до чого вона звикла, але з чим не бажає примиритись, не зупиняючись на
цьому. Проблема бути в тому, що слова, які позначають стан душевного й духовного переживання
як стан активний (і стан активності), існують як постійні позначки, якими можна володіти, але які
не є самими переживаннями. «В той момент, коли за допомогою думок і слів я виражаю те, що я
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відчуваю, саме переживання вже зникає: воно висушується, умертвляється – від нього залишається
одна тільки думка. Отже, буття неможливо описати словами, а долучитись до нього можна, тільки
розділивши мій досвід. У структурі буття правлять мертві слова, в структурі буття – живий досвід,
що його не можна виразити (а також, звичайне мислення, живе і продуктивне)» [1; 94].
Тобто, володіння чимось зовнішнім є утвердження цього зовнішнього як буття. Проте це
обертається для людини її власним небуттям, адже її власність – душевні переживання,
«упредметнені» духом самопізнавальної активності. Масова пересічна людина, цілком зрозуміло,
не вважає це небуттям, адже те, що вона має і чим володіє, є її життєвою опорою, без наявності якої
вона не спроможна помислити своє індивідуальне буття. Хоча це буття якраз і не є, на думку
Фромма, індивідуальним, особистісним. «Бути» – значить відмовитись від свого егоцентризму і
самолюбства, або, користуючись виразом містиків, стати «ненаповненим» і «вбогим» [1; 95]. Бути,
таким чином, означає активну душевну й духовну соціалізацію, яка долучає людину до суспільного
досвіду тим, що він переживається як спільний і споріднений досвід, не перестаючи при цьому бути
індивідуальним і своєрідним.
Усвідомленню модусу буття сприяє розуміння змісту термінів «активність» і «пасивність».
«Активність – це соціально визнана цілеспрямована поведінка, результатом якої є відповідні
соціально корисні зміни. Активність – у сучасному сенсі слова – відноситься тільки до поведінки, а
не до особистості, що стоїть за цією поведінкою» [1; 96]. Недолік такого розуміння в тому, що воно
ігнорує внутрішню мотивацію поведінки, особистісний своєрідний інтерес, наявність
зацікавленості в тій діяльності, яка є соціально корисною, але не обов'язково воістину цікавить саму
людину. Проблема, таким чином, у тому, чи активність споріднена з особистісним духом, чи є вона
щирою і душевною, чи вона є для особистості чужою, відчуженою. За умов «відчуженої активності
я, по суті, не дію, дія здійснюється наді мною зовнішніми або внутрішніми силами. Я
відокремився від результату своєї діяльності… У випадку невідчужуваної активності я відчуваю
самого себе як суб'єкта своєї діяльності. Невідчужена активність – це процес народження,
створення чогось і збереження зв'язку з тим, що я створюю. При цьому розуміється, що моя
активність є прояв моїх потенцій, що я і моя діяльність єдині. Таку невідчужену активність я
називаю продуктивною активністю» [1; 97].
Останнє означає не те, що щось продукується і, як продукт, відсторонюється від людини.
Навпаки, йдеться про безпосередню тотожність активності і продукування. «Продуктивність – це
орієнтація характеру, яка може бути властива всім людським істотам, якщо тільки вони емоційно не
ущербні. Продуктивні особистості оживляють все, до чого б вони не доторкнулись. Вони
реалізують свої власні здібності і вселяють життя в других людей і в речі» [1; 97]. Зовні непомітна
(не помітна) продуктивна активність може сприйматись як соціальна пасивність; навпаки, суспільна
активність, не споріднена з душевною потребою самого активіста, є для нього станом пасивним.
Спосіб життя, споріднений з буттям як істиною особистості, не досягається легко тому, що на його
шляху ілюзія тотожності реальності буття з видимістю. «Моя поведінка відрізняється від мого
характеру. Структура мого характеру, істинна мотивація моєї поведінки складають моє реальне
буття. Моя поведінка може частково відображати моє буття, але зазвичай воно служить свого роду
маскою, якою я володію і яку я ношу, переслідуючи якісь свої цілі» [1; 103]. Творчість Фрейда
якраз і присвячена бажанню прояснити істинну мотивацію людської поведінки, замінену певними
соціальними масками. Він пов’язував її з витісненням інстинктивних потреб зі свідомості дитини як
ірраціональних з точки зору суспільства.
Е. Фромм, погоджуючись із цим, вважав, що ірраціональними є також мотиви поведінки
дорослих людей, ґрунтовані на міркуваннях здорового глузду, на авторитеті громадської думки,
зміст якої начебто повністю раціональний, такий, що не потребує аналізу. Він із цим не
погоджується: «Усвідомлювані нами мотивації, ідеї і переконання являють собою суміш із хибної
інформації, упереджень, ірраціональних пристрастей, раціоналізацій і забобонів, у якій лише зрідка
трапляються жалюгідні обривки істини, надаючи нам хибну впевненість, начебто вся ця суміш
реальна й істинна. В процесі мислення робиться спроба навести порядок у цій клоаці ілюзій,
організувавши все у відповідності до законів логіки і правдоподібності. Вважається, що цей рівень
свідомості відображає реальність; це карта, якою ми керуємось, плануючи своє життя. Ця хибна
карта свідомістю не придушується. Придушується знання реальності, знання того, що істинне.
Таким чином, якщо ми запитаємо: «Що таке несвідоме?» («бессознательное»), то повинні
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відповісти: «Окрім ірраціональних пристрастей, несвідомим є майже все наше знання реальності».
Несвідоме в основі своїй детермінується суспільством, яке породжує ірраціональні пристрасті і
постачає своїх членів всякого роду вигадками, перетворюючи таким чином істину в полонянку
уявної раціональності» [1; 104].
Дещо незвичний висновок. Адже виходить парадоксальна ситуація: з одного боку, людина є
суспільною істотою, з іншого – суспільство не дає людині адекватного уявлення про реальність як
істину, оскільки видимість хибна. Проте Фромм не вважає, що його висновок помилковий. Ми
знаємо істину, але несвідомо. «Ми осягаємо реальність і не можемо не осягати її. Подібно до того,
як наші органи відчуття влаштовані так, щоб ми могли бачити, чути, нюхати і дотикатись, коли
вступаємо в контакт із дійсністю; наш розум влаштований так, щоб осягати дійсність, тобто бачити
речі такими, якими вони є, осягати істину. …Я маю на увазі те, що пізнається за допомогою
зосередженого, допитливого «бачення», особливо ж реальність, приховану в нас самих і в других
людях… Ми знаємо майже все, що важливо знати про людську поведінку, точно так, як наші
пращури володіли вражаючими пізнаннями про рух зірок. Але якщо вони усвідомлювали своє
знання і застосовували його на практиці, ми своє знання відразу ж придушуємо, тому що в разі його
усвідомлення життя зробилось би занадто складним і, на наше переконання, занадто «небезпечним»
[1; 105].
Знання істини небезпечне, адже суспільство не влаштоване на модусі буття істини, а на
модусі предметно-речового володіння. Душевна робота, в такому разі, залишається сферою
автономної свободи людини, яку «на люди» виставляти не слід. У суспільстві слід бути такими, як
усі, слід бути конформістом, щоб мати комфортне життя. Більшості це подобається, тому вона не
дошукується, не докопується до істини буття – модус володіння її задовольняє. Їй, з іншого боку, не
подобається жадібність і ненависть, що панують між людьми, але стати на шлях буття як шлях
пізнавальний і самопізнавальний для неї складно. Тому вона є переважно віруючою, але не
релігійною: етичні цілі іудаїзму, буддизму, християнства їй недосяжні. Вона вірить у буття Бога, у
майбутнє спасіння, але в сучасному бутті задовольняється небуттям, буттям як усі, анонімним
буттям.
«Істина полягає в тому, що обидва способи існування – і володіння, і буття – суть потенційні
можливості людської природи, що біологічна потреба в самозбереженні призводить до того, що
принцип володіння набагато частіше бере гору, але тим не менше егоїзм і лінь – не єдині
внутрішньо притаманні людині якості» [1; 107]. Їй властиві прагнення віддавати, ділитись з
іншими, жертвувати собою заради їх блага. З особливою силою це проявляється у воєнні часи (на
цьому тлі мирні часи виявляються егоїстичними). «Властиве людині устремління до єднання з
другими вкорінене в специфічних умовах існування роду людського і є однією з найсильніших
мотивацій поведінки людини. Внаслідок мінімальної детермінації людської поведінки інстинктами
і максимального розвитку здатності розуму ми, людські істоти, втратили свою визначальну єдність
із природою. Щоб не відчувати себе в жорстокій ізоляції, яка фактично прирекла б нас на
безумство, ми відчуваємо потребу в якомусь новому єднанні: це єдність зі своїми ближніми і з
природою» [1; 111].
Людям, таким чином, властиві дві тенденції, два напрямки розвитку: володіти, мати і бути.
Які з них переважають, значною мірою залежить від соціальної структури, від соціальноекономічного укладу суспільства. Якщо домінує товарне виробництво, підсилюється модус
володіння; якщо суспільство ставить собі мету формування людини як соціально-духовної істоти,
переважає модус буття. Свої власні симпатії Фромм віддає модусу буття. Що логічно, інакше він би
не переймався проблемою формування нової людини, нового суспільства, в якому максимально
можлива кількість людей мала б статус буття, а не просто мала речі, але не була б собою, а
звичайною річчю поруч з іншими речами.
Аспекти володіння і буття він розглядає в категоріях безпеки і небезпеки, солідарності й
антагонізму, радості й задоволення, гріха і прощення, страху смерті та утвердження життя,
тут і тепер – минуле і майбутнє. Коротко про зміст цих аспектів.
Прагнучи до володіння, до того, щоб мати, людина наражається на постійну небезпеку втрати
того, чим вона володіє. Її постійно супроводжує стан страху як перед іншими людьми, так і перед
суспільними інститутами, від яких вона очікує безпеки, але очікування не завжди виправдовується.
До цього додається загроза втрати власної самоідентичності: «Якщо я – це те, що я маю, і якщо я
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втрачаю те, що маю, то хто ж я є тоді? Ніхто інший, як пригнічений, спустошений індивід –
жалюгідне свідчення неправильного способу життя. Оскільки я можу втратити те, що маю, я
постійно стурбований тим, що я втрачу те, що у мене є. Я боюсь злодіїв, економічних перемін,
революцій, хвороби, смерті; боюсь любові, свободи, розвитку, будь-яких змін, всього невідомого»
[1; 116-117].
На противагу цьому людина, зорієнтована на те, щоб бути, не відчуває небезпеки втрати
будь-чого, оскільки вона належить собі в будь-якій ситуації. «Якщо я – це те, що я є, а не те, що я
маю, ніхто не в силі загрожувати моїй безпеці і позбавити мене відчуття ідентичності. Центр моєї
істоти знаходиться в мені самому; мої здібності бути і реалізовувати свої сутнісні сили – це
складова частина структури мого характеру, і вони залежать від мене самого» [1; 117]. Єдина
існуюча загроза йде також від самої людини – це втрата віри або ж недостатня віра в себе, в
можливості постійного саморозвитку і збереження всього набутого на цьому шляху в його духовній
іпостасі.
Основою відносин між людьми в разі реалізації принципу володіння є суперництво,
антагонізм і страх. Причому, не тільки на міжіндивідуальному рівні, але й при взаєминах між
народами і державами. Підтвердження цьому – постійні війни, що супроводжують історію людства.
«Сама думка про можливість миру на тлі постійної боротьби за володіння і прибутки заважає
людям усвідомити наступну альтернативу: або радикальна зміна свого характеру, або безкінечні
війни» [1; 121].
Знов-таки, якщо здійснюється модус буття, домінує солідарність між людьми. Адже
утверджується естетичне відношення до світу речей, коли вони споглядаються в своєму бутті по
відношенню до тих душевних переживань, які вони викликають у людини як суб'єкта буття. «При
орієнтації на буття не одна людина, а мільйони людей здатні розділити радість від одного й того ж
самого об'єкта, адже нікому не потрібно володіти ним, ніхто не хоче мати його для того, щоб
насолоджуватись ним. Це дозволяє не тільки уникнути боротьби, але й створює умови для однієї з
найглибших форм людського щастя – щастя солідарної радості. …Такі спільні переживання
створюють і підтримують живі відношення між двома індивідами; вони лежать в основі всіх
великих релігійних, політичних і філософських рухів. Звичайно, це вірно лише в тому випадку,
якщо ми любимо і захоплюємось щиро, непідробно» [1; 122].
Між радістю і задоволенням велика різниця. Радість має своїм джерелом задоволення від
сприйняття повноти буття, від автономного злиття з ним. Задоволення досить вузьке – воно йде від
володіння певним об'єктом бажання, суб'єктом якого не є цілісна людина, а якась із її потреб. Тому
задоволень може бути багато, а радість має бути єдиною і солідарно загальною, всеохоплюючою.
«Радість супутня творчій діяльності. …Радість – це рівне горіння буття» [1; 124]. Радість – це стан
переживання наближення до мети стати самим собою, бути собою, бути з собою серед інших як
рідних у радісному бутті. Це стан, який релігія називає сходженням на людину благодаті Святої
Трійці.
Оскільки релігія і церква різні сутності, остання існує завдяки наявності модусу володіння.
Для цього вона використовує тезу про гріх як спротив волі Бога. «У традиційному теологічному і
житейському сенсі гріх – це поняття, приналежне авторитарній структурі, а ця структура
характерна якраз для модусу володіння. Головне, що робить нас людьми, лежить не всередині нас, а
зовні – це ця влада, якій ми підлягаємо. Не можна досягнути благоденства своєю власною творчою
діяльністю, воно досягається пасивним підпорядкування і похідним звідси схваленням наявної
влади. У нас є лідер.., в якого ми віримо; нам гарантована безпека…доки ми – ніхто. …ми живемо у
світі володіння тією мірою, якою ми інтернаціоналізуємо авторитарну структуру нашого
суспільства» [1; 129] .
Якщо ж людина відчуває себе людиною з себе самої, тоді вона не інтерналізує гріх, не
виводить його з авторитету влади, а насправді відчуває гріх відчуженості своєї власної волі від
того, що мотивує її поведінку. Вона, згідно легенди про гріхопадіння, втратила органічну єдність
людини як єдиної плоті, душі і духу в Адамові і Єві. Тепер це різні люди – чоловік і жінка, яким
складно зрозуміти і полюбити один одного, відчути радість єднання. Люди знають, що таке добро і
зло, але не можуть подолати набутого і свідомого тепер егоцентризму. Свідомість відчуженості і є
те, що католицькі теологи називають пеклом. «Єдиний спосіб спастись від цього пекла –
звільнитись із тюрми свого егоцентризму, досягнути єднання зі всім світом. І якщо егоцентрична
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роз'єднаність і є головний гріх, то він спокутується актом любові. Саме англійське слово
«atonement» (спокута) виражає цю ідею, адже етимологічно воно походить від слова «atonement»,
що середньоанглійською означало «єднання, злитність, об'єднання». Але оскільки гріх
роз’єднаності не є актом непослуху, він не потребує прощення. Що дійсно необхідно, то це
зцілювати такий гріх, а тут може допомогти лише любов, а зовсім не прийняття покарання» [1;
131].
Зцілення йде від подолання відчуженості засобами розкріпачення розуму, розповсюдження
знань, формування у все більшої кількості людей любові до знань, які єднають мисленням, адже
мислення є уміння (корінь слова – ум, розум) знайти (отже, знати) єдність різноманітного. Суто
чуттєве сприйняття світу і побудоване на ньому світорозуміння не дають єдності, отже,
задоволення життям як постійним душевним станом людини.
З іншого боку, орієнтація свідомості на максиму володіння, на принцип «мати» породжує
страх втрати життя взагалі, яке асоціюється із втратою тілесного існування. Спираючись на
релігійно-філософські вчення, Е.Фромм пропонує розроблений ними спосіб життя; «це не
чіплятись за життя, не відноситись до життя як до власності. …Зникнення страху смерті
починається не з підготовки до смерті, а з постійних зусиль зменшити начало володіння і
збільшити начало буття. Як говорив Спіноза, мудрий думає про життя, а не про смерть» [1; 134].
Буття з'являється для людини тоді, коли вона існує як жива духовна істота «тут і тепер», а не
в часі як системі координат модусу володіння. Те, що ми маємо тепер, ми накопичили в минулому.
На майбутнє також дивляться як на час, коли в людини буде багатство. «Буття не обов'язково існує
поза часом, але час зовсім не панує над ними. Художник має справу з фарбами, полотном,
кісточками, скульптор – з каменем і різцем. Але творчий акт, «образ» того, що вони прагнуть
створити, виходить за межі часу. Це спалах або багато спалахів, але відчуття часу в такому
«баченні» відсутнє. Все це рівною мірою стосується і мислителів. Звичайно, вони фіксують свої
думки в часі, але їх творче осягнення – це позачасовий акт. І це характерно для кожного прояву
буття. Переживання любові, радості, осягнення істини відбувається не в часі, а тут і тепер. Це тут і
тепер суть вічність, або позачасовість. Проте вічність зовсім не являє собою безкінечно тривалий
час, хоча якраз таке помилкове уявлення дуже розповсюджене» [1; 135].
Вічність це переживання минулого і того, що може бути в майбутньому «тут і тепер»,
надання йому статусу безпосереднього буття-переживання. Люди не можуть не рахуватися з часом,
але йому не обов'язково підпорядковуватись. У першому випадку над людиною домінує час як
фізична категорія, особливо в економічній іпостасі як продуктивність праці, що дає предметноречову продукцію; в другому час стає гуманістичним, екзистенціальним, таким, що є цінністю для
людини як спалах вічності.
На основі наведених міркувань Є.Фромм розробив вчення про Нову людину і Нове
суспільство. Основною категорією в цьому плані є соціальний характер. Взаємозв'язок
індивідуальної психосфери і соціоекономічної структури і є соціальним характером. Тобто, люди
хочуть робити те, що вони повинні робити, інакше провина на них самих, а не на владі. Це, власне
кажучи, якраз і визначає соціальну структуру суспільства. Соціальний характер досить стійкий, а
тому свідомість індивідів не може змінитись революційно. Не можна також розраховувати, що,
змінивши свідомість людини, можна започаткувати гуманістичний тип суспільства, утвердити
новий тип соціального характеру. Тобто, він є реальним базисом суспільства і його слід
досліджувати в першу чергу.
Для сучасного вітчизняного суспільства вкрай важливо розуміти, що економічний базис
суспільства у вигляді взаємодопомоги і співробітництва не може скластись без того, щоб вона
спочатку усвідомила сутність свого гуманістичного покликання. Але про це в наступній статті.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Л. Д. КРИВЕГА
СУЧАСНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ПРОСТІР: АТРИБУТИ РОЗВИТКУ

Філософське осмислення логіки функціонування сучасного соціального простору спрямоване
на з’ясування характерних рис та напрямків його подальшого розвитку. Значні соціальні зрушення,
що пережила останнім часом світова спільнота, актуалізують дослідницький інтерес до вивчення
сучасного соціуму як цілісності, що обумовлюється як об’єктивними передумовами існування, так
суб’єктивними чинниками людського творення соціального простору. Певні аспекти заявленої
теми розглядались в наукових розвідках таких дослідників як В. Могхаден [1], Касабова І. А. [2],
Мозговий О. Л. [3], Фурса О. О. [4] та інші. Спираючись на науковий доробок попередників
вважаємо слушним розглянути атрибути та тенденції розвитку сучасного соціального простору, що
і виступає метою написання цієї статті.
Соціальний простір на початку третього тисячоліття складається з 195 держав та 71 території,
де проживають більш як сім мільярдів людей, що сподіваються на гідне життя та реалізацію своїх
планів та мрій. Але обставини їх повсякденного життя різняться в залежності від місця перебування
та соціального статусу. Ідея рівності лишилася високою сяючою у небі вершиною, яку радісно
споглядати, але досягти для більшості з бажаючих це зробити неможливо.
Які характерні риси сучасного світу можна виокремити?
По-перше, це глобалізм як спосіб існування сучасного соціуму, як підґрунтя світоглядних
настанов, як ідеологія повсюдного розгортання глобалізаційних процесів, створення уніфікованої
цивілізації, формування єдиного соціокультурного простору («універсалізація світу»), зростання
масштабів взаємозалежності та взаємовпливу складових цілісного соціального організму.
Онтологічним підґрунтям глобалізму виступає світова економіка та система наднаціонального
політичного регулювання з боку міжнародних інституцій та об’єднань (ООН, “Велика вісімка –
G-8”, ”Велика двадцятка – G-20”, БРІКС тощо), а аксіологічним – культура світових супердержав, в
якій можна умовно виокремити західну та східну складові. Глобалізм має прояви в глобальному
вільному ринку, інтеграції та поступовому становленні глобальної держави. Завдяки застосуванню
новітніх технологій в глобальному соціумі можливо контролювати майже всі сфери публічного та
приватного життя світової спільноти та окремої людини. Позитивним моментом глобалізму є
створення умов для полегшення доступу країн до глобального передового досвіду та ресурсів,
створення більш сприятливих умов для технологічного розвитку країн, для реалізації людиною
своєї життєвої стратегії. Глобалізм обумовлює певний стиль управління, процедуру, за якою будьяке питання, що є актуальним для людства в цілому або для окремого регіону чи спільноти,
розглядається і вирішується у контексті загальнолюдських проблем і досвіду, з урахуванням
можливих наслідків і наявності ресурсів, що потрібні для розв'язання спільних проблем. 21 століття
свідчить про перехід соціуму від локального регіоналізму до глобального універсалізму, від
відособлених ідеологій та програм функціонування суспільства до загально планетарних стратегій
розвитку (які диктуються супердержавами та їх об’єднаннями), від індивіда, що локально мислить і
діє, до «глобально вимірної людини». Глобалізм привів до зростання рівня раціоналізації в
організації сфер суспільного життя в світі. Зазначимо, опір глобалізму у вигляді руху
антиглобалізму має певну підтримку в світі, бо його ідеї (протест проти регулювання світовими
процесами з Єдиного центру, без врахування інтересів інших країн та народів; мультикультурна
демократія; боротьба з фінансовими спекуляціями і за домінування реального сектору економіки;
збереження культурного розмаїття; захист малого та середнього бізнесу) поширені серед певного
кола людей. У антиглобалістському русі немало тих, хто, вважаючи процес глобалізації
закономірним, об'єктивним явищем, протестує лише проти неоліберальної версії глобалізації і
методів її проведення, прагне відшукати і реалізувати «гуманістичну глобалізацію». Треба визнати,
що глобалізм як принцип побудови нової соціальності «краде» звичний образ життя у певного кола
людей, погіршує матеріальне становище та змінює їх соціокультурне оточення, що, безумовно,
викликає протест і незадоволення. Глобалізм розглядає взаємовідносини “Схід – Захід” і “Північ –
Південь” з точки зору переваги культури та цінностей Заходу та Півночі.
По-друге, це прискорення темпів соціальних змін в суспільних утвореннях та ритмів
життєдіяльності соціальних суб’єктів. Так, ринково-конкурентна організація життєдіяльності
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соціуму зумовила необхідність в постійному вдосконаленні технологій і виробництві нових товарів
та послуг. Тих, хто з економічних суб’єктів не витримував швидких темпів розвитку, не дотримувадотримувався оперативного і раціонального поводження на світовому чи локальному ринках,
безжально змітали конкуренти. Оцінка споживача – основний інструмент регулювання ринкових
відносин в сучасному світі, які затверджують головним чином установку про справедливість всього
того, що економічно ефективно. Багато домінуючих раніше компаній ведуть сьогодні запеклу
боротьбу за виживання (наприклад, Nokia – недавній лідер ринку мобільних телефонів чи компанія
Yahoo, що була раніше символом технологічного прогресу, або ряд японських компаній – Sony,
Panasonic, що були раніше світовими лідерами в електронній промисловості). А такі горді
економічні флагмани, як могутня авіакомпанія PanAm або знаменитий виробник фототехніки
Eastmen Kodak або вже збанкрутували (літаки PanAm не злітають вже більше двадцяти років), або
близькі до банкрутства (Eastmen Kodak розпродає вже навіть свої патенти). Як ми бачимо, одних
уже немає, а інші все більше нагадують тіні самих себе в епоху могутності. Це результат жорстоких
поразок у світі економічних воєн і втрати конкурентоздатності, це плата за втрату креативності і
сп'яніння від успіху. Часто до економічного небуття потужні корпорації примовляє звичайна
людина, споживач, що живе в умовах вибору, та сміливі підприємці-новатори, які змогли цей вибір
задовольнити краще легендарних брендів. Але й сьогоднішні герої – компании Apple, Google,
Facebook – не мають страховки від поразок. Сучасний конкурентний світ – дуже вигідний для
споживача. У ньому генії бізнесу вигадують для людини продукти та послуги, урізноманітнюючи
його потреби і роблячи для нього навколишній світ зручніше і цікавіше.
По-третє, кризисність як перманентний атрибут сучасної соціальності. Зокрема, це
обумовлено і тим, що діюча парадигма розвитку застаріла, бо вона заснована на необмеженому
економічному зростанні. Задоволення зростаючого споживання населення досягається самим
дешевим способом, що дозволяє максимізувати прибуток, який потім реінвестується в задоволення
нових і все більш зростаючих потреб. Ясно, що цей розвиток відбувається в основному за рахунок
скорочення природних ресурсів і витрат на застосування екологічних технологій виробництва, що
погіршує стан навколишнього середовища Згадаємо, що концепція сталого розвитку передбачає
такий розвиток, що зберігає ресурси для майбутніх поколінь, при цьому задовольняє потреби
нинішніх поколінь. Для досягнення сталого розвитку було визнано необхідним вирішувати
екологічні, економічні та соціальні проблеми в їх взаємозв'язку і прагнути до балансу цих
складових. Вирішення соціальних питань для досягнення сталого розвитку передбачало, перш за
все викорінення бідності, розвиток охорони здоров'я, забезпечення чистою водою тощо. За минулі
десятиріччя стратегії або програми сталого розвитку взяли понад 100 країн. Однак, виходячи з
фактів погіршення екологічного стану планети, можна зробити висновок, що принципи сталого
розвитку не вдалося повністю впровадити в жодній країні світу. Більшість країн планують своє
майбутнє в значній мірі як продовження сьогодення. Прагнення до економічного зростання,
нарощування виробництва та споживання матеріальних благ все ще залишається для світового
співтовариства основним орієнтиром. Це пояснюється і тим, що для пересічного громадянина будьякої країни економічне зростання більш привабливе, ніж реалізація певних екологічних заходів. В
цьому плані певну позитивну роль відіграє криза, яка мимоволі спонукає обмежити виробництво та
споживання. Так, енергетична криза середини 70-х років минулого століття виступила поштовхом
до розвитку та реалізації енергозберігаючих та альтернативних щодо виробництва енергії
технологій в країнах світу. Сподіватися на готовність сучасного людства відмовитися від
зростаючого споживання заради наступних поколінь нема підстав. Особливо це стосується країн,
що прагнуть завдяки економічному прориву досягти рівня споживання розвинутих країн.
По-четверте, автономія особистості як характеристика життєвої стратегії сучасної
особистості. Сучасне суспільство орієнтує людину на
творчу реалізацію її потенціалу, але не всім надає достатніх ресурсів для цього. Через
автономну творчість формуються нові стратегії і моделі життя, моральні цінності, індивідуальні
об’єкти поклоніння та ідеали, формати креативності особистості. Автономія особистості виступає
засобом породження індивідуальних стилів життя, нових артефактів культури, певних комунікацій з
Іншим. Реалізація людиною своєї автономії зіштовхується з необхідністю долати усталені
екзистенційні перепони, по-новому в деяких моментах ідентифікувати себе, відрізняючись в цьому
від настанов навколишнього угрупування. Автономія особистості вимагає реагувати на нові умови
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та виклики часу, усвідомлювати нове в бутті, спиратися на креативність (здатність до створення нонового) та творчість (сам процес практичного породження нового). Автономія особистості значною
мірою зумовлюється світоглядом людини і проявляється по-різному, залежно від того його можлиможливостей та горизонту світоглядної свободи людини. Автономія особистості визначається
волею до самореалізації себе в певному соціальному просторі, волею до пізнання і творчості,
свободи і толерантності, прагненням до самозбереження. Автономія особистості передбачає
розробку індивідом комплексу адаптивних і креативних стратегій життєдіяльності. При цьому
автономія особистості передбачає співіснування, співпрацю і співтворчість з іншими людьми.
Поширення такого феномена як фріланс також сприяв розвитку трудової автономії
особистості. Фрілансери – це незалежні професіонали, які не перебувають у штаті організацій, а
самостійно надають послуги різним замовникам завдяки використанню інформаційнокомунікаційних технологій. Фрілансер самостійно організує свою працю, приймаючи рішення з
широкого кола питань і важливою характеристикою його активності виступає високий рівень
незалежності та автономії у трудовій діяльності.
П’ятою характерною рисою соціуму 21 століття виступає, на нашу думку, номадізм
(кочівництво сучасних людей планетою). В умовах постійного проскорення темпів життя,
ускладнення соціальної організації суспільства та поширення новітніх технологічних засобів
транспортування та комунікації сучасна людина перетворюється на нового кочівника. Вона
«бродить» у віртуальному та реальному соціальному просторі в пошуках кращих умов праці і
життєдіяльності, цікавих співразмовників і групп по інтересах, нових відчуттів та переживань.
Сучасна людина працює, спілкується, проводить вільний час і насолоджується творами мистецтва,
все частіше змінюючи місце проживання та роботи – чергуючи велетенські мегаполіси на всіх
контенетах з невеличкими провінційними поселеннями, де реалізується той або інший бізнесовий
проект чи має місце брак тих чи інших фахівців. На попередніх етапах розвитку суспільства
кочівниками або номадами (від грец. nomás, род. відмін. nomádos – кочівний, мандрівний) були
окремі люди, спільноти або цілі племена і народи, що з економічних, траційно-культурних або
інших причин не мали постійного нерухомого житла і переміщувалися з одного місця на інше.
Кочівники мали предмети, які дозволяли людині вижити. Це були в давні часи камінь і кремінь –
для розведення вогню; амулети – щоб уберегтися від злих духів і хвороб; примітивні інструменти –
для будівництва житла; зброя – для захисту; певні результати своєї праці – на предмет
обміну, купівлі та продажу товарів. Сучасна людина також прагне володіти портативними
предметами, що мають кочовий характером і які людина бере з собою у своїх мандрах світом. Нові
технології створюють такі кочові предмети (наприклад, мобільний телефон, планшетний
комп’ютери, платіжні картки –Visa, Master тощо), що знову ведуть до втрати традиційної
прив’язаності, залежності та прихильності до одного місця, певного колективу чи компанії, і, навіть,
до певної країни чи спільноти. Володіння індивідом кочовими предметами (або доступ до них)
розглядається як ознака досягнення високого рівня соціального статусу та особистої автономії, як
вираз могутності і широких можливостей їх володаря. Завдяки Інтернету сучасна людина кочує і
безмежними просторами віртуального світу та лабіринтами соціальних мереж. Може осілість
взагалі є перехідним станом між двома номадами і друга хвиля номадизму з
неминучістю наближається і нова кочова еліта вже формується. Номадизм можна тлумачити і
як кочовий спосіб життя людей, і як концепцію, за якою майбутнє людства бачиться не в
національно-територіальній замкнутості й обмеженості, а у вільному пересуванні по всій
планеті людей і їх творінь, як всепланетне кочівництво. Одним з проявів сучасного кочівництва і
характерною рисою сучасного соціуму є міграція і, зокрема, трудова. Згідно зі звітом Міжнародної
організації з міграції, кількість міжнародних мігрантів у 2010 році склала 214 млн. осіб або 3,1%
населення світу. Якщо зростання цього показника продовжиться з колишньою швидкістю, то до
2050 року він досягне значення 405 млн. [5]. Зростання туристичних потоків також свідчить про
поширення кола нових кочівників. Кількість туристичних прибуттів в 2011 році досягла 980 млн.
осіб (в 2010 – 939 млн.), тобто, кожний сьомий житель планети на певний час приєднався до
сучасних кочівників [6].
По-шосте, характерною рисою сучасного соціального простору виступає посилення
регулювання з боку світових країн-лідерів процесів модернізації традиційних суспільств, розвитку
певних регіонів. Затребуваною практикою в міжнародних відносинах стало зовнішнє втручання у
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внутрішні справи країн і силове усунення небажаних режимів. Такий формат дозволяє забезпечити
визнання опозиції чи певної групи повстанців в тій чи іншій країні єдиним законним представнипредставником народу і приводити їх до влади неконституційним шляхом, забезпечуючи їх
активність фінансовою, військово-технічною та моральною підтримкою. Зовнішній «інжиніринг»
регіону Близького Сходу містить такі складові – оголошення режиму диктаторським, послідовні
кроки з його дискредитації, санкційний тиск, створення «Групи друзів» з координації дій,
формування думки про загрози світу з боку даного режиму і наявності «єдності» міжнародного
співтовариства щодо пропонованої стратегії врегулювання і, нарешті, зовнішнє втручання. Це
свідчить про ослаблення ролі ООН та її Ради Безпеки як єдиного органу, уповноваженого приймати
обов'язкові рішення по міжнародним і регіональним кризовим питань. Підтримка одної сторони у
внутрішньому конфлікті і силова зміна режиму є, на нашу думку, соціально неефективною і, в
наслідок руйнування державного апарату, промислової, соціальної, сервісної інфраструктури,
значних втрат серед мирного населення, навіть гальмує соціально-економічний розвиток певної
країни. Фінансова підтримка повстанців значною мірою здійснюється шляхом блокування, а потім
розморожування активів країни державами, в яких були розміщені активи того чи іншого
небажаного режиму. Такі рішення на користь повстанців (що не є виразником інтересів всього
населення країни) приймалися одноосібно, поза межами правового регулювання, що можна
кваліфікувати як узаконену систему міжнародної фінансової крадіжки.
Отже, основними атрибутами сучасного соціального простору виступають глобалізм,
кризисність, номадизм, поширення масштабів автономії особистості, прискорення темпів
соціальних змін, посилення регулювання з боку світових країн-лідерів процесів модернізації
традиційних суспільств, розвитку певних регіонів.
Вважаємо, що подальшого опрацювання потребують і такі характеристики сучасного світу як
поширення мережевої організація сучасної соціальності, віртуалізація суспільного та
індивідуального життя, зростання масштабів соціальної, в тому числі і протестної, активності
соціальних суб’єктів, процеси переформатування світу і становлення нового світового порядку.
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SUMMARY
Attributes of modern social space as globalism, crisis, nomadism, distribution scope of individual
autonomy, accelerating the pace of social change, increased regulation by the world's leading countries in
the processes of modernization of traditional societies, the development of certain regions analyzed in this
article.
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В. О. ТАРАН
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
І РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР

Мовне питання в Україні завжди було одним із наріжних протягом всього історичного
періоду її боротьби за власне державне існування. Тому не випадково проблема збереження і
розвитку української мови знаходила своє місце у політичних програмах практично всіх лідерів
українського національно-політичного руху – починаючи від Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка,
П.Житепцького, М. Драгоманова, В. Антоновича, М. Лисенка, М. Старицького, П. Чубинського,
І.Котляревського, О. Потебні, М. Грушевського, В. Липинського, І. Лисяк-Рудницького,
Дм. Донцова, Л.Цегельського, Ю. Шевельова і закінчуючи такими сучасними фахівцями як
Л. Костенко, І.Дзюба, П. Гриценко, О. Забужко, І. Белебеха, О. Романчук, О. Романів, Т. Никитюк,
О. Ткаченко і багато інших. І це не випадково. За визначенням науковців, мова виступає
стрижневим елементом національної культури і розглядається як один із головних факторів
національної самоідентифікації народу, а отже – вона є найважливішою духовно-ментальною
складовою, що мотивує формування і розвиток національної держави.
Здавалося, що після проголошення Україною своєї незалежності у 1991 році ситуація мала б
виправитися і українська мова, штучно відібрана у власного народу – зайняти належне місце в
українському суспільстві. На превеликий жаль, такого не сталося. При цьому йдеться не тільки про
відсутність будь-яких стимулів з боку держави щодо розвитку саме української мови та
дерусифікації мовного середовища, а навіть про посилення русифікаційних тенденцій у країні, що
відбувається внаслідок відсутності ефективної державної мовної політики, постімперської інерції та
пасивності значної частини українського населення.
Одним із важливих факторів, що негативно впливає на розв`язання мовної проблеми в
Україні, залишається російський фактор, який можна сприймати як концептуальний підхід щодо
всього українського, у тому числі й української мови з позиції російських інтересів у самому
широкому контексті (економічних, політичних, культурних тощо). Заради справедливості слід
сказати, що такий фактор має і конструктивну складову, яка визначається цілком позитивним
сприйняттям українського соціально-політичного і духовного явища з боку прогресивних
представників різних сфер російського соціуму, побудованим на повазі до українського народу,
його самобутньої історії, культури, мови, а отже і бажанням будувати політико-економічні і
духовно-культурні міжнаціональні стосунки на паритетних началах.
Але, на жаль, існує й інша складова, яка ґрунтується на відверто негативному ставленні до
всього українського. Вона тісно пов`язана з позицією нинішньої офіційної Росії стосовно України
як незалежної суверенної держави. Її існування не «вписується» в концепцію розвитку Росії як
держави, яка, вимальовуючи власні перспективи, оперує такими поняттями як "імперіобудівельна
орієнтація", "континенталізм", "евразійство”, що, на думку її розробників, повністю відповідають
смислу історії існування російської нації [3; 143]. Зрозуміло, що за таких підходів доля української
держави має чітке визначення. «Існування України в нинішніх кордонах і з нинішнім статусом
«суверенної держави», – стверджує А.Дугін в «Основах геополітики», – тотожнє нанесенню
страшенного удару по геополітичній безпеці Росії, рівнозначно вторгненню на її територію» [3;
218]. Звідси і той ідеологічний тиск, який здійснює Росія по відношенню до України, намагаючись
дискрететувати все, що пов`язано з українством – історію і перспективою розвитку, культурою,
мовою...
Як свідчать реалії, певна частина російських політиків і фахівців в галузі українського
питання взагалі вважають, що і «українство» є явищем штучним, вигаданим, таким, що є
невід`ємним від російського етносу. Ідея, що була у свій час обґрунтована М. Пригожиним,
сьогодні знайшла палких прихильників. Її активно підтримує російський історик і письменник
О.Колпакіді, Він вважає, що українство останні 20 років розвивається завдяки помилковій
«концепції М.Грушевського», яка заснована начебто не на історії, не на фактах, а на міфах про
існування якогось окремого українського народу зі своєю державністю. Таку думку відстоює і
С.Родін, який стверджує, що всі концепції українських істориків «базуються не на реальних
історичних подіях, а на абсолютно необґрунтованих і абсурдних припущеннях, котрі,
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перекочовуючи із однієї української книги в іншу…, знаходять у решті-решт в очах українців стастатус «реальних фактів» [10; 173]. «Численні «загадки» і дивності так званої «української історії»,
що посиленно штампуються сьогодні самостійниками, – стверджує він, – легко розв`язуються і
пояснюються, як тільки ми відкинемо точку зору, яка нам нав`язується, начебто ми маємо справу з
історією етносу («українського»), а станемо, навпаки, інтерпретувати всю суму фактів, пов`язаних з
«Україною» і «українцями» як історію етнічної химери. Саме останнє поняття є центральним і
провідним для правильного розуміння і пояснення реальної історії «українців» в Росії» [10; 153].
Отже «українці» розглядаються тільки як складова російського етносу, а тому на власне політичне
існування вони не можуть розраховувати. «Ніякої української держави не може бути в природі,
якщо є Росія, – наголосив російський політичний оглядач М.Леонтьєва на курсах журналістської
майстерності у Ялті у березні 2012 р. [6]. О. Самоваров «доводить», що українцям просто не
пояснили, що вони є руськими, а 70 останніх років доводили, що вони особливий народ [12; 257].
Якщо ж українці і з`явилися, то не становлять єдиного етнічного цілого. Саме це намагається
довести С.Кара-Мурза, наводячи і розвиваючи тезу, що «Україна складається із двох частин,
культурні традиції і етнічний склад яких суттєво відрізняються» [4; 91]. Що ж стосується сучасних
політичних процесів, то українці в цілому не мають жодних власних мотиваційно-вольових
перспектив і виступають виключно лише певним знаряддям західних політтехнологів [4; 170-189].
Звідси і перспективи розвитку української ідентичності, які відверто оцінюються як «нісенітниця»,
оскільки «українство» не спроможне до спорудження, а тільки до розвалу [12; 257-258].
Оскільки ж українство є чимось випадковим і вигаданим, то будь-які його спроби
самовизначитись історично, політично, культурно, мовно сприймаються як образа по відношенню
до росіян. Так, Г.Федотов (1886-1951), ще переживаючи за Росію революційну, писав: «Із народів,
що залишились в Росії пряма ненависть до великоросів зустрічається тільки у наших кровних
братів – малоросів, або українців. Більшість народів, що населяють Росію, як острівки у руському
морі, не можуть існувати окремо від неї; інші, відокремившись, неминуче загинуть, поглиблені
сусідами» [17; 177]. Ще більш гостро і категорично цей аспект питання «обставляє» вже згаданий
нами С.Родін. «Українці – це особливий вид людей. Народившися руським, «українець» не відчуває
себе руським, заперечує у самому собі свою «руськість» і злобно ненавидить все руське» [10; 160161]. «Хоча саме в тілі Руського етносу і за його рахунок українська химера існує, паразитуючи на
його історії, культурі, матеріальних досягненнях» [10; 171]. Стосовно «паратизування» – питання є
дуже спірним і відповідь на нього для прихильників подібної версії може бути досить
несподіваною. Достатньо звернутися до книги В. Білінського «Країна Моксель, або Московія».
А відносно русько-української спорідненості, то і тут не все так просто.
Як відомо, ідея «кровного братерства» активно підтримувалася і насаджувалася офіційною
Москвою, починаючи з часів Петра І та Катерини ІІ, які для остаточного руйнування інституцій
української гетьманської державності вперше висунули думку про потребу «об`єднання» України з
Московщиною в єдину «російську» націю». Результатом могло стати досягнення власних
геополітичних цілей і створення могутньої Російської імперії. З цією метою і трансформація змісту
понять «Русь», «русин», «руський», «Україна», «українець», «український», «Московщина»,
«москаль», «великороси», «малороси» тощо використовувалася для обґрунтування власне саме
зазначеної ідеї. Хоча, скажімо Л.Цегельський у своїй роботі «Русь – Україна і Московщина –
Росія», написаній ще на початку ХХ століття, обґрунтовує цілком протилежну думку. Він доводить,
що від ІХ ст. і до Хмельниччини слова «Русь» та «русини» були назвою нашого народу. При цьому
паралельно вживалися і слова «Україна» та «українець», які спочатку мали відношення до тієї самої
землі, що і «Русь», а точніше до околиці по річках Росі й Росаві. Для позначення ж народу, що жив
на північ, використовувалися виключно слова «Московщина» та «москаль». Тільки після смерті
Хмельницького (в ХVІІ ст.), а особливо – після Мазепиного розгрому під Полтавою (у ХVІІІ ст.),
стали в нашого народу відмирати назви «Русь» і «русини», а натомість прийматися назви «Україна»
і «українець». Особливо цьому сприяв факт входження України в спілку і тісніші взаємини з
Москвою. «Тоді, – підкреслює Л.Цегельський, – й починають в нас слова «Русь» і «руський народ»,
як означення нашого краю і народу, відмирати – насамперед, з тієї причини, щоб відрізнити нас від
москалів, які звались «русскими людьми» [19; 74-75].
Що ж стосується ставлення Г.Федотова до самої Росії, то воно було досить суперечливим.
Найбільшу привабливість у нього викликає Київськая Русь і особливо Великий Новгород – носій
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руського «народоправства». Це найбільш руське явище, «найбільш чисте від татарської домішки»
[15; 354]. В Московському ж царстві Федотов бачить ледве що не спадкоємницю татарських усулів.
Саме Москва, де вплив татарства відчувається сильніше, стає «збирательницею» землі руської.
І своїм піднесенням вона зобов`язана перш за все татарофільській і зрадницькій політиці своїх перперших князів, що забезпечило їй мир і безпеку власної території [16; 281]. Москва, на думку
Федотова, стає оплотом тоталітаризму. «Московське самодержавство, при всій його видимій
цільності, було явищем дуже складного походження. Московський государ, як князь Московський,
був вотчинником, "хазяєм землі руської" (так називали ще Миколу II). Але він же був спадкоємцем
і ханів-завойовників й імператорів візантійських. Царями називали на Русі і перших і других. Це
злиття різнорідних ідей і засобів влади створювало деспотизм якщо не єдиний, то рідкий в історії»
[16; 283-284]. Імперія Петра I малюється Федотовим как жорсткий, але цілком необхідний період
засвоєння західних цінностей, як період зародження російської інтелігенції, котрій філософ дає
класичне визначення: «російська інтелігенція є група, рух і традиція, що об`єднана ідейністю своїх
задач і безгрунтовністю своїх ідей» [18; 71-72]. Саме інтелігенція породила російську революцію.
Історично більшовизм для Федотова – все ж продукт національного духу. Він бачить у ньому
повернення Росії до Московської деспотії. Сталін для нього – тиран, що відродив царизм. Федотов
ретельно відслідковує всі зміни більшовистської доктрини. Він вражений відродженням
націоналізму в СРСР (1935 г.), відзначаючи разом з тим: «Вчора ще можна було передбачини
прийдешній в Росії фашизм. Сьогодні він вже прийшов. Справжнє ім`я для ладу СРСР – націоналсоціалізм. Тут це ім`я є більш доречне, ніж у Німеччині, де Гітлер явно зрадив націоналсоціалістичну ідею. Сталін, зраджуючи комунізму, стає націонал-соціалістом» [14; 53].
Висновок Г.Федотова може сприйматися як дещо парадоксальне на тлі розповсюдженого
ідеологічного кліше про пріоритет інтернаціонального над національним в теорії соціалізму і
наукового комунізму. Але думки про те, що радянський інтернаціоналізм і в період активної
розбудови соціалістичного ладу в СРСР часто виступав з російським обличчям, не були
поодинокими. Принаймні у мовній політиці пріоритет безумовно надавався російській мові. До
речі, і у сучасній російській політиці орієнтація на культивування ідеології російського
націоналізму має абсолютно реальні обґрунтування. М.Тоненкова у своїй книзі «Духовные крылья
России. Социально-культурные и духовно-сущностные ценности развивающейся России» дає
глибокий аналіз духовного стану сучасного росіянина. З болем в душі і відверто, як справжній
патріот свого народу, пише вона про ті проблеми, які сьогодні переживає не просто російське
суспільство, а саме російський етнос, як титульний, в сучасній Росії. У зв`язку з цим наводяться
певні міркування стосовно того, як зберегти його самобутність (самість), захистити від
глобалізаційних і міграційних процесів, а у тому числі від неруських в Росії, застосовуючи
політичні, кадрові, культурні, правові тощо механізми [13]. Більш конкретно висловлюється
представник сучасного російського націонал-більшовизму А.Дугін: «Реалізація геополітичних
планів [Росії – В.Т.], – пише він, – із самого початку має синхронно супроводжуватися діями,
спрямованими на демографічне збільшення руських і на їх етнічне перегрупування з метою
компактно засвоїти повноту «життєвого простору» нації. Досягти цієї мети можна виключно
політичними засобами, котрі повинні і привести безпосередньо до бажаного результату і
забезпечити економічні заходи у даній сфері. Політичне рішення може бути тільки одне: висування
на перший план концепцій руського націоналізму…
Слід навіювати всім руським основну ідею, що особиста самоідентифікація кожної окремої
людини є другорядна, похідна величина від самоідентифікації національної. Руські мають
усвідомити, що, у першу чергу, вони є православними, у другу руськими і лише в третю людьми.
Звідси й ієрархія пріоритетів як в особистому, так і приватному житті. Вище за все православна
самосвідомість нації як Церкви, потім чітке розуміння неподільності, цілісності, тотальності і
єдності руського етнічного організму,… і лише в останню чергу, переживання конкретної
особистості як самостійної атомарної одиниці» [3; 146].
Російський націоналізм застосовує широку науково-теоретичну базу для власного
обґрунтування. Значну роль тут відіграє і расологія, яка останнім часом, використовуючи багатий
емпіричний матеріал різних галузей знань – археології, антропології, фізіології, генетики тощо
оформилась в самостійний напрямок наукових досліджень (Г.Аксянова, Т.Алексєєва, А.Богашев,
В.Дерябін, В.Спіцин, Т.Томашевич, Т.Панасюк, Н.Дубовий та інші) і знайшла в Росії багато
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симпатиків і прихильників, у тому числі й для осмислення і обґрунтування російських державотводержавотворчих та геополітичних позицій. В межах названої дисципліни стала потужно
опановуватися й ідея про арійське походження росіян, про їхню антропологічну тотожність з
аріями (норманами), про Північ європейського континенту (до якого належать і північні регіони
Росії) як колиску арійської раси, яка, між іншим, генетично володіє більш потужним соціально- і
культурноенергетичним потенціалом у порівнянні з іншими расами тощо [1]. При цьому погляд
російських фахівців у даному питанні має яскраво виражений расовий підтекст. З одного боку,
доводиться генна чистота російського етносу, який, керуючись високими моральними
переконаннями, у своїй масі уникав змішаних шлюбів і «за доведеннями генетиків» не втратив
свого «расового ядра» і автентичності незважаючи навіть на численні різноетнічні напластування, у
першу чергу татаро-монгольського. [1; 196-206]. З іншого боку, доводиться, що саме російська
арійська раса має переваги над іншими расами, що мешкають на території сучасної РФ.
Через призму расового підходу часто оцінюється і український феномен, тільки з
діаметрально протилежною логікою. Яскравим прикладом саме такого підходу є позиція С.Родіна,
який, у свою чергу, спирається на міркування А.Царинного. Останній виходить з того, що
населення Південної Росії (так він називає територію України) у расовому відношенні є змішаним.
Руське у своїй основі, воно увібрало в себе кров цілого ряду племен, переважно тюркського
походження – хозари, печеніги, такі дрібні народи, як торки, берендеї, ковці, половці, татри,
черкеси. Всі вони залишили свій відбиток у фізичних і психічних особливостях южноруського
(тобто українського) населення. Спостереження над змішенням рас показує, що в наступних
поколіннях, коли схрещування відбувається вже тільки в межах одного народу, тим не менш,
можуть народжуватися особи, що відтворюють у чистому вигляді предка чужої крові.
Знайомлючись з діячами українського руху…, ми винесли враження – це саме особи, які
відхилилися від загальноруського типу в бік відтворення предків чужої тюркської крові, які стоять
у культурному плані значно нижче руської раси. А оскільки відомо, що «у нижчих расах
втілюються духи також нижчих душевних якостей, то зрозуміло, чому «українці» відрізняються
звичайно тупістю ума, вузькістю кругозору, глупим упрямством, крайньою нетерпимістю,
гайдамацьким звірством і моральним розпутством» [10; 160-161].
Тому зрозуміло, що Україна, за глибоким переконанням подібних фахівців, не має ані
географічної унікальності, ані етнічної виключності, ані особливої культури універсального
значення» [3; 217], ані оригінальної мови. Оцінка останньої також повністю відповідає
концептуальним засадам російського імперіобудівництва. «Винайдений ними [українцями – В.Т.]
суржик – українська мова», – пише С.Родін, – відіграє важливу роль «у приховуванні справжнього
характеру українського етногенезу» «Мова – не просто засіб спілкування, вона ще й носій
інформації. В ній закладена пам`ять про минуле народу, його духовні корені, його ворогів і святині.
Зміна мови позбавляє народ історичної пам`яті, орієнтирів у зовнішньому світі, кардинально
змінює його духовну сутність. Саме винайдений український «волапюк» і став головною зброєю
знищення національної самосвідомості малоросів, перетворення їх із «Руських на українців». [10;
167].
«Українець не мислить – він вірить. Вірить у будь-яку брехню, якою б очевидною я навіть
страшенною вона не була. І ця його абсолютна спроможність піддаватися навіюванню можлива
лише тому, що сама здатність мислити в українця зведена до мінімуму. Його мислення є вкрай
обмеженим. І зовсім не випадково, що за більше ніж столітнє існування української «новомови» на
ній не було створено жодного видатного твору – художнього, наукового або будь-якого іншого» …
«Мислити українською, звісно, можна, але рівень цього мислення занадто вбогий і примітивний,
щоб піднятися до осмислення достатньо складних інтелектуальних проблем» [10; 168]. Те, що автор
сам демонструє, м`яко кажучи, «недосконалість» власної освіти і культури, є очевидним. Але на
превеликий жаль, подібний напрям думок знаходить повне порозуміння і серед представників
української влади. Ось для порівняння думка одного з депутатів Луганської облради, генерального
директора Луганської обласної держтелерадіокомпанії Р. Мирошника. Діти, котрі навчаються на
українській мові, вважає він, у майбутньому складуть "недорасу" і будуть усього позбавлені. Адже
ми позбавляємо людей можливості отримання знань, котрі приходять на російській, англійській та
інших мовах. Про це він наголосив 6 липня на позачерговій сесії обласної ради, під час обговорення
заяви на підтримку мовного закону [8]. За даною логікою, будь-які інші національні мови, які
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захищають практично всі національні держави у світі, також сприяють розвитку «недорас». А
твердження про особливу роль російської мови в отриманні інформації є явним перебільшенням,
оскільки 90% світової інформації дається все ж таки англійською мовою, у той час як російською –
лише 0,1% [5].
Взагалі тиск на українську мову та її дискредитація не випадково посідає особливе місце в
російському антиукраїнському проекті. Витончені російські інтелектуали прекрасно розуміють, яку
роль відіграє національна мова у національно-державному будівництві. Тому в самій Росії
ставлення до російської мови набуває особливого значення саме на цьому напрямку її розвитку.
По-перше, це відповідає завданням укріплення російської державності, а тому одностайно
підтримується в російських наукових й інтелектуальних колах. Розмірковуючи про особливості
російської духовності, М.Тоненкова звертається до феномена національної правди, яка пов`язана з
такими складовими як справедливість, мораль, святість, сімейний уклад тощо. При цьому особливу
увагу вона приділяє саме мові. «…Чудо російської правди, – зазначає вона, – ще й у нашій великій
російській мові. Викривлення її псує і наше інформаційне поле. Тому викривлення мови руйнує
націю» [13; 62-63]. Підтверджує цю думку й ієрей російської православної церкви Олексій Мороз.
«Що робить народ народом?», – ставить він запитання. І сам на нього відповідає: «Перш за все віра
і єдина мова. Мова – це словісна ікона народу, котра боронить національний, історичний,
культурний і духовний спадок. Зруйнуй мову, знищ її – і народу не буде. Релігія, філософія,
історичний світогляд людини, психологія народу – все тримається на мові, а без всього цього народ
швидко перетворюється на електорат і розчиняється в історії» [9]. І з цими словами не можна не
погодитись. Але при наявності одного суттєвого зауваження: право на свою мову має кожний
народ, у тому числі український. Інакше він також здатний «перетворитися на електорат і
розчинитися в історії».
По-друге, для Росії, як і для кожної метрополії, політика культурно-мовного пригнічення
поневоленних народів є одним із засобів і власного політичного самозбереження. Отже,
деукраїнізація і русифікація мовного простору України цілком відповідає завданням не тільки
політичного самозбереження Росії як нової імперії, але й забезпечення нею свого геополітичного
панування на тих територіях, які вона розглядає як власні історичні землі. Показово, що у
концептуальному документі Російської Федерації «Загальні проблеми безпеки. Роль і місце
інформаційної безпеки» серед факторів, що представляють загрозу її інформаційній безпеці, є і
такий - «прагнення скоротити використання російської мови як засобу спілкування за межами
Росії». І серед основних завдань забезпечення інформаційної безпеки РФ чільне місце посідає
положення про «підвищення ролі російської мови як державної мови і мови міждержавного
спілкування народів Росії і держав – учасників СНД» [11]. І навпаки, саме через розвиток власної
культури і мови Україна, як і будь-який інший поневолений народ, здатна набути реальної
політичної незалежності і безальтернативної державної самовизначенності. Звідси для України
потреба у збереженні і розвитку української мови – це не вузько лінгвістичне питання. Зважаючи на
те, що мова є своєрідним синтезом усього національного, фокусом його бачення, мовне питання
неминуче перестає бути тільки лінгвістичним питанням, чи, краще сказати, безпосередньо
лінгвістичним, а стає питанням соціальним, культурним і політичним [7]. До того ж українська
мова сьогодні залишається одним із тих індикаторів, які ще здатні ідентифікувати Україну як
окремішність у світовому загальноцивілізаційному полі, а отже саме вона – українська мова,
забезпечує збереження українськості як оцієї окремішності, що власне і створює духовнокультурну основу української нації і державності [2].
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SUMMARY

The article is devoted to problem of developing the state language in Ukraine now and what does the
Russian factor influence on this situation.
Т. І. БУТЧЕНКО
ФОРМАЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ:
ШЛЯХИ ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ
Догматизація і міфологізація сучасного суспільствознавства – реальні загрози сьогодення,
потреба подолання яких вкотре змушує замислюватися над шляхами подальшого розвитку
методології пізнання суспільно-історичних явищ, зокрема, в плані порівняльного аналізу
формаційного та цивілізаційного підходів на предмет визначення дороговказів їх взаємозбагачення.
Розв’язуючи це актуальне завдання, спочатку звернемося до формаційного підходу,
представники якого (переважно філософи марксистського спрямування) орієнтовані на
реконструкцію тотальності суспільно-історичного розвитку в загальнолюдському вимірі. Для цього
розроблювався зміст поняття «суспільно-економічна формація», що позначає специфічний тип
суспільної системи, яка розвивається за особливими закономірностями на підґрунті певного
способу виробництва. Іншими словами, суспільно-економічна формація – це «свого роду скелет
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суспільства, в якому фіксуються і опорні точки суспільного організму, і основні залежності його
елементів, і основні механізми, що пов’язують їх один із одним» [1, с. 240]. Тобто, поняття
«формація» має подвійне семантичне навантаження, фіксуючи в собі єдність статичного та
динамічного в розвитку суспільства, водночас виявляючи типологічні особливості наявної системи
суспільних відносин і характеризуючи конкретно-історичні етапи їх розвитку.
Відтак, головне завдання суспільно-історичного пізнання вбачається в експлікації суспільноісторичного процесу як цілісної системи, заснованій на певних закономірних зв’язках. У процесі
його вирішення можливі різноманітні відхилення, що випливають із порушень єдності
всезагального, особливого та одиничного. Так, прагнучи реалізувати лише так званий
«номотетичний» метод, що має на меті відкриття та формулювання загальних законів, можемо
вийти на творення догматичних абстрактних загальних схем, далеких від реальної процесуальноісторичної багатоманітності. І тим самим лише підтвердити песимістичні висновки представників
Баденської школи (В. Віндельбанд, Г. Рикерт), за якими застосування номотетичного методу має
обмежуватися виключно галуззю природознавчих наук і в жодному разі не претендувати на
соціогуманітарну сферу, де має панувати «ідеографічний» метод опису одиничних та однократних
явищ [2]. Але, погоджуючись із застосуванням «ідеографічного» методу, автоматично
відмовляємося від системного принципу та ризикуємо загрузнути у фрагментарних описах окремих
подій і їхніх релятивних оцінках, за якими, на нашу думку, буде вкрай важко роздивитися в
розмаїтті суспільно-історичних явищ єдиний духовний сенс і практично-діяльне підґрунтя.
Подібний негативний результат виступає природним наслідком неправомірного змішування
понять «закон» і «закономірність». Закон, в якості суттєвого, загального, стійкого, такого, що
повторюється, необхідного, об’єктивного зв’язку явищ дійсності, проявляється лише в конкретних
умовах. Своєю чергою, закономірність і являє собою форму цієї діалектичної єдності між законом,
з одного боку, та конкретними умовами його прояву, з іншого. Отже, встановлення закономірності
означає не з’ясування якихось суто загальних, абстрактних сторін, сутнісних відношень
досліджуваного предмету, а розкриття в ньому взаємодії загального, особливого та одиничного, що,
звичайно, є передумовою виходу на об’єктивне, цілісне, конкретне знання. Останнє фіксує
результати пошуку істини в діалектичній єдності її відносних та абсолютних чинників. Воно
абсолютне в плані закріплення об’єктивного знання про ті або інші окремі явища, аспекти дійсності
в певній сукупності їх внутрішніх зв’язків, особливостей, умов, місця та часу, за яких вони
виникають, існують і розвиваються. І водночас відносне, оскільки визначена сукупність
закономірних відносин не є вичерпною, а процес з її пізнання ніколи не може бути завершеним.
Поряд із цим, формаційна концепція прагне реалізувати ідею діалектичної єдності
об’єктивного та суб’єктивного чинників історії. Вважається, що зміна суспільно-економічної
формації відбувається об’єктивно, але носіями перетворень завжди є конкретні суб’єкти –
особистості, соціальні групи (класи, нації тощо). Найбільш суттєвим для формування суб’єктивного
фактору є процес класоутворення, який відбувається на підґрунті розподілу праці та концентрує в
собі найбільш суттєві суперечності епохи, вирішення яких і складає провідну рушійну силу
оновлення суспільних формацій.
Сприяючи матеріалістичному засвоєнню глибинних соціально-структурних закономірностей
суспільного організму, розвиток формаційного підходу супроводжувався чисельними
спотвореннями, що проявлялося в абсолютизації економічного базису структури суспільства
(«економізм», «технократизм» та ін.), перебільшенні ролі окремих класів і водночас
недооцінюванні духовно-ціннісних і національно-етнічних зв’язків («вузькокласовий підхід»),
необґрунтованому нав’язуванні культурно-історичного, і, зокрема, проектного досвіду «передових
країн» «менш розвиненим». Крім того, догматизація формаційної ідеї сприяла суспільно-історичній
дезорієнтації соціальних суб’єктів, випадки якої описані К. Поппером. Але, разом із тим,
погодитися з його висновками щодо цілковитої відмови від концепції суспільно-історичних
формацій також не можемо [6]. Напевно, вона має бути збережена і водночас поглиблена
розумінням нелінійних багатомірних механізмів прояву та дії формаційно-економічних
структурних зв’язків.
У зв’язку з цим, на нашу думку, має бути врахований досвід теоретичної розробки
цивілізаційного підходу. Його прибічники (насамперед, М. Я. Данилевський, А. Тойнбі та ін.)
підкреслюють неможливість зведення унікальної соціокультурної своєрідності конкретних
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локальних соціальних організмів до деяких універсальних принципів [3; 7]. Світова історія, звідси,
є не результатом лінійного розгортання всезагальності природи людського роду, а наслідком
складної взаємодії окремих цивілізаційних утворень. Зазначена взаємодія має суто зовнішній
характер, а її переростання у внутрішню стримується вкрай потужним суб’єктивним фактором –
цивілізаційно-культурною «душею», яка являє собою сукупність ментальних настроїв і настанов,
традиційних цінностей і норм. Для процесу зародження цієї колективної «душі» та її подальшого
оновлення велике значення мають визначні пасіонарні особистості, «творчі генії», «спасителі з
мечем» (термін А. Тойнбі [7, с. 515-529]), що своєю діяльністю здатні задавати ціннісні та
нормативні орієнтири, відтворювані наступними поколіннями людей.
Суб’єктивістське розгорнення цивілізаційного підходу може, навіть, виливатися у спроби
його своєрідної «проективізації», коли сама цивілізація починає розглядатися як сукупність
культурно-символічних програм соціального розвитку, за допомогою яких суспільство досягає
деяких загальних цілей (К. М. Кантор, Д. Є. Муза та ін.). «…наш варіант категоризації спирається
на інтуїцію про те, що реальність цивілізації (у Блаж. Августина – civitates, місто) створюється не
стихійно, але проективно, через цільові та нормостворювальні конструкти, що охоплюють всю
споруду локальної цивілізації та задають їй вектор культурно-історичної прагматики» [5, с. 66]. При
цьому «творча меншість» і «більшість» цивілізації творять концептуальний каркас цивілізаційного
проекту не свавільно, а в історично-генетичний спосіб під впливом викликів проблемних ситуацій і
покладання себе в якості «суб’єкта історієтворчості» [5, с. 73].
Теоретична система, яка постає звідси, по-своєму, напевно, може сприяти реконструкції
унікальності життєдіяльності конкретних суспільств, виявленню специфіки їхньої соціальної
психології та ментальності, унікальної неповторності властивого їм ціннісного виміру
цілепокладання суспільного розвитку. Зрештою слід погодитися із тим, що в національнокультурних традиціях, цінностях і нормах справді можуть бути зашифровані мудрість та духовнопрактичний досвід колективного багатопоколінного засвоєння внутрішньої специфіки дії тих або
інших закономірних зв’язків, яких, своєю чергою, завжди бракує найдосконалішим теоретичним
системам окремих дослідників. Позитивним наслідком цивілізаційного підходу також може стати
вирівнювання історичного значення різних суспільств, культури яких, виростаючи за різних
конкретно-історичних місцевих умов і маючи поліфонічний характер, справді, не можуть
градуюватися на лінійній шкалі на вищі або нижчі, а, відзначаючись якістю унікального
цивілізаційного надбання, завжди заслуговують на рівноцінну повагу та збереження.
Водночас за гнучкістю цивілізаційного підходу стоять і неабиякі проблеми. Передусім,
перебільшення історико-культурної дискретності суспільно-історичного розвитку може
проявлятися в знеціненні поняття «людство» та відповідній деструкції ідеї загальнолюдської
єдності в розмаїтті національних культур і цінностей. Крім того, можливе однобічне пов’язування
джерела глобальних суспільних конфліктів з культурно-духовними відмінностями окремих
суспільства поза врахування інших соціальних, економічних, політичних передумов (зокрема, в
дусі ідеї «зіткнення цивілізацій» С. Гантингтона [8]). На нашу думку, наступним кроком на цьому
небезпечному шляху може стати проповідь культурно-цивілізаційної винятковості, що, до речі, вже
знайшло своє відображення і на теоретико-проектному і практичному рівнях (йдеться про теорію та
практику фундаменталізму, расизму, фашизму, нацизму та ін.).
Крім того, заперечення загальнолюдських критеріїв поступального суспільно-історичного
розвитку створює сприятливе підґрунтя для легітимації архаїчних застарілих соціальних форм.
Посилання на їхнє особливе унікальне цивілізаційне коріння може використовуватися навіть і тоді,
коли вони явно не витримують жодного порівняння з модерними, більш прогресивними порядками
інших країн. При цьому за вказівками на якісь особливі цивілізаційні цінності нерідко може
ховатися бажання теоретично легітимувати той або інший авторитарний режим. У ході розв’язання
завдання зі свого увічнення йому стають у нагоді ірраціональні інтенції цивілізаційного підходу,
зокрема, в плані підкреслення принципової неможливості раціонально осягнути ту випадкову
комбінацію унікальних особистісних, соціально-психологічних та ментальних факторів, яка,
зрештою, і визначила цивілізаційне обличчя. По суті, такого роду аргументами може маскуватися
консервативна застиглість і непрозорість звичаєво-традиційних форм, що, одержавши статус
сакральних вихідних засад цивілізації, виходять із-під вогню громадської критики. Звісно, це може
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забезпечувати потрібну сталість, збалансованість соціального розвитку, але також і продукувати
міфологічне, авторитарно-монологічне спотворення нормативних регуляторів соціального буття.
Із наведеного вище виникає потреба зняття локально-суб’єктивістської однобічності
цивілізаційного підходу із одночасним збереженням властивих йому інтенцій щодо відтворення
поліструктурності, багатомірності органічних зв’язків соціальної матерії. Відповіддю на неї може
стати синтез формаційного та цивілізаційного підходів, унаслідок якого формаційні закономірні
матеріально-виробничі та соціально-класові зв’язки мають розглядатися в якості всезагальноконкретних засад суспільного організму, що, проте, реалізують свою визначальну дію не в
безпосередньому, однобічному режимі, а через серію нескінченних нелінійних взаємоперетворень і
взаємопереходів із множинністю різнопланових цивілізаційних зв’язків (насамперед, національноетнічних, духовно-культурних, психологічно-ментальних). Такий синтез, на нашу думку,
відтворюючи закономірний характер соціального розвитку, певною мірою долає зайву лінійність
формаційної схеми, з одного боку, та фрагментарність цивілізаційної локальності, з іншого.
Одним із головних завдань, що постають на цьому шляху, є попередження необґрунтованого
видавання окремих і випадкових соціальних форм за формаційно-всезагальні або цивілізаційнонормативні суспільно-історичні засади, дотримання яких буцімто може гарантувати стійкий
соціальний розвиток. На нашу думку, зменшення небезпеки конструктивістського волюнтаризму у
«формаційному» або «цивілізаційному» дусі (прикладів чому у вітчизняній історії, на жаль, не
бракує) буде забезпечуватися виконанням принципу наступності, який спрямовує соціальних
суб’єктів на відновлення взаємозв’язку соціального новаторства та звичаєво-традиційних моделей
суспільних відносин. Новизна запроектованих соціальних змін завжди має певний поріг,
переступаючи який, вона ризикує відірватися від потреб та інтересів суспільства, показником чого є
їх нездатність укорінитися в ньому в якості традиції, вільно відтворюваної народними масами.
Навіть більше – в цьому випадку (наприклад, як це трапилося в часи перебудови), вони можуть
стати каталізатором процесів із відчуження реформаторських сил від власного народу, викликавши
розлом органічної якості соціальної матерії. «Наявність таких соціальних катаклізмів означає, що
нові сили, які вдалися до побудови складних суспільних відносин, не зуміли достатньою мірою
врахувати потенціальні можливості соціального середовища і необґрунтовано сподівалися на
спонтанне вибухове зростання масової творчості та підтримки» – відзначають автори монографії
«Україна: проблеми самоорганізації» [4, с. 47].
Іншими словами, невміння забезпечити конструктивну міру відповідності між соціальними
інноваціями та усталеними нормативними формами суспільної життєдіяльності свідчить про те, що
теоретичній і організаційно-проектній думці бракує діалогічної відкритості суспільній волі та
колективному практичному досвіду, закодованим у звичаях і традиціях. Звісно, некритичне
перебільшення позитивної соціальної ролі традиційних нормативних форм, що ігнорує можливість
їхнього окостеніння, зі свого боку, визначає спотворення стратегії синтезу формаційного та
цивілізаційного підходів, коли тепер вже масова косність та інерційність набувають закритого,
монологічного характеру, протиставляючись мінливості суспільно-історичної практики і творчій
динамічності особистості дослідника та новатора.
Під цим кутом зору важливу перспективу подальшої дослідницької праці складає стає
критичний відбір з позицій визнання формаційної єдності різних цивілізацій тих історичних і
сьогоденних звичаїв і традицій, відродження або підтримка яких будуть сприяти відтворенню
нелінійних цивілізаційних форм реалізації єдиної формаційної логіки соціального поступу.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Барулин В. С. Социальная философия: Учебник / Владимир Семенович Барулин; [Изд. 2-е]. – М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 560 с.
2. Виндельбанд В. Избранное: Дух и история / Вильгельм Виндельбанд; [пер. с нем.
М. И. Левиной, Г. Сонина]. – М.: Юристъ, 1995. – 688 с. – (Лики культуры).
3. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения
славянского мира к германо-романскому / Н. Я. Данилевский; [сост. и коммент. Ю. А. Белова,
отв. ред. О. Платонов]. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 816 с. – (Русская
цивилизация).

83

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2013

4. Кремень В. Г. Україна: проблеми самоорганізації.: [В 2 т.] / [В. Кремень, Д. Табачник,
В. Ткаченко]. – К.: Промінь, 2003. – Т. 1. Критика історичного досвіду. – 384 с.
5. Муза Д. Е. Проект восточно-христианской цивилизации: концептуальный каркас и культурноисторический смысл / Д. Е. Муза // Ноосфера і цивілізація. – 2008. – Випуск 6 (9). – С. 64 – 77.
6. Попер К. Злиденність історицизму // Карл Попер; [пер. з англ.] – К.: Абрис, 1994. – 192 с.
7. Тойнбі А. Дослідження історії. Том 1 / Арнольд Тойнбі; [пер. з англ. В. Шовкун]. – К.: Основи,
1995. – 614 с.
8. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон; [пер. с англ. Т. Велимеева,
Ю. Новикова]. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. – (Philosophy).
SUMMARY
The article is devoted to comparative analysis of formation and civilization approaches. Based on
the definition of gaps and opportunities, strategic ways for their synthesis are proposed.
Т. Е. НИКОЛАЕВА
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Партии являются ключевым элементом политических систем и гражданского общества, а
также показателем их демократичности. Партии и партийные системы всегда находились в поле
зрения политической науки. В области партологии сложилась своя классика. Это труды
М. Острогорского и М. Дюверже (1).
В западной политической науке огромный вклад в партологию в XX в. внесли Ф. Гогель,
А. Лоренс Лоуэлл, С. Липсет, Р. Михельс, С. Рокан и др. в российской политологии проблемой
партий занимались Т. Голосов, В. Евдокимов, Ю. Малов, Ю. Юдин и др. в украинской
политической науке эту тему исследовали А. Вишняк, Н. Томенко, М. Погребинский и др.
Партии доказывают свою политическую состоятельность, находясь у власти. К власти они
приходят благодаря избирателям. Свободные неформальные выборы также являются показателем
демократичности общества, в котором формируется тот или иной тип электорального поведения.
Электоральное поведение – это типичные и устойчивые формы предпочтений и действий
различных групп, которые направлены на выбор кандидата или партии с целью формирования
власти и стратегического курса развития страны. Под типичными устойчивыми формами
предпочтений и действий понимают принятые в конкретной культуре образцы. Например,
электоральное поведение американцев характеризуется привязанностью к двум партиям –
Демократической и Республиканской, высоким интересом к избирательному процессу, но
достаточно низкой явкой избирателей на участки для голосования.
Электоральное поведение стало предметом политического и научного анализа с появлением
демократических выборов в постсоветском пространстве в 90-е годы XX в. Новые партии начали
возникать еще при функционировании статьи в советской Конституции, которая провозглашала
руководящую роль КПСС. После официальной отмены данной статьи процесс формирования
многопартийности стал практически неуправляемым, и партийные симпатии постсоветского
электората начали фрагментироваться.
В области электоральной политологии и социологии за все постсоветские годы было
написано огромное число научных работ. Необходимо отметить следующих авторов, которые
внесли свой вклад в изучение электорального процесса, избирательных систем и технологий, путей
влияния на избирателей: в российской науке – Н. Гришин, Ф. Ильясов, А. Ковлер, А. Максимов и
др. в украинской науке – это Г. Почепцов, М. Погребинский. Среди региональных авторов, т.е.
принадлежащих к запорожскому и близлежащим регионам, необходимо отметить Э. Гугнина,
Н. Чигрина, С. Походенко.
Целью данной статьи является изучение взаимодействия и взаимовлияния партийных систем
и электорального поведения, которые выступают по отношению к друг другу как
взаимодействующие факторы. Данное взаимодействие изучалось в политической науке, например в
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книге российского автора З.М. Зотовой «Политические партии и избирательный процесс». – М.:
РЦОИТ, 2002. Цель, поставленная автором данной статьи, будет достигаться через решение такой
задачи, как проведение сравнительного анализа взаимодействия партийных систем и электоральноэлекторального поведения в развитых демократических странах и странах переходного периода, к
которым принадлежит и Украина. В качестве методологической основы в статье используется
классификация итальянского ученого Дж. Сартори политических партий, основанная на критерии
идеологической дистанции (полярности) между партиями (2).
Согласно Дж. Сартори существует 7 типов партийных систем в мире. Чисто однопартийные
системы присущи тоталитарным режимам, которые полностью исключают оппозицию и основаны
на слиянии партии и государственного аппарата. Выборы в тоталитарных режимах и
однопартийных системах не только возможны, но и обязательны. Их главное предназначение продемонстрировать единство партии и народа, массовую поддержку и любовь народа к так
называемой народной партии. Подобный тип выборов формирует специфическую электоральную
культуру и электоральное поведение, лишенных каких-либо признаков демократичности. Выборы
больше похожи на обязательный и контролируемый государством ритуал.
Особый тип – это система с партией-гегемоном. Подобная система существовала в бывших
социалистических странах. Ее можно было условно назвать многопартийной, т.к. в ряде
социалистических стран (Венгрия, ГДР, Болгария и т.д.) существовало от 2 до 5 партий, но все они
обязаны были поддерживать партию-гегемон, т.е. коммунистическую партию, формировать свои
программы и уставы, не противоречащие программе и уставу коммунистической партии и ни в
коем случае не организовывать оппозицию компартии. По сути это была та же однопартийная
система и электоральная культура и поведение отличались теми же признаками, что и в чисто
однопартийной системе.
Третий тип Дж. Сартори называет системой с доминирующей партией. Отличие
доминирующей партии от партии-гегемона заключается в добровольной поддержке ее населением
на выборах. Данная система уже вполне демократичная, основана на реальной многопартийности и
свободных независимых выборах, но лидерство одной партии обусловлено различными
причинами. Ее высокий рейтинг и добровольная поддержка населением играют ведущую роль. К
данной системе можно отнести Социал-Демократическую Рабочую Партию Швеции (СДРПШ) и
Либерально-Демократическую партию Японии (ЛДП). Практика, однако, показывает, что
лидерство одной партии может быть достаточно длительным, но не вечным.
СДРПШ выполняла роль доминирующей партии более 50 лет, но в результате вступления
Швеции в 1995г. в Евросоюз и значительной корректировки своей внутренней, особенно
социальной политики, потеряла свой статус доминирующей партии. Шведский электорат
традиционно голосовал за сильную социальную политику, а шведские предприниматели после ее
корректировки переориентировались на правые партии,
ЛДП Японии была создана в 50-е гг. XX в. при участии и поддержке крупного капитала и в
результате слияния ряда правых консервативных партий, которые выполняли самостоятельную
роль в период расцвета японского милитаризма. ЛДП более 30 лет выполняла роль доминирующей
партии, но под воздействием ряда коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны
лидеры ЛДП, постепенно начала терять лидерство и тоже потеряла статус доминирующей партии.
Политическая культура японцев, основанная на приоритете моральных и этических факторов
оценки политики, стала основой для изменения электорального поведения и электоральных
предпочтений.
Классическим примером бипартийной системы являются США. До недавнего времени
бипартийная система существовала в Британии, однако уже с 70-х годов XX в. ведущие партии –
лейбористы и консерваторы стали терять безусловное лидерство и набирать на парламентских
выборах менее 50% голосов избирателей. В 80-90-е годы вновь стала заметным политическим
игроком либеральная партия, которая в 1987г. Создала коалицию с социал-демократической
партией и на основе этой коалиции была сформирована новая партия – либеральнодемократическая.
Электоральное поведение британских граждан в силу присущего им консерватизма попрежнему колеблется в пользу лейбористов или консерваторов, однако этот природный
консерватизм обеспечивает победу одной из ведущих партий при устойчивом сокращении голосов
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в их пользу. Спасает традиционный бипартизм Британии другая консервативная традиция – форформирование правительства одной партии, победившей при 37-38% голосов, т.е. правительства
меньшинства. Но либерально-демократическая партия стабильно занимает третье ведущее место в
палате общин (3).
Бипартизм США сформировался в середине XIX в. Его формированию предшествовала
длительная история. Отцы американской Конституции А. Гамильтон, Т. Джеферсон были скорее
же противниками политических партий. В «Записках федералиста» А.Гамильтон отмечал
присущий всем политическим партиям дух нетерпимости (4). Американские партии
формировались в противовес Конституции, в которой не было ни слова о партиях и выборах на
партийной основе. Главный спорный вопрос политической жизни США – какая власть должна
быть ведущей, центральная (федеральная) или власть штатов – стал основой для формирования
двух партий. Республиканская партия выступала с антифедералистских позиций, демократическая
партия стала сторонницей сильной центральной власти.
Сегодня обе партии являются системообразующими, придерживаются близких принципов
внутренней и внешней политики. Различия между ними заостряются в период избирательных
кампаний. Обе партии склонны к формированию политического предвыборного кризиса, который,
однако, не приводит к хроническому политическому кризису, как в Украине. Предвыборный
политический кризис необходим в США для «встряски» избирателей, для создания политического
шоу и для искусственного повышения избирательной активности населения, которая снижается и в
силу общемировой тенденции и в силу политической близости партий, когда для населения не
принципиально, какая партия будет находиться у власти. Еще одним фактором, воздействующим
на электоральное поведение американцев, является их уверенность в самих себе, а не в государстве.
Принцип альтернативности, политического конфликта после избирательной кампании
превращается в принцип преемственности и продолжения существующего стратегического курса с
незначительными нюансами. Не стала исключением и предвыборная платформа Б. Обамы, который
на президентских выборах 2008г. шел под лозунгом серьезных перемен во внутренней и внешней
политике США. И если после выборов тенденция к переменам все-таки обозначилась, например
при проведении реформы здравоохранения, то она не имеет радикального характера.
Электоральное поведение граждан при бипартийной системе характеризуется
устойчивостью, предсказуемостью и значительным консерватизмом. Наибольшее влияние на
электоральное поведение оказывают семейные традиции, которые перерастают в стойкие
политические убеждения или в бессознательную установку. Понятие и теорию установки
разработал грузинский автор Д. Узнадзе. Установка – это специфическое состояние человека,
которое характеризуется готовностью к свершению действий для удовлетворения какой-либо, в
нашем случае политической, потребности или интереса. Прочность установки связана с
партийными и идеологическими убеждениями, которые однако могут стать проявлением
политического догматизма и психологической ригидности. Твердые партийные и идеологические
убеждения не всегда могут быть обоснованы самими гражданами. Объяснить, почему
американский гражданин всегда голосует за республиканцев или демократов, этот гражданин не
всегда может и потому ограничивается традиционным объяснением – так голосовали мои отец и
дед, также буду голосовать и я.
Но электоральное поведение американских граждан легко прогнозируемо и лишено какихлибо недоговоренностей. На президентских выборах в США кроме представителей 2-х ведущих
партий всегда участвует третий кандидат, который формирует специально под президентские
выборы свою партию. Эта партия распадается сразу после выборов и не участвует ни в каких
политических процессах. В строгом смысле ее нельзя назвать политической партией. Партия
независимого кандидата формируется под каким-то лозунгом, выражающим актуальную острую
проблему. Но несмотря на актуальность и привлекательность для населения этого лозунга
американские граждане по традиции голосуют за представителя Демократической или
Республиканской партии, выражая недоверие к случайным людям в политике.
Консерватизм британских граждан оказался более гибким и динамичным. Электоральные
симпатии британских граждан сегодня распределяются между несколькими партиями. Это
объясняется многими причинами. При формировании бипартийной системы в Британии в XIX век
роль двух ведущих партий представляли консерваторы и либералы. В начале XX века место
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либералов постепенно заняла Лейбористская партия. Однако «слухи о смерти либералов» оказались
сильно преувеличены. В свое время российский ученый Б. Поршнев писал о способности любой
культуры жить в «свернутом состоянии», а не исчезать навсегда. Просто время для возрождения
этой культуры должно еще наступить (5). Либеральной партии Британии потребовался почти век
для возрождения и сторонники этой партии тоже сохраняли и передавали свою приверженность
либеральной партии в «свернутом виде». Иными словами, идеология этой партии не исчезла
навсегда, а при удобных исторических условиях быстро нашла своих сторонников.
Другой причиной отхода электоральных симпатий британцев от традиционного бипартизма
являются экономические, политические, культурные и этнические отношения между британскими
регионами административными единицами. В Шотландии и Уэльсе набирают силу
националистические партии, которые популярны не только в самих административных регионах,
но и имеют представительство в палате общин. «Подавляющее большинство жителей Англии
считает себя англичанами, Уэльса – валлийцами, Шотландии – шотландцами. В Северной
Ирландии люди разделяют себя на две нации: большинство католиков считает себя ирландцами, а
большинство протестантов британцами» (6). Такое культурное и этническое многообразие
начинает отражаться в партийном плюрализме.
Культурное и этническое многообразие имеет место и в США и там оно даже больше, чем в
Британии, но оно не находит отражения в партийном плюрализме. Это связано с тем, что англосаксонский фактор является стержнем американской культуры с момента ее формирования, ее
исторически главным содержанием. Прирост этнического многообразия осуществлялся за счет
эмигрантов и их психологической готовности присоединиться к этому фактору. Конечно, эта
психологическая готовность не означала полного отрешения от прежней этнической идентичности.
Более того привязанность к прежней этнической и культурной идентичности часто оказывалась
сильнее готовности слиться с англо-саксонским фактором. Достаточно либеральное отношение
американцев к эмигрантам позволяло последним сохранять свою культуру, язык, этнические
традиции и так называемый «плавильный котел» распространялся только на политическую
культуру. Поэтому эмигранты со временем начинали идентифицировать себя в политическом и
электоральном плане с одной из ведущих политических партий США.
Там же, где исторически существовало культурное и этническое многообразие, складывался
партийный плюрализм, который согласно типологии Дж. Сартори имеет следующие формы. Одну
из них Дж. Сартори называет многопартийной системой с ограниченным (умеренным)
плюрализмом. К этой системе относится большинство европейско-континентальных стран.
Эта система основана на 5-6 крупных партиях, имеющих значительное влияние в обществе,
представленных в парламенте и соответственно в электоральных предпочтениях граждан. Эта
система предполагает политическое согласие и незначительные идеологические расхождения
между партиями. Политические партии имеют культуру и опыт политических компромиссов,
отрицают в своей политической деятельности радикализм, организуются в блоки и коалиции,
приход к власти которых не сопровождается политическими потрясениями и радикальной сменой
политического курса.
Американский политолог А. Лейпхарт назвал подобную систему сообщественной
демократией в многосоставных обществах. Под многосоставными обществами понимаются
плюралистические общества, разделенные на множество сегментов – этнических, религиозных,
языковых, партийно-идеологических. Найти между ними согласие и компромисс, представить их
интересы в парламенте очень сложно и теоретически формирование в многосоставных обществах
демократии почти невозможно. А. Лейпхарт утверждает обратное и называет демократию в
многосоставных обществах сообщественной. Сообщественная демократия – это таким образом
организованная система, в которой пропорционально представлены все существующие сегменты,
обладающие взаимным правом вето, если решения принимаются не в их пользу и формирующие в
парламенте большую коалицию.
Электоральное поведение в сообщественных демократиях по мнению А. Лейпхарта
способствует принципу пропорциональности т.к. представители какого-либо сегмента голосуют за
ту партию, которая выражает их интересы. Формирование большой коалиции зависит от ряда
условий:

87

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2013

1. Сегменты должны быть по численности и размеру приблизительно равны. Преобладание
какого-либо сегмента над другими обязательно приведет к его диктату и давлению. Электоральные
группы, принадлежащие к преобладающему сегменту, станут доминирующими и будут
препятствовать сообщественной демократии.
2. Партийный плюрализм должен быть умеренным, т.е. количество парламентских партий
должно быть в пределах 4-5.
3. Размер территории, занимаемой государством с сообщественной демократией должен
быть небольшим. Не случайно сообщественная демократия устанавливалась в таких государствах,
как Бельгия, Швейцария, Австрия и Голландия.
4. Обязательное наличие наднациональных интересов, которые связывают все сегменты,
электоральные группы и в отношении которых между ними достигается полное согласие.
5. Готовность элит, выражающих интересы различных сегментов к сотрудничеству,
компромиссам и наличие у них демократического опыта.
Украина не отвечает ни одному условию сообщественной демократии, хотя является
типичным многосоставным обществом. Все сегменты в Украине имеют разные размеры. При
наличии большого числа этносов и языков преобладающими являются украинский и русский
этносы и соответственно языки. При наличии практически всех конфессий преобладает
православие, расколотое на московский и киевский патриархаты.
Размер страны, которая является одной из крупнейшей стран Европы, превосходит
территорию Бельгии, Нидерландов, Австрии и Швейцарии вместе взятых (8). Количество
официально зарегистрированных партий в Украине составляет более 180. Парламентскими
партиями и блоками (по результатам последних внеочередных парламентских выборов 2007г.)
являются Партия регионов, Блок Ю. Тимошенко, Компартия, блок В. Литвина и блок НУ-НС.
Политическая элита Украины крайне раздроблена, конфликтна и ведет бесконечные споры о
национальных интересах уже 20 лет, не находя никакого согласия. Демократический опыт
отсутствует у всех политических сил, несмотря на внешнюю приверженность демократическим
ценностям. Украинская партийная система и электоральное поведение ближе по всем показателям
к 2-м последним формам в типологии Дж. Сартори,
Многопартийная система с радикальным плюрализмом основана на расколе политических
сил, выражающих прямо противоположные, идеологически несовместимые ценности и цели.
Политики в данной системе настроены не на компромисс, который превращает политику в игру, а
на войну. Противопоставление целей и ценностей становится самоцелью. В качестве примера
Дж. Сартори указывает на политическую систему Италии, где во второй половине XX века вплоть
до 90-х гг. шло жесткое противостояние коммунистов и христианских демократов. И хотя
коммунисты ни разу не сформировали правительство и лишь один раз спикером нижней палаты
был представитель компартии, им выражали симпатии огромное число итальянцев. Попытки
формирования большой коалиции не дали положительных результатов в Италии. Резкое
противостояние крайне левой и умеренно консервативной партий стало одной из причин частых
отставок правительства. Однако политическая система Италии оказалась достаточно гибкой и
частые отставки правительства не приводили к хроническому политическому кризису.
Электоральное поведение украинских граждан характеризуется расколом и привязанностью к
ценностям западной и восточной Украины. Этот раскол носит исторический и культурно –
цивилизационный характер, а потому ценностный фактор является определяющим в электоральном
поведении. Ответом на электоральные запросы выступают политические партии, которые внешне
демонстрируют общедемократические ценности, но по существу являются принципиально
различными. Эти различия связаны с такими сегментарными ценностями, как язык, направление
политического развития (пророссийское или прозападное), отношение к истории и историческим
героям. Эти сегментарные различия превратились в конфликтные благодаря бескомпромиссной
защите их политическими партиями и лидерами. Партийная бескомпромиссность оказывает
решающее влияние на электоральное поведение граждан. Автор статьи настаивает на этом
положении, а не на обратном, о том, что раскол гражданского общества порождает партийный
радикализм. Политизация украинского общества явно выходит за пределы нормы и именно
политики заостряют и политизируют те ценности, которые различают западную и восточную
Украину, но не являются поводом к взаимной ненависти.
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Доказательством уверенности автора в своей правоте является тот факт, что в Верховной
Раде представлены не радикальные, а умеренно националистические партии и блоки, что
свидетельствует о преобладании умеренных настроений среди электората. Находясь у власти
лидеры партий и блоков демонстрируют разную степень радикализма, нетерпимости и
непримиримости, что затем оценивается электоратом. На президентских выборах 2010 года более
радикальный В. Ющенко был «наказан» 5,6% голосов избирателей, а более умеренная
Ю. Тимошенко получила более 30% голосов. Преобладающая тенденция к умеренности в
электоральном поведении украинских граждан во всех регионах дает основание к предположению
о значительных шансах на победу демократии в стране. Данную гипотезу автора статьи
подтверждает и еще один факт.
Президентская избирательная кампания 2010 года в Украине как известно стартовала в
условиях глубокого экономического и политического кризиса в стране. Известно, что кризисы и
ухудшение экономической обстановки всегда стимулируют активизацию радикальных настроений
и радикальных политических сил. В эти сложные времена у масс возникают панические
настроения, ожидание прихода «мессии-спасителя», которому люди готовы отдать всю власть
взамен на спасение от проблем. Так в 30-е годы XX века к власти пришел Гитлер в Германии,
который умело манипулировал униженными и оскорбленными немцами и обещал им возрождение
национального достоинства. В качестве орудия манипуляции была выбрана национальная идея,
густо приправленная расизмом и шовинизмом.
В условиях кризиса в Украине активизировалась партия «Свобода» и ее лидер, один из
кандидатов в президенты, О. Тягнибок. На промежуточных выборах в Тернопольской области
«Свобода» получила 30% голосов избирателей. Данная партия и ее лидер тоже камуфлируются
демократическими ценностями, но плохо скрывают ненависть к русскому языку, статусу Крыма,
советскому тоталитаризму, противопоставляя последовательный и непримиримый национализм.
Позиция «Свободы» глубоко идеологическая и идеологией выступает радикальный украинский
национализм, основанный на пересмотре истории, реабилитации УПА и объявлении воинов этой
армии национальными героями. Не будучи историком, автор статьи не дает оценок каким-либо
историческим фактам, но придерживается выводов Нюрнбергского процесса, не доверять которым
у автора нет оснований. Радикальный национализм О. Тягнибока был оценен на президентских
выборах таким количеством процентов голосов избирателей по всей стране, которое оказалось
меньше статистической погрешности. В восточных и южных регионах данный лидер набрал
количество голосов равное представителям его партии в этих регионах и возможно их семьей.
Впрочем, последнее предположение автора нельзя назвать научным.
Наконец последний тип партийных систем Дж. Сартори называет атомизированными,
фрагментарными или мультипартийными. Как правило подобные системы возникают после
падения авторитарных и тоталитарных режимов, после длительных диктатур, что приводит к
взрыву политической активности масс, превращению принципа свободы в абсолют, который
начинает воплощаться в жизнь стихийно, хаотично и очень напористо. Яркий пример, государство
Тропической Африки Заир. Авторитарный политический режим существовал в Заире в
доколониальный и колониальный период, что является политической традицией этой страны.
Военный переворот под руководством Мобуту в 1965 году открыл дорогу реформам и
модернизации, которые не принесли успеха и еще раз показали их обреченность во втором и
третьем эшелонах мировой модернизации (9). Демократизация страны основывалась на внедрении
чуждых западных демократических институтов, в частности многопартийности. В 90-е годы в
Заире функционировало более 250 партий (10). Демократические институты были абсолютно
неэффективны и это подтвердилось электоральным процессом. По точному замечанию Э.
Лебедевой «электоральный процесс и функционирование представительных институтов служили
главным образом легитимизации режима вовне, в глазах западных «опекунов», а также для
«выпуска пара», снятия общественного напряжения в наиболее кризисные для правящих кругов
периоды» (11).
Украинская партийная система с одной стороны является типично фрагментарной и
атомизированной. Как уже указывалось, в Украине функционирует более 180 партий. С другой
стороны она является нетипично бипартийной, т.к. раскол между восточной и западной Украиной
создает противостояние практически 2-х идеологий и политических сил, их выражающих. С
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третьей стороны идет заметная тенденция к сокращению количеств парламентских партий до приприемлемого уровня – 5-6, что свидетельствует о переходе партийной системы к состоянию
умеренного плюрализма.
Но украинская партийная система по-прежнему характеризуется повышенной
нестабильностью и изменчивостью, когда спектр парламентских партий существенно изменяется.
В 90-е гг. одной из ведущих парламентских партий была НДП (Народно-Демократическая партия),
известная тогда, как партия власти. На ее основе был создан блок «За Единую Украину», в состав
которого входила СДП (о). В настоящее время НДП не является парламентской партией. СДП (о)
была распущена. Очень популярная в 90-е годы социалистическая партия, вошедшая даже в
Социнтерн, в 2007 году стала непарламентской. Практика показывает, что непарламентские партии
быстро забываются электоратом и, не пройдя в парламент, практически перестают существовать.
Электоральное поведение украинских граждан отражает этот меняющийся спектр партий, но
и выступает самостоятельным фактором, воздействующим на изменение партийной системы.
Президентские
выборы 2010 года продемонстрировали неожиданный успех кандидата в
президенты С. Тигипко. Украинский избиратель, по сути, продиктовал необходимость образования
новой партии, возглавляемой умным демократическим лидером, способным представить и
теоретическую платформу и практические действия по продвижению в сторону демократии,
цивилизованного плюрализма и истинно демократической культуры.
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SUMMARY
Seven types of party systems and features of electoral behavior in them are investigated in the
article. The author gives special attention to party systems of the countries in a transition state to which
Ukraine belongs. The main thought of the author it is forming a priority of electoral preferences of
Ukrainian citizens on the basis of which party system is getting its special form.
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В. О. СКВОРЕЦЬ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДІВ

В сучасній Україні протягом останніх двох десятиліть відбувається перехід від радянського
до пострадянського життєустрою народу, що характеризується домінуванням негативних тенденцій
практично у всіх сферах життя нашого суспільства. Україна перейшла із розряду країн «другого
світу» до розряду країн «третього світу», перетворилася на країну масової бідності та масштабних
соціальних проблем, але найбільшою загрозою для майбутнього українського народу постає
розвиток демографічної ситуації в Україні.
Деякі дослідники застерігають про загрозу зникнення української нації. О. І. Гринів зазначає:
«За прогнозами закордонних фахівців, на 2004 – 2050 роки Україна може опинитися на першому
місці серед країн за негативним загальним приростом населення, який становитиме 45,2 відсотка,
що вдвічі більше від аналогічного показника Росії (21,5 відсотка), і як наслідок до 2050 року спад
кількості населення становитиме 21,8 млн. осіб... За нашою країною йдуть Грузія (41,2 відсотка),
Болгарія (34,6 відсотка), Білорусь (29,3 відсотка), Латвія (26,1 відсотка)... Попри прогнозний
характер цих показників, вони не можуть не тривожити, адже Грузія, яка йде зразу після України,
живе в стані перманентної громадянської війни і відзначається масовою еміграцією людності в інші
держави... Виходить, що через 90 чи й навіть 70 років наша нація може перестати існувати» [5,
с. 28]. Небезпідставною категоричністю виділяється оцінка розвитку демографічної ситуації в
Україні, яку дав В. Ільїн. «У представлених фактах сучасного ГЕНОЦИДУ (офіційні дані
Держкомстату України) мають місце неспростовні докази, що ГЕНОЦИД направлений проти
російськомовних груп населення: темпи вимирання і зубожіння населення Півдня і Сходу України в
2,5-3,5 разу перевищують темпи смертності і зубожіння на Західній Україні. За останніх 16 років
народжуваність в Україні скоротилася в три рази, коефіцієнт приросту населення в Україні
найнижчий в Європі – «-7,6» на тисячу населення... За даними Держкомстату за останні роки на
Україні число росіян скоротилося на 30%, білорусів – на 40%, українців – на 5%. Проте чисельність
кримських татар збільшилося в 5,3 рази, вірмен – на 85%, азербайджанців – на 25%, корейців – на
50%, турків – в 34 рази, арабів – в 5,5 разів. ... Дітей до 14 років в Україні сьогодні на третину
менше, ніж в 1992 році (5 млн. чол. замість 7 млн.). Тільки грошове заохочення народжуваності, без
нормальних умов існування молодих сімей, призвело до того, що різко (у три рази) збільшилася
смертність дітей до одного року. Більшість дітей народжується у неблагополучних сім’ях. ООН
заявляє про те, що Україна занесена в список вимираючих націй» [7, с. 177-178].
Серед основних причин погіршення демографічної ситуації в Україні Л. П. Горкіна виділяє:
1) погіршення якості життя; 2) зміна цінностей (для багатьох жінок робота стала важливішою за
сім’ю); 3) зміна традиційного життєвого устрою (виділив – С.В.); 4) домінування міського
способу життя над сільським; 5) зростаюча диференціація рівня доходів найбагатших та
найбідніших верств населення [4, с. 31]. Отже, зміна традиційного радянського життєустрою на
пострадянський і пов’язані з нею соціальні зміни (різка диференціація доходів населення,
погіршення якості життя більшості громадян України, зміна системи цінностей) кардинально
погіршили демографічну ситуацію в Україні, призвели до демографічної кризи і створили загрозу
демографічної катастрофи, тобто вимирання і зникнення української нації.
Проблему впливу глобалізації на життєустрій народів світу досліджують чимало вітчизняних
та зарубіжних науковців, серед який найбільш плідними уявляються Б. В. Аксюмов, О. Г. Білорус,
В. М. Геєць, М. І. Дробноход, Ю. І. Збітнєв, В. В. Зінченко, С. Г. Кара-Мурза, С. Б. Кримський,
Ю.В. Павленко, М. А. Павловський, О. С. Панарін, Ю. М. Пахомов, О. А. Платонов, М. І. Сенченко,
Дж. Стігліц, С. Хантінгтон та інші. Вітчизняні науковці визнають вплив глобалізації на життєустрій
народів, але при цьому відсутній аналіз взаємозв’язку процесу глобалізації і феномена життєустрою
народу.
Мета дослідження – аналіз теоретичних уявлень про взаємозв’язок процесу глобалізації та
життєустрою народу.
В сучасному світі стан соціального організму країни визначається впливом двох основних
факторів: життєустрою народу, який є системою забезпечення самовідтворення і розвитку
соціального організму країни, і глобалізації, яка перетворилася на важливий чинник, що впливає на
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долю народів світу. Зовсім не випадково фахівці актуалізують ідею обережного ставлення до
глобалізації та пропонують поміркувати, «що то за феномен «глобалізація», а головне, якою мірою
вона зумовлює та проектує життя не лише суспільств, держав, країн у цілому, а й окремого
звичайнісінького громадянина…» [3, с. 25].
Життєустрій народу постає як історично утворений порядок взаємозв’язку людини, природи і
суспільства в соціальному організмі певної країни, що відображає систему забезпечення
самовідтворення і розвитку цього організму. Форма життєустрою народу відображена
відтворювальними процесами, які є складовими та формоутворюючими процесу суспільного
відтворення і надають життєустрою властивості системної цілісності: 1) відтворення людини;
2) відтворення виробництва і споживання; 3) відтворення виробничих відносин і соціальної
структури; 4) відтворення політичної системи суспільства; 5) відтворення техносфери;
6) відтворення соціокультурної сфери соціуму; 7) відтворення способу життя соціальних суб’єктів.
Фахівці зазначають, що глобалізація постає як об’єктивний соціальний процес, рух до
економічної і політичної взаємозалежності країн і регіонів світу до такого рівня, коли можливим і
необхідним стає створення єдиного правового поля та світових органів економічного і політичного
управління. Глобалізація є процесом, породженим початком інформативної революції, вона
уможливилась після подолання протистояння світової капіталістичної і комуністичної систем. Саме
поняття «глобалізація» в науковий обіг увів американський вчений-економіст Р. Робертсон у
1985 р. Він визначив глобалізацію як історичний процес посилення контактів між різними
частинами світу, що призводить до зростаючої одноманітності у житті народів планети [16, с. 246].
Отже, науковці визнають, що розвиток соціального організму країни в сучасному світі зазнає
впливу глобалізації, яка спрямована на уніфікацію життя різних народів.
Глобалізація виступає вирішальним чинником, що визначає взаємодію цивілізацій та
породжує міжцивілізаційні конфлікти в сучасному світі.
Сутність кожної цивілізації виявляється в певній специфіці уявлень про оточуючий світ, що
склалися в суспільній свідомості народу або групи народів. Найбільш обґрунтованим постає підхід,
за яким цивілізацію розглядають як світоглядний фундамент, на якому відтворюється ідентичність
певного народу або групи народів: «цивілізація – це цілісний комплекс уявлень суспільства про світ
і своє місце в ньому, це колективна думка суспільства, усвідомлюючий себе і конструюючий своє
майбутнє дух народу або спільноти народів» [15, с. 90]. Цей підхід дозволяє виділіти не лише
культурне ядро, а й інституціональну основу цивілізації. «Якщо культура – це все поле
інтелектуального і духовного пошуку, весь комплекс смислів, цінностей, що мають ходіння в тому
або іншому суспільстві, то цивілізація – це «ущільнена», кристалізована культура, що осіла в
деяких довгочасних цінностях, мисленевих парадигмах, що витримали тест на міцність, на
тривалість, на деяку усередненість, а, значить, на широку трансльованість у часі й просторі. Крім
того, цивілізація складається не лише з цінностей, але й з інститутів, що підкреслює факт
укоріненості відповідних елементів культурної спадщини в соціумі» [12, с. 37].
Аналіз існуючих концепцій свідчить, що тривалий час процес глобалізації розглядався як
наслідок вестернізації – поширення західної моделі розвитку на всі світові регіони. Однак практика
не підтвердила подібних концептуальних обмежень. Деякі дослідники намагалися поєднати
концепцію глобалізації з концепцією соціального постмодернізму, виходячи з того, що Модерн
породив Європу як соціальну систему, здатну до послідовного, лінійного прогресивного розвитку.
Прибічники такого підходу помилково вважали, що Постмодерн усуває моноцентричну модель
світового господарства. Розпад СРСР і перехід до однополярної системи виявили хибність
ідентифікації ери глобалізму з соціальним Постмодерном. Лише в 90-ті роки з’явилося більш
обґрунтоване розуміння соціальної суті глобалізації. Її почали розглядати як комплексне
геополітичне, геоекономічне, геосоціальне та геокультурне явище, головний процес світового
розвитку. Американські вчені уникають розкриття глибинної, соціальної суті глобалізму. Вони
визначають її лише як механізм усунення протиріч між американізацією виробництва та
споживання і національними економічними особливостями різних країн. Але ці дослідники
підводять нас до висновків, що заперечують їх власні концепти. По-перше, якщо глобалізація є
політичною, економічною і соціальною системою постмонополістичного капіталізму, що є
імперіалізмом, то глобалізація неминуче веде до суспільного, соціально-економічного устрою, який
є новим імперіалізмом. Таким чином, постмонополістичний капіталізм – глобалізм – це імперіалізм
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сучасної ери розвитку людства, що має нову політичну й соціально-економічну якість. «Старий»
імперіалізм базувався здебільшого на національних монополіях і був обмеженим, а нинішній
глобалізм спирається на силу всесвітніх монополій, що зростають до гігантських масштабів,
особливо завдяки синергетичному ефекту глобальної інтеграції. По-друге, якщо суверенні націїдержави хочуть вижити в умовах глобального імперіалізму, вони можуть протиставити йому лише
два контраргументи – величезну соціальну силу народного підприємництва у формі малого і
середнього бізнесу та регіоналізм у формі висококонкурентних регіональних виробничоекономічних структур кластерного типу. Тільки в такому разі потуга внутрішньої соціальної
інтеграції націй-держав буде більшою за тиск зовнішніх факторів, що покликані зруйнувати
національну оболонку, відкрити кожну країну як новий сегмент ринку, де панують глобальні
монополії – носії нового корпоративного глобалізму – імперіалізму [2, с. 3-4].
Глобалізація постає світовим процесом, який формує новий суспільний і соціальноекономічний устрій у світовому масштабі, змінюючи життєустрій народів світу і
підпорядковуючи їх інтересам всесвітніх, глобальних монополій. В умовах панування цих
монополій різко загострюється проблема виживання суверенних націй-держав. Основним
наслідком глобалізації стало формування нового світового порядку, що характеризується поділом
країн на основні групи, відмінні за місцем у світовій економіці та перспективами розвитку.
Науковці визнають, що на рубежі другого і третього тисячоліть людство знову виявилося
поділеним на якісно відмінні між собою цивілізаційні кластери: 1) країни «золотого мільярда» –
близько 30 країн – технологічних лідерів, які генерують вищі технології, інтелектуально
експлуатують весь світ і піднялися до рівня інформаційних суспільств. Вони досягли такого рівня
та якості глобальної конкурентоспроможності, завдяки якому мають всі можливості не дати іншим
країнам себе «наздогнати і перегнати»; 2) країни «другого класу» – близько 20 країн, які до певної
міри можуть використовувати високі технології та хоча б гіпотетично ставлять перед собою цілі
розвитку, співзвучні з орієнтирами чільної тридцятки; 3) країни-аутсайдери («третій світ») –
понад 150 країн, не здатних до конкурентного саморозвитку в глобалізованому світі й приречених
на незворотну бідність, прогресуючий занепад, деградацію та політичну смерть. Ці кластери
утворюють нову систему світоустрою – систему глобалізму, яка уже стала домінантним чинником
світового розвитку. В її основі – зрощування інтересів, стратегій і механізмів світового панування
наймогутніших держав, глобальних транснаціональних корпорацій і міжнародних організацій [18,
с. 8].
В.В. Зінченко охарактеризував процес формування і структуру світового соціоісторичного
суперорганізму. У ХІХ – на початку ХХ ст. відбувся розподіл усього світового суспільноісторичного простору, а у другій третині ХХ ст. міжнародної капіталістичної системи на основні
частини: центр і периферію. У центрі існував ортокапіталізм, на периферії – периферійний,
залежний капіталізм (паракапіталізм). Ортокапіталізм – це перший в історії людства заснований
на експлуатації суспільний устрій, який на певному етапі свого розвитку, на стадії «пізнього
капіталізму» другої половини ХХ ст., забезпечив достатньо високий життєвий рівень для людей, що
не належать до пануючого класу. Пізній капіталізм характеризується виникненням і розвитком
«держави загального добробуту» (перші десятиліття другої половини ХХ ст.); переходить у стадію
глобального капіталізму, за якого поновлюється абсолютне зубожіння і йде демонтаж «держави
загального добробуту» (з останніх десятиліть ХХ ст.). Ортокапіталістичний центр експлуатував і
експлуатує паракапіталістичну периферію. Сучасний світовий суперорганізм формується на ґрунті
існуючих соціоісторичних організмів, які можна розподілити на чотири групи. Перша група –
світова ортокапіталістична система. Друга – стара залежна периферія. Третя – соціоісторичні
організми, що входили в неополітарну систему, а зараз вступили на шлях капіталізму, знаходяться в
різній мірі залежності від центру і у всіх них формується периферійний капіталізм. Це – нова
залежна периферія. Друга і третя групи утворюють залежну периферію нової епохи. Четверта
група – країни, що зберегли свою незалежність від центру. До неї входять декілька соціоісторичних
організмів колишньої неополітарної системи (Китай, В’єтнам, Куба, Бєларусь) та низка країн старої
периферії, що розірвали ланцюги залежності від центру (Венесуела, Іран). Це – незалежна
периферія [6, с. 214].
Глобалізація перетворилася на чинник, що має позитивні результати для Західної цивілізації
(країн «золотого мільярда») і негативні результати для більшості народів, які до неї не належать. За
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оцінкою вітчизняних дослідників, глобалізація вносить глибокі зміни в життя народів сучасного
світу, закладаючи основне протиріччя розвитку людства. «Впадає в око разюча нерівноправність
компонентів, що утворюють глобальну цивілізацію, усе зростаюча прірва (зокрема за параметрами
якості життя пересічної маси людей) між їх провідною ланкою – Заходом, групою найбільш
розвинутих країн, що вийшли на рівень інформаційного суспільства, і іншим людством, яке все
разючіше відстає від світових лідерів. Останні, використовуючи свою економічну й військовотехнічну перевагу, змогли організувати навколо себе (і у своїх власних інтересах) інше людство,
мобілізувати природні і людські ресурси планети в інтересах власного прискореного розвитку,
зростання своєї могутності і комфортності життя. Здійснювалося і здійснюється це відповідно до
принципу нееквівалентного обміну. Його наслідком є виснаження ресурсів більшості регіонів
планети і погіршення якості життя їхніх мешканців, включених у процес глобалізації. Тому
основною контраверсою глобалізації є протиріччя (що посилюється) між групою найбільш
розвинутих країн Заходу й рештою людства, яка зазнає експлуатації (в основному через
нееквівалентний обмін) з боку світових лідерів й все більше, у своїй масі, відстає від них. Це
відставання в багатьох випадках, якщо не майже повсюдно, набуває незворотного характеру» [8,
с.248-249].
Існуюча система світоустрою характеризується гострими цивілізаційними конфліктами, які
С. Хантінгтон назвав «зіткненням цивілізацій». Протистояння між Заходом і країнами інших
цивілізацій проявляється у сфері формування народами власного життєустрою.
Досліджуючи витоки конфлікту цивілізацій у сучасному світі, Б. Аксюмов доводить, що
цивілізації конституюються на аксіологічному, світоглядному фундаменті, а тому конфлікт
цивілізацій можна визначити як конфлікт між цінностями, ідеями, принципами, світоглядними
парадигмами, між суб’єктами, які ідентифікувалися на їх основі, як конфлікт не з приводу того, чим
жити, а з приводу того, як жити. Концепт «конфлікт ідентичностей» є ключовим для пояснення
феномену «конфлікт цивілізацій» [1, с. 36-37]. Звідси висновок: «конфлікт цивілізацій – це
конфлікт між різними культурними парадигмами світоосмислення, моделями цивілізаційного
життєустрою» [1, с. 97].
Та модель управління людством, яка домінує в сучасному світі, відображає практичне
втілення концепції «золотого мільярда». М. Сенченко розкриває зв'язок між поняттями «система
управління» і «життєустрій» через поняття «концептуальна влада», яке відображає домінуючий
вплив певних концепцій на суспільну свідомість як ідейну основу управління суспільством.
«Суб’єктивна мета концептуальної влади – реалізація двох полярних суспільних систем і
відповідних їм систем управління соціально-економічними процесами. Систему управління, яка
дотримується своєрідного принципу еквівалентності під час обміну виробленими людьми засобами
життя (їжа, одяг тощо), умовно можна назвати справедливою системою, а державу чи общину, яка
живе за цим принципом, – суспільством соціальної справедливості. Інша за метою концепція
управління ґрунтується на порушенні принципу «еквівалентності». Таку концепцію життєустрою та
відповідну їй систему управління можна назвати системою егоїзму чи системою лихварства.
Відомо, що 45% сукупного доходу населення планети – у руках 358 лихварських банківських
сімейних кланів, які утворюють Фінансовий інтернаціонал. … За даними ООН (Доповідь ООН
«Показники світового розвитку в 2000 році», квітень 2000 р.), на 57% населення світу припадає
лише 6% світового доходу (близько 30 доларів щомісяця на людину). Це свідчить про те, що
лихварська система життєустрою домінує на планеті» [14, с. 80-81].
С. Хантінгтон назвав причини зростання конфліктності у відносинах цивілізацій. По-перше,
відмінності між цивілізаціями не тільки реально існують – в історичному досвіді, мові, культурі,
традиціях, релігії, а й мають глибоке коріння, будучи продуктом століть, а тому незабаром не
щезнуть. Вони набагато істотніші, ніж відмінності між ідеологіями та політичними режимами. Подруге, світ стає дедалі тіснішим; взаємодія між народами різних цивілізацій постійно зростає, що
посилює як їхню самосвідомість, так і усвідомлення відмінностей між цивілізаціями та народами
«всередині» цивілізацій. По-третє, процеси економічної модернізації і соціальних змін, що
відбуваються у всьому світі, відривають людей від правічних джерел їхньої самобутності,
послабляють національну державу як одне із її джерел. По-четверте, зростання цивілізаційної
самосвідомості посилюється завдяки подвійній ролі Заходу. Захід перебуває на вершині своєї
могутності, а в незахідних країнах зростає неприйняття західних цінностей, спостерігається
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феномен повернення до джерел свого національного буття, що проявляється в таких явищах, як
«азіатизація» Японії, «індусизація» в Індії, «реісламізація» Середнього Сходу після провалу
західних ідей соціалізму і націоналізму. Захід дедалі більше натрапляє на протистояння цих країн,
які мають бажання, волю та ресурси будувати життя за своїми, а не західними зразками. Цьому
сприяє «девестернізація» і «туземізація» місцевих еліт, які в минулому, здобуваючи освіту в
Оксфорді, Сорбонні чи Сендхерсті та вбираючи західні цінності й норми поведінки, були
головними провідниками західного впливу. Правда, західні, американські, культура, стиль життя і
звички стають дедалі популярнішими серед народних мас. По-п’яте, культурні особливості та
різноголосиці найменш мінливі, і не так легко піддаються примиренню, компромісам, на відміну
від політичних і економічних [17, с. 12-13].
Глобалізм породжує кризу, яка становить найбільшу загрозу людству, оскільки виживання і
розвиток країн «золотого мільярда» забезпечується за рахунок народів периферії капіталістичної
системи. Фахівці стверджують, що «глобалізація зумовлює створення принципово нової системи
економічних відносин, які забезпечують виживання і розвиток найсильнішим державам. Але така
система, разом із новими продуктивними силами і специфічною організацією виробництва – це
фактично новий соціально-економічний устрій, новий суспільний лад, яким є глобалізм. Саме він
забезпечує виживання та розвиток країнам-глобалізаторам за рахунок небаченої за масштабами
економічної експансії в інші країни. Подібний економічний імперіалізм, породжений глобалізацією,
становить сьогодні найбільшу загрозу людству, оскільки переводить увесь світовий розвиток у
кризову, злоякісну фазу. Криза глобального капіталізму і глобалізму вже розпочалася [2, с. 5].
Глобалізація спрямована на руйнування життєустрою тих народів, які не належать до
західної цивілізації. Аналізуючи зміст цієї проблеми, О. Панарін позначив механізм руйнівного
впливу глобалізації на життя народів: «виклик глобалізації полягає в усуненні всіх засобів
національного протекціонізму і самозахисту слабких, які відстоюють своє право на історичний
розвиток, на прилучення до благ індустріалізації і просвітництва. Вищою світовою інстанцією, яка
визначає, хто гідний розвитку, а кому краще не витрачати на це сили і ресурси, визнається анонімна
інстанція – ринок. Ця інстанція роковим чином змінює пріоритети гуманістичної класики,
об’являючи науку, освіту і культуру, як і саму перспективу прориву до постіндустріального
майбутнього, привілеєм найбільш багатих націй і багатих шарів усередині націй. … Необхідно
подолати новий економічний фетишизм – віру в ринок як єдину непогрішну інстанцію, яка
визначає, кому розвиватися та жити на цій планеті, а кому – ні, й відновити гуманістичні
пріоритети, підключивши інші інстанції, здатні скоригувати соціально підсліпувату «невидиму
руку» ринку більш зрячою історичною творчістю» [10, с. 27].
Система глобалізму забезпечує соціально-екологічний баланс лише для країн «золотого
мільярда», перетворюючи інші країни на екологічний смітник. За оцінкою провідних фахівців,
традиційні цивілізації орієнтувалися на просте відтворення виробництва і стосовно до природногосподарських умов регіонів планети вже в давнину виробили оптимальні форми соціальноекологічного балансу. Пізніше Захід, базуючись на індустріальній системі розширеного
відтворення, розгорнув глобальне використання ресурсів планети у власних інтересах, тим самим
виснажуючи їх і завдаючи непоправної шкоди довкіллю. Турбуючись про якість власного життя,
Захід став піклуватися про охорону навколишнього середовища у ЗахідноєвропейськоПівнічноамериканському ареалі, створюючи шкідливі виробництва подалі від себе і розміщуючи їх
відходи в інших частинах планети. Такий підхід дав початок утворенню двох типів якісно різних
штучних ландшафтів. Перший утворюється і підтримується з урахуванням вимог до довкілля з боку
багатої частини людства, відповідає науковим вимогам і визначає екологічну ситуацію у
розвинених країнах. Другий утворюється стихійно в бідних регіонах планети, що спеціалізуються
на брудних виробництвах і не дотримуються екологічних вимог [9, с. 14-15].
Глобалізація розриває зв'язок національної еліти з власним народом. Це проявляється в тому,
що процес глобалізації супроводжується розривом типів соціального часу, характерних для еліт, з
одного боку, і широких мас – з іншого. Коли наділені монополією на друковане слово кола
говорять про глобалізацію, вони «забувають» відзначити, що еліти й маси входять у глобальний
світ з неоднаковою швидкістю. Чим більше глобалізується простір еліт, роблячись відкритим і
мобільним, тим більше локалізується і «натуралізується» простір мас, віддаляючись від модерну до
архаїки [11, с. 619]. Аналізуючи протиріччя глобалізації, Ю.В. Павленко виділяє проблему
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утворення глобальної соціальної структури, яка відриває національну еліту від власного народу.
Він зазначає: «У результаті зростаючої інформаційно-технологічної та економічної нерівності все
більшою стає соціальна прірва між багатою і бідною частинами людства. Можна навіть говорити
про утвердження глобальної, надкраїнової, тобто світової, соціальної структури. Її утворять надклас
багатих і надклас бідних. Представники пануючого надкласу є власниками і співвласниками
світового капіталу, що функціонує через національні, а все більше через транснаціональні фінансові
структури, які базуються у найрозвиненіших країнах Заходу. Вони охоплюють більшість населення
західних країн, а також такі прошарки населення незахідних держав, що працюють в інтересах цих
структур (компрадорська буржуазія, що забезпечує інтереси західних корпорацій у своїх державах,
корумповані уряди та інтелектуали, що створюють для цього ідеологічне забезпечення, та ін.)» [9,
с. 12-13].
Аналізуючи невидимі засоби впливу на життя народів (засоби та зброю, що
використовуються у невидимих інформаційно-психологічних війнах Заходу), М.І. Сенченко
розкрив механізм впливу глобальних центрів Заходу на розвиток країн периферії капіталістичної
системи і показав, як нові технології влади перетворють умови розвитку країн периферії
капіталістичної системи на умови їхньої деградації. Для «обґрунтування» своїх расистських планів
нового світового порядку закулісна влада розробила декілька теорій, обновивши старі, точніше
наповнивши їх новим змістом. Серед них важливе місце займає теорія «золотого мільярда»,
включаючи зміст глобалізації щодо народів периферії. «Процеси глобалізації (установлення нового
світового порядку) значною мірою засновується на нових технологіях влади. Підпорядкування
країн периферії досягалось гальмуванням їх розвитку. Для цих країн три складові прогресу
(соціальна, цивілізаційна, модернізаційна) перетворилися у складові зі знаком мінус. По-перше,
проводилася демодернізація країн – утискання високих технологій, «втеча мізків», перетворення
країн в сировинний придаток. По-друге, зречення від традицій, від основ своєї цивілізації,
прийняття західної цивілізації, американського способу життя за єдиний зразок. По-третє –
організація соціальних протиріч, національних і конфесійних конфліктів. Таким чином, умови
розвитку перетворювалися на умови деградації» [13, с. 30, 35].
Всіх змін, що зумовлені дією механізму впливу глобальних центрів Заходу на розвиток країн
периферії капіталістичної систем, зазнала на собі сучасна Україна. У змістовній характеристиці
впливу Заходу на українське суспільство С. Кримський і Ю. Павленко доводять, що обраний
Україною, «за вказівкою МВФ та інших «міжнародних» (фактично – західних) організацій, курс
призвів до її системної деградації, яка охопила всі сфери життя від промислового і
сільськогосподарського виробництва до охорони здоров’я, освіти, науки і культури, від галузей, що
забезпечують життя суспільства, до сфер його біологічного і соціокультурного відтворення» [8,
с. 255].
Правлячі кола України продовжують ігнорувати негативний вплив Заходу на життєустрій
українського народу. Захід продовжує вимагати від України руйнування великих систем
життєустрою, тобто інституціональних матриць, на яких відтворюється життя народу.
М.І. Сенченко застерігає про згубність того шляху, на який Захід наполегливо спрямувує Україну.
«Відмова від державного регулювання, яке здійснюється в Україні, також викликає тяжкі наслідки,
які покажуть себе не зразу. Тут істотну роль відіграє втрата можливості відвертати надзвичайні
ситуації, аварії. Але вони неминучі. Міжнародний валютний фонд висуває Україні вимоги
ліквідації «природних монополій», таких як єдина енергосистема, єдина система залізничних доріг і
створення на їхньому місці «конкурентного середовища». Але саме ці системи відповідають
сучасному рівню продуктивних сил. Вони створюють запас міцності, дозволяють маневрувати
ресурсами, швидко ліквідовувати наслідки аварій та позаштатних ситуацій. Наслідком
рекомендацій МВФ стануть замерзаючі будинки, відключення освітлення, розвал єдиної мережі
залізничних доріг та дезорганізація шляхів сполучення по країні. Здавалося б, випадкові процеси
приведуть до катастрофи. В час відсутності регулювання аварійність має принципове значення.
Там, де дрібній фірмі (або сукупності фірм) приходить кінець, великі об’єднання знаходять вихід.
Поступово побічні наслідки відмови від державного регулювання будуть набувати все більш
загрозливого характеру» [13, с. 479-480].
Дослідження теоретичних уявлень про взаємозв’язок процесу глобалізації та життєустрою
народу дає підстави для наступних висновків. Як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники визнають
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вплив глобалізації на життєустрій народів. Глобалізація постає світовим процесом, який формує
новий суспільний і соціально-економічний устрій у світовому масштабі, змінюючи життєустрій
народів світу і підпорядковуючи їх інтересам всесвітніх, глобальних монополій. Протистояння між
Заходом і країнами інших цивілізацій проявляється у сфері формування народами власного
життєустрою. Глобалізм породжує кризу, яка становить найбільшу загрозу людству, бо виживання і
розвиток країн «золотого мільярда» забезпечується за рахунок ресурсів народів периферії
капіталістичної системи. Глобалізація спрямована на руйнування життєустрою неєвропейських
народів. Система глобалізму забезпечує соціально-екологічний баланс лише для країн «золотого
мільярда», перетворюючи інші країни на екологічний смітник. Глобалізація розриває зв'язок
національної еліти з власним народом. Глобалізація проявляється впливом Заходу на життєустрій
українського народу, що призвів до деградації усіх сфер життя українського суспільства в кінці ХХ
– на початку ХХІ ст. Продовження ігнорування правлячими колами України взаємозв’язку
глобалізації та життєустрою народу, бездумне та безоглядне виконання вказівок МВФ загрожує
подальшим руйнуванням інституціональних матриць, на яких відтворюється українське
суспільство.
Перспектива подальших досліджень означеної проблеми полягає в пошуку шляхів і засобів
оптимізації взаємодії глобалізації та життєустрою українського народу в інтересах зміцнення
національної безпеки України та забезпечення поступального розвитку українського суспільства.
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SUMMARY
In the modern world the state of every country is determined by the influence of two main factors: the
life organization of people, which is a system providing self-reproduction and development of the social
body of the country, and globalization, which has become the most important factor, affecting the fate of
the nations. Globalization appears as a global process that creates new social and socio-economic system
worldwide, changing the life organization of people of the world and subordinating it to the interests of
global monopolies. The confrontation between the West and the countries of other civilization is
manifested in the formation of peoples’ own life organization. Survival and development of the countries
of “golden billion” are provided by the resources of the peoples belonging to the periphery of the capitalist
system, and globalization is aimed at the destruction of non-European peoples’ life organization.
Globalization breaks the connection between national elite and its own people, creates preconditions of
destruction of institutional matrix on which society is reproduced.
О. В. КРАСНОКУТСЬКИЙ
ДЖЕРЕЛО ТА РУШІЙНІ СИЛИ
РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Концептуалізуючи процес ідеології державотворення як соціально-філософську категорію,
що позначає деяку сукупність державотворчо-ідеологічних станів, що послідовно змінюють один
одного, знаходячись у взаємозв’язку, взаємопереходах попереднього й наступного, яка об’єктивно
складається і у якій знаходить свій вираз маюча певну спрямованість зміна суттєвих властивостей і
відношень, притаманна державотворчій ідеології, що перебуває у розвитку, слід окремо зупинитися
на висвітленні питання, що пов’язане із з’ясуванням специфіки джерела та рушійних сил розвитку
державотворчого ідеологічного процесуального явища, тобто тих моментів об’єктивної соціальної
дійсності, що виступають у ролі дієвого механізму породження й протікання даного феномена.
Певна річ, це допоможе провести з максимальною ефективністю соціально-філософське
дослідження проблеми формування ідеології державотворення як сукупності теоретично
обґрунтованих ідей і поглядів на державно-політичне буття, які сприймаються суб’єктом як
правильні й потрібні у вирішенні практичних завдань зі створення якісно нової держави.
У зв’язку з цим зауважимо, що автори праць у галузі ідеологознавства, серед яких В.
Афанасьєв, Г. Журавльов, О. Заздравнова, В. Кузнєцов, В. Таран, І. Троценко, В. Ядов та інші,
традиційного обходять своєю увагою як постановку прямого питання про виявлення джерела та
рушійних сил ідеологічних процесів, а тим більше процесу ідеології державотворення, так і пошук
чітких відповідей на нього. Хоча очевидно, що без вирішення цього завдання загальна картина
концептуалізації будь-якого ідеологічного феномена, у даному випадку – державотворчої ідеології,
буде мати дещо незавершений та неповноцінний вигляд. «Дослідити рушійні причини, які ясно або
неясно, безпосередньо або в ідеологічній, може, навіть у фантастичній формі відбиваються як
свідомі спонуки в головах діючих мас та їх вождів, так званих великих людей, – це єдиний шлях,
що веде до пізнання законів, які панують в історії взагалі і в її окремі періоди або в окремих
країнах» [1, 294], – писав свого часу Ф. Енгельс у своїй знаменитій праці «Людвіг Фейєрбах і кінець
класичної німецької філософії».
Вважаємо, що вирішення вищезазначеного питання, з’ясування особливості джерела та
рушійних сил розвитку процесу ідеології державотворення, лежить у напрямку осмислення таких
явищ дійсності, як інтереси та потреби. Оскільки саме ці феномени розглядаються сучасною
соціально-філософською думкою у якості чинників, що детермінують розгортання усіх соціальних
процесів у історичному просторі-часі. «Разом з потребами та цінностями, інтереси, спонукаючи
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суб’єкта (особистість, клас, групу, історичну спільність, націю, товариство і т.д.) до дії, виступають
рушійною силою історичного процесу» [2, 59], – стверджують авторитетні дослідники на чолі з
В. Андрущенком. Із цими думками погоджуються й інші мислителі, зокрема, М. Надольний [3,
175].
Думається, що для пошуку більш-менш однозначної відповіді на запитання, що ж виступає у
якості джерела, рушійних сил державотворчого ідеологічного процесу, спробуємо спочатку
з’ясувати природу самого інтересу.
Як свідчить аналіз, непоодинокі думки про важливу місію інтересів у розвитку суспільних
процесів, що розгортаються у історичному просторі-часі, зустрічаємо у видатних презентантів
філософського знання, починаючи з епохи Відродження. При цьому філософи, як правило,
трактують інтереси досить варіативно, у довільній формі. Зокрема, під самим терміном «інтерес»
(від лат. interest – має значення, важливо) розуміється: по-перше, матеріальний чинник рушійної
сили історії (Н. Макіавеллі); по-друге, реальне підґрунтя моралі, політики, усього суспільного ладу
в цілому (французькі матеріалісти XVIII ст. П. Гольбах, Д. Дідро та ін.); по-третє, «всесильний
чарівник», що змінює образ будь-якого предмета (К. Гельвецій); по-четверте, зміст намірів людини,
своєрідний засіб вираження й реалізації світового розуму (Г. Гегель); по-п’яте, певний прояв
економічних відносин конкретного суспільства (Ф. Енгельс та ін.) тощо.
У Новітній час продовжуються активні спроби осягнути суть феномена інтересу. Дана
проблема, зокрема, ґрунтовно досліджувалася радянськими мислителями [4; 5; 6], різні її аспекти
отримують своє осмислення і у працях сучасних дослідників [7; 8; 9; 10; 11; 12]. Проте, на жаль,
незважаючи на пристойний доробок у цьому напрямі, окремі моменти цієї проблеми залишаються
сьогодні ще досить дискусійними. Так, різні думки у суспільствознавчому товаристві лунають
стосовно об’єктивної (або суб’єктивно-об’єктивної) сторони природи інтересу. Відсутня
однозначність також у поглядах на саму сутність інтересу, як і на понятійно-категоріальне його
визначення.
Слід зазначити, що у намаганнях здійснення спроби визначення поняття інтересу
виокремлюється, щонайменше, два концептуальні підходи. У рамках першого із них інтерес у
цілому розуміється як реальна причина дій індивіда (або соціальної спільності), яка визначає його
соціальну поведінку [13, 213; 14, 501; 15, 168; 16, 219; 17, 177; 18, 274]. Одначе, таке тлумачення
поняття, що нас цікавить, не розкриває змістовних моментів остатнього, а, отже, не в змозі
задовольнити дослідницький запит, оскільки, як справедливо наголошується, «…здатність служити
реальною причиною соціальних дій є функція» [19, 77]. На відміну від першого, другий підхід у
інтерпретації інтересу цілком слушно фокусує увагу на концепті потреби, залучаючи зазвичай до
визначення поняття «інтерес» сам термін «потреба» [2, 59; 3, 175-176; 5, 87; 20, 141; 21, 499; 22,
271; 23, 269]. Із цих позицій будь-який інтерес - це перш за все усвідомлені потреби.
Дійсно. Адже, якщо взяти до уваги, що потреба постає, насамперед, як стан організму або
системи, який фіксує нестачу потрібного для функціонування, викликає здатність до її подолання й
за допомогою якого здійснюється їх зв'язок із навкружним середовищем [24, 286], то усвідомлення,
осмислення такої проблеми, тобто специфічного проблемного стану організму чи системи, і
виступає у якості певної форми, інтересу, що спричиняє активність індивіда, його діяльність. Як
стверджує Ф. Енгельс, «все, що приводить людей в рух, повинно пройти через їх голову…» [1, 294].
Тим самим інтерес уявляється правомірним визначити як форму відображення усвідомлених
потреб, що детермінує напрям людської діяльності. До речі, таке розуміння феномена, що нас
цікавить, відповідає семантичній сфері «інтересу», себто його значенню як «прагнення, потреби»
[25, 401].
Для будь-якого соціального організму, що існує в об’єктивній реальності, іманентно властиве
певне коло потреб, задоволення яких забезпечує його життєдіяльність і розвиток. Звісно ж,
задовольнити ці потреби у конкретний час у повному обсязі вдається далеко не завжди. Тому з
необхідністю виникає протиріччя між потребами й можливістю їх задоволення, що виступає, на
наш погляд, головним джерелом розвитку як відповідного соціального організму, так і усіх наявних
суспільних форм життєдіяльності: «протиріччя між потребами і можливістю їх задоволення є
основним джерелом соціального розвитку» [20, 141-142]. Саме у формі вказаного протиріччя слід
шукати, на думку автора, генеральне джерело процесу ідеології державотворення, із дією якого
доцільно пов’язувати становлення, розгортання даного процесу, формування державотворчого
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ідеологічного явища. Безумовно, змістовне наповнення даної форми у державотворчому ідеологічідеологічному явищі має свою певну специфіку.
На підтвердження цієї тези, зауважимо, що державне будівництво, як і відповідне його
ідеологічне підґрунтя, тобто ідеологія державотворення, обумовлюється у першу чергу загальними
потребами суспільства як соціальної системи, що так чи інакше пов’язані зі збереженням і
вдосконаленням суспільної конструкції буття людей. Із розвитком суспільства ускладнюється й
архітектоніка суспільних потреб, зростають, відповідно, вимоги до розбудови держави, необхідного
державотворчого ідеологічного супроводу, відбувається поступове накопичення сегменту
суспільних державотворчих потреб, пов’язаних загалом із необхідністю здійснювати прогнозування
й проектування процесів творення нового державного організму. Виникає таким чином ситуація,
коли наявні ідеологічні засоби створення держави, – а форма, як відомо, деякою мірою завжди
відстає від змісту, – не в змозі задовольнити наявні суспільні потреби певного духовного
державотворчого спрямування. Тим самим народжується протиріччя між суспільними потребами
здійснення прогнозування й проектування процесів творення нового державного організму й
можливістю їх задоволення, що й відіграє роль джерела розвитку процесу ідеології
державотворення.
Процес ідеології державотворення як сукупність державотворчо-ідеологічних станів, що
послідовно змінюють один іншого, знаходячись у взаємозв’язку, взаємопереходах попереднього й
наступного, розпочався, ймовірно, із задоволення відносно елементарних потреб, пов’язаних із
створенням найпростіших первісних універсальних політичних форм організації суспільного буття,
що обумовило породження нових потреб державотворчого змісту, яке, перифразуючи знаменну
тезу класиків «Німецької ідеології» [26, 26], є «першим історичним актом» державотворчого
ідеологічного процесу.
Кожне нове покоління людей, що постає як результат діяльності їх попередників, вступаючи
до життя, отримує у соціальний спадок не тільки специфічні матеріальні й духовні блага – наявний
процес державотворення й відповідну матрицю його державотворчо-ідеологічного забезпечення,
але й відповідне коло певних суспільних державотворчих потреб, що, зростаючи від покоління до
покоління, сприяють накопиченню критичної маси соціальних інтересів державотворчого
характеру, ускладненню їх структури, що, у свою чергу, обумовлює кількісні та якісні зміни у
характері ідеологічної державотворчої діяльності, її активність, активізацію політичної свідомості, з
однієї сторони, й правової форми свідомості, з іншої, що, врешті-решт, викликає поступальну
тенденцію розвитку процесу ідеології державотворення.
У той же час, поряд із поступальною тенденцією державотворчого ідеологічного процесу, не
можна ігнорувати існування й протилежної тенденції регресивного спрямування, що, як відомо,
іманентно властива для кожного соціального організму, утворення, будь-якої системи. Така
тенденція зумовлюється, зокрема, зіткненням інтересів соціальних організмів, що взаємодіють одні
з іншими, різних груп людей, які входять до складу цих організмів, індивідуально-групових та
суспільних інтересів.
Зрештою, це обумовлюється конфліктом інтересів окремих суб’єктів процесу ідеології
державотворення, у якості яких виступають у першу чергу відповідні ідеологи. Адже саме вони,
ідеологи, вирішують завдання усвідомлення спільності потреб для певного колективу, соціальної
групи, визначення цілей, шляхів та засобів їх реалізації, досягнення необхідного рівня духовної,
ідейної єдності того чи іншого соціального утворення, конкретної державної конструкції.
Осмислюючи потенційне коло суб’єктів державотворчого ідеологічного процесуального
явища, цікаво відзначити, що, незважаючи на свій широкий вжиток як у суспільно-політичному
житті, так і наукових дослідженнях, поняття «ідеолог» не отримало належного понятійного
визначення у довідковій літературі. Його чомусь обходять своєю увагою практично усі
філософські, політологічні, правові та інші словники й енциклопедії. Лише деякі поодинокі видання
фіксують самостійний понятійно-категоріальний статус цього поняття. У них, зокрема, під
ідеологами розуміються окремі особистості, особливі групи людей, які здійснюють розробку ідей,
поглядів, теорій, що відображають соціальне буття, місце та роль даного суспільного класу або
іншої соціальної групи в існуючій системі суспільних відносин, і які обґрунтовують необхідність її
збереження або заміни, впливаючи з цією метою на свідомість об’єкта [19, 86-87; 27, 42]. Беручи за
основу дану мисленнєву конструкцію, орієнтуючись на авторські позиції стосовно розуміння
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ідеології та ідеологічного діяльнісного явища, цілком можливо визначити «ідеологів» як соціальнофілософську категорію для позначення особливої групи людей, які здійснюють розробку, формуформування сукупності теоретично обґрунтованих ідей і поглядів на навколишню дійсність, що
сприймаються як правильні й потрібні у вирішенні певних завдань практики, впливаючи при цьому
на свідомість об’єкта. У якості останнього, як уявляється, виступає, насамперед, усе суспільство в
цілому, суспільна свідомість, суспільні класи, інші соціальні групи й люди, які включені до них, на
свідомість яких впливає відповідний суб’єкт – ідеолог. До речі, відмінною рисою об’єкта ідеології,
ідеологічної діяльності є те, що він одночасно виступає і у ролі ідеолога, суб’єкта такої діяльності.
Доцільно зауважити, що деякі автори, намагаючись осягнути складну природу носія ідеології,
особливості активної сторони ідеологічного діяльнісного явища вводять у мислєнневі конструкції
суб’єкта ідеології наявність двох основних компонентів: ідейно-генеруючого та ідеологоформуючого [28, 132-133]. Якщо під першим, ідейно-генеруючим компонентом суб’єкта ідеології
розуміється основна частина конкретно-історичної соціальної групи – та її частина, що виступає
найбільш стійким носієм певної системи духовних цінностей та групових інтересів, то під другим –
інтелектуальна частина соціальної групи, що являє собою особливу підгрупу або ж специфічну
групу людей, які здійснюють систематизацію, обґрунтування ідей, поглядів і теорій, що
відображають суспільне буття, місце й роль даного суспільного класу чи конкретно-історичної
соціальної групи в існуючій системі суспільних відносин та обґрунтовують необхідність її
збереження або зміни. Як бачимо, за своїм внутрішнім змістом ідеолого-формуючий компонент
носія ідеології наближається до поняття ідеолога. Такий компонент, у свою чергу, може
поділяється, за думкою представників даної теоретичної моделі, ще на декілька досить специфічних
категорій [28, 134], що зайвий раз свідчить про складність його (ідеолога) природи як суб’єкта
ідеологічних процесів.
Ясна річ, із плином часу у середовищі ідеологів народжується вельми специфічна категорія
людей, які вирішують завдання усвідомлення спільності потреб для певного суспільного класу,
соціальної групи, суспільства в цілому у державотворчому процесі, а також державотворчих потреб
загалом, визначення цілей, шляхів та засобів їх реалізації у питаннях державного будівництва,
досягнення необхідного рівня духовної, ідейної єдності у процесі державотворення. Ця окрема
категорія людей – державотворчі ідеологи, неодмінні суб’єкти державотворчого ідеологічного
процесу.
У зв’язку з цим доречно ввести у понятійно-категоріальний ряд ідеологознавства таке
поняття, як «ідеолог державотворення», розуміючи під останнім соціально-філософське поняття
для позначення особливої групи людей, які здійснюють розробку, формування сукупності
теоретично обґрунтованих ідей і поглядів на державно-політичне буття, що сприймаються як
правильні й потрібні у вирішенні практичних завдань зі створення якісно нової держави,
впливаючи при цьому на свідомість об’єкта. У якості даного об’єкта доцільно розуміти усе
політично-організоване суспільство в цілому, суспільну свідомість, передусім, політичну й правову
її форми, суспільні класи, інші соціальні групи, людей, які включені до них і є учасниками
державно-політичного життя, на свідомість яких впливає відповідний суб’єкт – державотворчий
ідеолог.
Окрім того, будь-яка діяльність, у тому числі, звісно ж, ідеологічна, існує як певна
сукупність, визначений ряд послідовних діянь. Підтвердження цьому знаходимо на сторінках
далеко непоодиноких праць, що присвячені ідеології [28, 130; 29, 33]. Цей факт дозволяє
стверджувати, що ідеологічно-державотворча діяльність розгортається в історичному просторі-часі
як серія послідовних етапів-діянь, а саме: створення відповідних ідей та поглядів (перший етап), їх
поширення (другий), а також засвоєння цих ідеальних форм (третій). При цьому слід підкреслити,
що саме на останньому етапі, пов’язаному з критичним засвоєнням цих духовних формконструкцій, може з’явитися, народитися, сформуватися самобутній повноцінний різновид
ідеології: ідеологія державотворення.
Тому поряд із державотворчими ідеологами, які здійснюють розробку, формування
сукупності теоретично обґрунтованих ідей і поглядів на державно-політичне буття, що
сприймаються як правильні й потрібні у вирішенні практичних завдань зі створення якісно нової
держави, слід виокремити й певну соціальну когорту, яка займається поширенням,
розповсюдженням цих поглядів, ідей і яка тим самим теж виконує роль активної сторони, суб’єкта
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процесу ідеології державотворення. До цієї соціальної групи відносимо насамперед тих, хто безпобезпосередньо займається агітацією й пропагандою відповідних теоретичних напрацювань
державотворчих ідеологів, а саме: ідеологічно-державотворчих агітаторів і ідеологічнодержавотворчих пропагандистів-активістів. Це можуть бути окремі представники певних
політичних партій, політичні лідери, групи репрезентантів структур громадянського суспільства,
державної влади, які так чи інакше поділяють ціннісну платформу відповідної концепції
державотворення й здійснюють практичні кроки з просування конкретних теоретичних
державотворчих напрацювань у свідомість широких народних мас. При цьому якщо ідеологічнодержавотворчі агітатори – це ті, хто поширюють вищевказані ідеї та погляди з метою впливу на
свідомість об’єкта, спонукання його до певної цілеспрямованої активності в процесах державного
будівництва, то ідеологічно-державотворчі пропагандисти – це ті соціальні групи та їх
представники-активісти, що здійснюють системне поширення, поглиблене роз’яснення цих
теоретичних поглядів і ідей шляхом безпосереднього впливу на свідомість об’єкта, забезпечуючи
формування у суспільстві певних ідеологічно-державотворчих настроїв з метою максимального
розширення кола прибічників даної мисленнєвої парадигми державотворення та масового її
використання у вирішенні практичних завдань зі створення якісно нової держави.
На етапі ж критичного засвоєння відповідних теоретичних форм-конструкцій формується, з
одного боку, самобутня ідеологія державотворення, а з іншого, – повноцінний її суб’єкт, носій
даної ідеології, якого теж, безумовно, слід вважати суб’єктом державотворчого ідеологічного
процесу. У якості суб’єкта ідеології державотворення можуть виступати, насамперед, народ як
єдине джерело влади, співгромадяни конкретного суспільства, утворенні ними об’єднання, носії
державної влади, а також інші соціальні групи, що певною мірою беруть участь у практичній
реалізації теоретично обґрунтованих ідей та поглядів із державного будівництва. Так, Конституція
України у статті 5 проголошує, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування» [30, 4].
Продовжуючи осмислення рушійних сил державотворчого ідеологічного процесу, принагідно
зауважимо, що суспільство являє собою надскладну соціальну систему і складається із безлічі
окремих індивідів, кожному з яких властиві індивідуальні інтереси, що формують його життєві цілі,
позначаючи шляхи людської долі, обумовлюючи її злети й падіння, невмирущу велич або забуття.
Ф. Енгельс в уже згаданій праці «Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії» пише:
«…в історії суспільства діють люди, які обдаровані свідомістю, чинять обдумано або під впливом
пристрасті, ставлять собі певні цілі. Тут ніщо не робиться без свідомого наміру, без бажаної мети»
[1, 292].
Людина, будучи істотою багатомірною, що має багатогранну сутність (вітальну, соціальну,
духовну та ін.), приречена мати масу різноманітних потреб, що породжують досить дивовижне
переплетення безлічі інтересів, які, у свою чергу, штовхають її на ті або інші дії, зумовлюючи
соціальний, іноді вкрай непередбачувальний, характер її вчинків. На основі спільності інтересів
відбувається об’єднання людей у соціальні групи. Кожна соціальна група має свої індивідуальногрупові, корпоративні інтереси, що формують індивідуально-групову мету даної групи. Крім того,
суспільство як єдина соціальна цілісність індивідів породжує спільні для них соціальні інтереси,
пов’язані із загальними потребами соціуму – надскладної системи. Спільні соціальні інтереси
(суспільні інтереси) формують і загальну мету соціуму, яка так чи інакше полягає у досягненні
суспільного блага, під яким розуміємо, насамперед, збереження суспільства та його вдосконалення.
Доречно зауважити, що ідеологія державотворення виступає у якості «ідеального», духовного
провідника реалізації завдання, що стосується оптимальної організації суспільної життєдіяльності і,
водночас, звісно ж, досягнення вищевказаної мети. Практичні кроки у напряму здійснення такої,
досить нелегкої соціально-відповідальної діяльності покладається на суб’єкта державної влади, що
й керується у процесі своєї державотворчої практики теоретично обґрунтованою практичною
свідомістю.
У реальній життєдіяльності соціуму індивідуально-групові інтереси різноманітних
соціальних груп вступають у взаємодію зі спільними соціальними інтересами всього суспільства як
цілісності. Дана взаємодія, відбиваючись у соціальному, неминуче породжує протиріччя, яке є
рушійною силою розвитку всього суспільства і глобальних, складних соціальних явищ, до яких
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відносимо й феномен ідеології державотворення. Отже, різні індивідуально-групові інтереси, що
формують різноманітні індивідуально-групові цілі, і суспільні інтереси, які формують загальну
мету соціуму, отримують у державотворчій ідеології, в її сутнісних аспектах відображення у
вигляді своєї взаємодії, яка носить вельми суперечливий характер.
Оскільки наявність самого процесу ідеології державотворення разом із практикою
державного будівництва зумовлюється загальними потребами людського суспільства як системи, то
відповідна ідеологічно-державотворча діяльність, у першу чергу робота державотворчого ідеолога
та інших суб’єктів вищевказаного процесу, а отже і перебіг останнього, повинні здійснюватися на
основі балансу, компромісу між різноманітними індивідуально-груповими інтересами, які
утворюють індивідуально-групові цілі, і суспільними інтересами, які утворюють загальну мету
соціуму. Тим самим ідеологія державотворення виступає формою вирішення протиріччя між
індивідуально-груповими й суспільними інтересами. До того ж вона як процес здійснюється
відповідно до конкретно-визначених інтересів, у яких знаходять своє відображення і суспільні
інтереси, і індивідуально-групові. Ці конкретно-визначені інтереси, по-перше, формують певні цілі
державотворчого ідеологічного явища, що відображають моменти як загальної мети соціуму, так і
моменти індивідуально-групових цілей конкретних соціальних груп, еліт, а, по-друге, визначають у
загальних рисах поступальну чи, навпаки, регресивну тенденцію розгортання, перебігу й розвитку
процесу ідеології державотворення.
Таким чином, якщо протиріччя між суспільними державотворчими потребами у здійсненні
прогнозування й проектування процесів творення нового державного організму й можливістю їх
задоволення виступає основним джерелом розвитку процесу ідеології державотворення, то
протиріччя між індивідуально-груповими й суспільними інтересами утворює рушійну силу
розвитку даного процесу. Джерело розвитку процесу ідеології державотворення, що формується
першим протиріччям, це по-перше, суб’єкти даного процесу – ідеологи державотворення,
ідеологічно-державотворчі агітатори й пропагандисти-активісти, самі носії державотворчої
ідеології, це по-друге, а також інтереси означених суб’єктів, вищевказане друге протиріччя, це потретє, – усе це й утворює єдину систему рушійних сил розвитку державотворчого ідеологічного
процесуального явища.
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SUMMARY
The ideology of state-building is seen as a process. Analyses the source and dynamics of
development of the ideology of state-building.
І. Ю. ЧАЙКА
СЕМАНТИЧНА ЄДНІСТЬ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Перехід до інформаційної стадії розвитку суспільства у сучасному світі призвело до
виникнення нових типів соціальних взаємодій та актуалізації значення інших, які набувають нового
значення і за допомогою яких починають реалізовуватися нові, раніше не характерні для них
функції. Зростає значення, а іноді і виходить на перший план комунікативний компонент, що стає
невід’ємною частиною всіх форм суспільної взаємодії. Сама соціальна реальність починає
розглядатися в контексті її комунікативної природи.
Суспільна практика сьогодні підтверджує висновки теоретичних досліджень ролі
комунікаційного процесу у функціонування інформаційного суспільства, зокрема, концепції
Н. Лумана, який вважав комунікацію сутнісною характеристикою самого суспільства,
стверджуючи, що «людські відносини, та і саме суспільне життя неможливе без комунікації» [8,
27].
Характерною рисою сучасного комунікативного дискурсу є переважний акцент на
міжособистісній, внутрішньогруповій, міжгруповій взаємодії та, навіть, взаємодії між соціальними
макросуб’єктами. Тобто дослідження соціально-комунікативної проблематики відбувається
переважно в руслі суб’єктного підходу, в той час як змісту процесу соціальної комунікації,
виділенню критеріїв її ефективності, дослідженню етапів цього процесу не надається достатньої
уваги.
Саме тому аналіз змістовного компоненту процесу соціальної комунікації є актуальним
дослідницьким завданням.
Одним із можливих методологічних підходів є розгляд змісту соціальнокомунікаційного
процесу як тексту. Зокрема, різні інтерпретації згаданого підходу здійснено в роботах Р. Барта,
Т. Дрідзе, О. Каменської, Ю. Лотмана, К. Серажим та інших.
Наступним кроком може стати аналіз змісту комунікаційного процесу як тексту за
допомогою методів семіології, що дозволяє робити висновки щодо його характеристик, зокрема,
про наявність семантичної єдності. Відносно соціальнокомунікаційної проблематики властивість
семантичної єдності набуває нових характеристик, що можуть бути виокремлені засобами
соціально-філософського аналізу. Отже, метою статті є здійснення соціально-філософського аналізу
змісту процесу соціальної комунікації як тексту і обґрунтування семантичної єдності як основної
ознаки ефективності цього процесу.
Автором однієї із найґрунтовніших концепцій комунікації як текстової структури є Р. Барт.
Дослідник розглядає текст не в контексті знакової системи, а як поле конотативних значень, що
виникає в процесі комунікації, яке дає можливість тій чи тій спільноті дистанціюватися в
культурно-історичному плані від інших громад з їхнім особливим конотативним змістом. Поряд із
цим текст є постійною активною одиницею, оскільки «будь-який текст є між-текст відносно до
якогось іншого тексту, але цю інтертекстуальність не слід розуміти так, ніби в тексту є якесь

105

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2013

походження; будь-які пошуки «джерел» і «впливів» рівнозначні міфу профіліації творів, текст же
створюється з анонімних, невловимих й одночасно читаних цитат – із цитат без лапок» [2, 417].
Важливим, на нашу думку, є акцент на необхідності деякої спільності учасників комунікації,
її перебігу між суб’єктами, що оперують спільними конотативними значеннями, і відповідно
наявності складностей у міжкультурних комунікаційних процесах. Тобто визначення змісту
комунікаційного процесу як тексту правомірне у випадку наявності спільних характеристик,
зокрема, культурних, у його суб’єктів.
О. Каменська розглядає будь-який вербальний процес як текст: «Вербальна форма передачі
інформації здійснюється у вигляді текстів. Суспільний характер людської діяльності може виявити
себе і в комунікативних процесах, призводячи до того, що при реалізації деяких комунікативних
актів, як автор, так і реципієнт можуть виступати як колективи. При цьому текст, породжений
колективом авторів, очевидно, не має якихось специфічних особливостей і, більш того, в
переважній більшості випадків сприймається реципієнтом як текст індивідуального автора» [4, 1415]. В цьому контексті висловлюється К. Серажим: «Текст загалом можна розглядати як глобальний
мовленнєвий акт, реалізація якого залежить від процесу прагматичного опрацювання інформації»
[10, 21].
Інший підхід до аналізу тексту у комунікаційному процесі здійснює Ю. Лотман. Дослідник
вивчає зв’язки в суспільстві крізь призму семіотики й визначає інтелектуальність як важливий
складник ведення цілісного спілкування, причому інтелектуальна здібність володіє такими
унікальними функціями: передача наявної інформації (текстів); створення нової інформації, тобто
створення текстів, що не випливають однозначно за заданими алгоритмами з уже наявних і
характеризуються певною непередбачуваністю; пам’ять: здатність зберігати й відтворювати
інформацію (тексти) [7, 2]. Текст, на думку вченого, є головним суб’єктивним складником, з яким
доводиться працювати історикові. «Для дослідника з досвідом семіотичного трактування джерел
очевидно, що питання мусить мати такий вигляд: потрібна реконструкція коду (чи набору кодів),
якими користувався творець текстів, й встановлення їхньої кореляції з кодами, що ними
користується дослідник. Автор тексту фіксує події, які, на його думку, є значущими (тобто,
співвідносними з його кодами) і пропускає все «незначне» [7, 302].
Суттєвим є той факт, що Ю. Лотман розглядає феномени інформації та тексту у процесі
соціальної комунікації як тотожні, і на цій підставі доходить висновку про те, що суб’єкти
комунікаційного процесу фактично обмінюються текстами.
Втім, на нашу думку, інформація та текст можуть ставати змістом процесу соціальної
комунікації, проте якщо текст завжди буде мати інформаційну природу, то інформація не завжди
набуває статусу тексту.
Раніше нами була обґрунтована ідея щодо існування особливого інформаційного рівня
взаємодій у суспільстві, як соціальній системі, що існує поряд із матеріальним та енергетичним
рівнем. У більшості випадків інформаційний вимір функціонування суспільства є комплементарним
по відношенню до рівня матеріальної взаємодії, відображаючи його. В той же час процес соціальної
комунікації є одним із небагатьох, в якому інформаційна взаємодія суб’єктів має самостійне
значення, хоча і може виступати як попередній етап по відношенню до дії.
Якщо розглянути найпростішу схему комунікаційного процесу, то до неї обов’язково
включені суб’єкти (адресант та адресат), які постійно міняються ролями у ході комунікації,
комунікаційний канал, повідомлення та механізм зворотного зв’язку. Очевидно, що повідомлення
має інформаційну природу, об’єднуючи в собі вербальну та невербальну інформацію. Відкритим
залишається питання: чи будь-яке повідомлення є текстом?
Тут варто звернутися до визначень тексту, які були розроблені у лінгвістиці. «Текст – це
повідомлення у письмовій формі, що характеризується смисловою й структурною завершеністю і
певним ставленням автора до повідомлення» [6, 7]; «Текст – певна з функціонально-смислового
погляду упорядкована група речень або їхніх аналогів, які завдяки семантичним і функціональним
взаємовідношенням елементів становлять завершену смислову єдність» [9, 67].
Отже, лінгвістичні дослідження тексту акцентують увагу на важливій характеристиці тексту
– його смисловій цілісності. В силу того, що предметне поле лінгвістики включає текст сам по собі
як об’єкт безвідносно до свого суб’єкта-творця та суб’єкта, який сприймає створений текст, то не

106

2013

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

виникає необхідності оцінювати смислову цілісність тексту в межах цієї тріади. В той час як в сиситуації аналізу процесу соціальної комунікації це виявляється неабияк важливим.
Використання поняття смислова цілісність очевидно вимагає з’ясування змісту його
детермінуючої складової, а саме смислу. У контексті нашої розвідки доречним є звернення до
концепцій смислу, які створені в руслі філософського аналізу комунікативних процесів. Зокрема це
стосується концепцій смислу П. Рікера та Ж. Дельоза. П. Рікер відходить від позицій Е. Гуссерля,
який вбачає джерелом смислу чисту свідомість. Смисл у П. Рікера набуває наповнення у
комунікативній діяльності, лінгвістичні закони виступають при цьому посередницьким
інструментом. «Для того, щоб нам зрозуміти самих себе, – вважає філософ, – ми намагаємося
тоталізувати не лінгвістичні закони, а смисл слів. У відношенні до смислу лінгвістичні закони є
завжди несвідомим посередницьким інструментом. Пізнання себе є оволодіння смислом, що
виходить з афективних та вольових проявів».
Ж. Дельоз не зводить смисл до індивідуальних станів речей, універсальних понять,
визначаючи дві властивості смислу:
1. Смисл не існує сам по собі, поза реченням яке його виражає.
2. Смисл не зливається з реченням, він є атрибутом речі або стану речей, тобто займає
проміжне положення між суб’єктивно-висловлюваним і об’єктивно-дійсним.
На думку філософа, смисл є такий феномен, який існує як межа між речами і реченнями, що
їх описують. Смисл відтворюється як зв’язок між подіями та їхнім вираженням. Мова як засіб
вираження смислу має властивість динамічності, необмеженого розширення синтаксису і
семантики: «мовна гра», що полягає у варіативності, зв’язку позначуваного і позначуючого. У
речах «оживають» події, наявні у мові. Смисл розділяє мову та події, наявні у ній. Слово і об’єкт,
мовлення і буття за умови усунення смислу склали б нерозчленовану єдність [5, 123-127].
Таким чином, в рамках цих концепцій смисл інтерпретується як засіб самопізнання (П. Рікер)
та утворення квазіматеріальності мови, який не дає їй перетворитися на цілковиту абстракцію
безвідносну до реальності.
Для нас суттєвим є той факт, що смисли мають суб’єктивний вимір (джерелом його
виступають структури свідомості учасника комунікації) та об’єктивний вимір (так би мовити
універсальні смисли, що є спільними, принаймні для представників однієї культури, і абсолютні
смисли, що є частиною суспільної свідомості всього людства).
Виходячи з цього, можна говорити, що у об’єктивному вимірі змістом процесу соціальної
комунікації є текст, що виступає як смислова цілісність. В той же час, беручи до уваги, наявність
суб’єктів комунікаційного процесу, як носіїв індивідуальних смислів, змістом комунікаційного
процесу може бути просте повідомлення, яке не буде характеризуватися смисловою цілісністю.
Існують різноманітні підходи до оцінки процесу соціальної комунікації в цьому контексті,
зокрема, Т. Дрідзе трактує соціальну комунікацію як обмін діями породження й інтерпретації
текстів, тобто як текстову діяльність, в ході якої з’ясовується чи здатні люди розуміти один одного.
Соціально-інтегративна функція комунікації полягає у орієнтації на соціальне партнерство, діалог і
тим самим на відтворення соціальності, а отже, на формування «комунікативних мереж», тобто тієї
«речовини» соціальності, в якій виникають, відтворюються, взаємодіють та розвиваються
різноманітні суб’єкти соціокультурної дії. Знаковий характер соціокультурної комунікації зовсім не
означає можливості її зведення до обміну мовленням. Тим більш, що знаки, в тому числі і словесні,
не тільки «заміщують» реальні об’єкти, але й задають програму діяльності і поведінки своїм
витлумачувачам. Іншими словами, знаки не просто ментальні. Вони комунікативні за своєю
природою та функціями. Включаючи різні за складністю знаки в багатоступеневі інформативні
зв’язки, що сприяють здійсненню певної, хай не завжди чітко представленої та сформульованої, але
все ж таки означеної мети спілкування, людина породжує мотивоване, і в силу цієї обставини
цілісне змістовно-смислове утворення як культурний об’єкт і одиницю спілкування [3, 145-146].
На відміну від описаної вище концепції, О. Каменська розглядає текст, як об’єкт, що
взаємодіє з двома суб’єктами – автором і реципієнтом. «У такій схемі є дві площини взаємодії:
автор/текст і автор/реципієнт. Відповідно семантика тексту може розглядатися у двох аспектах:
автор/текст – тоді ми говоримо про зміст тексту і текст/реципієнт – тоді мова йде про смисл тексту.
Зміст тексту визначається автором, який ставить своїм завданням в процесі породження
тексту об’єктивувати за допомогою мовних засобів фрагмент знання (деяку С-модель). Таким
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чином, зміст тексту – це результат об’єктивація С-моделі в тексті засобами мовлення. Наявність
змісту в тексті – фундаментальна властивість мови, обумовлена мисленням.
Терміном «смисл» будемо означувати сприйняту реципієнтом семантику тексту, на основі
якої будується відповідна С-модель, що можливо не в повній мірі є адекватною С-моделі автора
тексту. Необхідність двох термінів – зміст та смисл – обумовлена необхідністю розрізнення знання,
об’єктивованого в тексті автором, і знання, що отримує реципієнт при сприйнятті тексту. Якщо
смисл тексту для реципієнтів різний, то це означає, що розуміння ними даного тексту різне, тобто в
результаті сприйняття цього тексту ними побудовані різні С-моделі. Якщо смисл тексту для
реципієнта відсутній, то це означає нерозуміння тексту, тобто неможливість побудувати у
свідомості С-модель, що відповідає даному тексту. Таким чином для опису поняття «смисл»
необхідно вийти за рамки внутрішньосистемного опису тексту і включити в аналіз мисленнєву
діяльність реципієнта, оскільки використання тільки законів і властивостей мови стосовно даного
тексту не дозволяє зробити висновок щодо його смислу» [4, 40-42].
О. Каменська, цілком слушно зазначає, що створення тексту, що є смисловою цілісністю для
суб’єкту комунікаційного процесу, який його продукує, не обов’язково виступить такою для іншого
суб’єкту, що має сприйняти текст. На нашу думку, можливі варіанти: 1) сприйняття повідомлення
реципієнтом як смислової цілісності, в такому випадку, воно виступає як текст; 2) сприйняття
повідомлення реципієнтом і інтерпретація його у відповідності до власної системи смислів із
утворенням нового тексту, який сприймається втім як текст, створений іншим комунікаційним
суб’єктом, в такому випадку відбувається подвоєння тексту, і скоріш за все мета комунікації
досягнута не буде.
Таким чином, соціальнокомунікаційний процес в першому випадку може буде
охарактеризований як ефективний, ознакою чого виступає смислова цілісність його змісту, а отже, і
сам процес постає як семантична єдність. Такого роду комунікація може бути охарактеризована як
діалогічна.
Зокрема, Т. Дрідзе стверджує, що трактування тексту як комунікативно-пізнавальної одиниці,
а текстової діяльності як механізму соціокультурнох комунікації містить ідею опредметнення в
актах знакового спілкування специфічної потреби соціальних суб’єктів в діалозі та партнерстві, а
отже й наявності моральної настанови та навичок ідентифікації (самоототожнення) з проблемною
життєвою ситуацією інших суб’єктів. Лише на базі такої ідентифікації можливим є смисловий
контакт, коли завдяки адекватному витлумаченню комунікативних задумів при обміні діями
породження та інтерпретації текстів-повідомлень виникає «ефект діалогу». Згода-незгода учасників
діалогу з мотивами, що домінують в тексті партнера, вторинне по відношенню до головного –
вміння та готовності адекватно їх інтерпретувати. Це, в свою чергу, вимагає від людини певної
атенційної здатності («здатності прислухатися»), що дозволяє їй в ході спілкування
ідентифікуватися з проблемною життєвою ситуацією партнера, що породжує саме такий, а не якийнебудь інший текст [3, 143].
У другому випадку, у процесі соціальної комунікації відбувається утворення паралельних
комунікаційних процесів, в кожному з яких другим суб’єктом виступає не реальний партнер по
взаємодії, а уявний інформаційний образ, що є результатом невірної інтерпретації смислів, які
містяться у утвореному реальним суб’єктом тексті. Комунікація у цьому випадку по суті стає
монологічною, а її змістом є інформація, не уособлена у тексті як смисловій цілісності.
Втім учасники соціальнокомунікаційних процесів, що перебігають за цим сценарієм, не
досягаючи мети взаємодії, і не утворюючи поле смислоцілісних текстів, втім можуть досягнути
деяких побічних результатів.
Саме такі ефекти досліджуються в роботі В. Аршинова та Я. Свірського, які вважають, що
смисли як «речі» можуть передаватися від однієї свідомості іншій. На їхню думку, зустрічі з тим чи
іншим смисловим фактом забезпечує безмежне «тиражування» останнього по всьому простору
спостерігачів. Такий тип комунікації можна умовно назвати «прямою комунікацією». Пряма
комунікація забезпечує наявність зв’язку між комунікативними суб’єктами – каналів, якими
смислозаповнена інформація може без спотворень переміщуватися в будь-якому напрямку. В.
Аршинов і Я. Свірський пропонують нову модель комунікації, що існує паралельно з прямою. Це
непряма або «опосередкована» комунікація. Якщо пряма комунікація передбачає, умовно кажучи,
адекватне розуміння, то опосередкована генерує смисли, які тяжіють над змістом прямої
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комунікації, виявляючи видозмінюючий вплив і виступаючи як інтерпретація. Подібні смислові
утворення маргінальні по відношенню до смислу в його класичній інтерпретації і в певній мірі вони
уможливлюють останній. Автори цієї концепції вважають, що первинні смисли, в їхньому класичкласичному розумінні, не існують, інакше кажучи, має місце «вакуум смислу», що набуває ролі
субстанції комунікації. З цієї стартової позиції починає розхитуватись «маятник діалогу» [1, 145153].
На нашу думку, ця концепція містить певні алюзії до психоаналітичної концепції «свідомогопідсвідомого»: суб’єкти комунікаційного процесу пізнають іншого, осягаючи «опосередковані»
смисли, що ним продукуються, інтерпретують зміст комунікаційного повідомлення у відповідності
до цих смислів, і формують власне повідомлення, виходячи із цієї інтерпретації, дозволяючи
іншому усвідомити приховані смисли свого повідомлення, оцінивши реакцію партнера по
взаємодії.
Таким чином, ефективний соціальнокомунікаційний процес може бути охарактеризований як
семантична єдність, умовою якої є смислова цілісність його змісту, що виступає як текст, який
адекватно інтерпретується суб’єктами комунікації. Такого роду комунікація може бути
охарактеризована як діалогічна.
Соціальнокомунікаційний процес, суб’єкти якого інтерпретують зміст комунікації у
відповідності до власної системи смислів із утворенням нового тексту, який сприймається втім як
текст, створений іншим комунікаційним суб’єктом (феномен подвоєння тексту), є неефективним і в
його рамках мета комунікації не може бути досягнута. Відбувається утворення паралельних
комунікаційних процесів, в кожному з яких другим суб’єктом виступає не реальний партнер по
взаємодії, а уявний інформаційний образ, комунікація у цьому випадку по суті стає монологічною а
її змістом є інформація, не уособлена у тексті як смисловій цілісності. Втім одним із можливих
ефектів паралельних комунікацій може виявитися осягнення «опосередкованих» смислів, що
продукуються суб’єктами комунікації, інтерпретація змісту комунікаційного повідомлення у
відповідності до цих смислів, і формування власного повідомлення, виходячи із цієї інтерпретації,
що дозволяє іншому усвідомити приховані смисли свого повідомлення, оцінивши реакцію партнера
по взаємодії.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1.

Аршинов В. И. От смыслопрочтения к смыслопорождению / В. И. Аршинов, Я. И. Свирский //
Вопросы философии. – 1992. – № 2. – С.145–153.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с.
3. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии /
Т. М. Дридзе // Общественные науки и современность. – 1996. – № 3. – С. 142–152.
4. Каменская О. Л. Текст и коммуникация / О. Л. Каменская. – М.: Высшая школа, 1990. – 152 с.
5. Куцепал С. В. Концепція мови Ж. Дельоза / С. В. Куцепал // Філософська думка. – 1998. – №1.
– С.123–127.
6. Лосева Л. Как строится текст / Л. Лосева. – М.: Просвещение, 1980. – 96 с.
7. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек. Текст. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – М.:
Наука, 1996. – 447 с.
8. Луман Н. Невероятность коммуникации / Н. Луман // Проблемы теоретической социологии. –
СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. – Вып. 3. – С. 26–35.
9. Одинцов В. В. Стилистика текста / В. В. Одинцов. – М.: Высшая школа, 1980. – 211 с.
10. Серажим К. Текстознавство / К. Серажим. – К.: Вид.-пол. Центр «Київський університет»,
2008. – 527 с.
SUMMARY
The article is devoted to the social philosophical analysis of maintenance of social communication’s
process as text and to the ground of semantic unity as a basic sign of this process efficiency.
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ УМОВ ЗАРОДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА
Зростання ролі релігійного чинника у сучасній культурі актуалізує розгляд впливу
християнського віровчення на європейську та українську культуру. Питання предметності впливу
християнства на Європу, адресоване сучасним провідникам розбудови православної церкви,
зазвичай викликає роздуми про внесок християнства у формулювання моральних засад,
світоглядної орієнтації, темпів та напрямів розвитку європейської культури.
Проте, завдячуючи християнській надбудові, не слід забувати про культурне підґрунтя
дохристиянського періоду історії західної цивілізації. Образно кажучи, майбутні європейці набагато
більше історичного часу причащалися реальним тілом та кров’ю своїх богів, перш ніж почали
вдовольнятися їх замінювачами у вигляді хліба та вина, «супроводжували своїх богів крізь різні
недосконалі стадії сили, потворності перед тим як знайти втілення бога в красоті» [1, 39]. Саме ці,
доведені до досконалості боги у свідомості європейця поступилися місцем Христу.
Сучасні соціально-культурні умови Європи мають свої підґрунтя в двохтисячолітньому
минулому, тому сприймаються увічненими та закономірними. Між тим, дослідження ґенези
найбільш фундаментальних рішень, що вплинули на спрямування розвитку Європейської
цивілізації, надає змогу відчути їх вихідну неоднозначність. Дослідження доступних витоків
європейської культури, як і розгляд формування самого християнства, а, згодом, прийняття його в
якості провідної ідеології, дозволить формувати більш об’єктивне знання щодо механізмів дії
традиційності в релігійній культурі.
У якості культурних осередків формування майбутньої Європи розглядають насамперед
ареал античної, елліністичної та римської культур, крім того, безсумнівно вагомий вплив на
майбутню Європу здійснювали культури Давнього Єгипту та Месопотамії.
Культурно-географічне положення між традиційними культурами Сходу та експресивними
культурами варварського Заходу надавало майбутній Європейській цивілізації особливої
внутрішньої динаміки, движителем якої до нині є взаємодія культурних протилежностей в системі
антагоністичних категорій (Схід – Захід, землероби – кочовики, та ін.), потенціал розвитку якої
розкривається в готовності до культурного діалогу, який і поєднує протилежності.
В умовах тяжіння до культурних крайнощів, плідність діалогу-контакту забезпечувалася
перетворенням вихідних культурних форм на симбіозні. Саме творчий культурний симбіоз Сходу
та Заходу, наприклад, традиційно-новаторський, на теренах Європи уможливив ті особливості
соціально-економічних, політичних, духовних зрушень, які зараз визначають Європейську
культуру.
Розглядаючи прийняття християнської релігії в якості ідеологічної бази європейської
спільності ми стикаємося з питанням вихідної парадоксальності – насадження-зміни традиційних
духовних засад первинно-аграрного населення на ідеали кочового світу.
Пам’ятаючи про невдалу спробу фараона Ехнатона реформувати релігійну систему Давнього
Єгипту, ми далекі від думки, що прийняття імператором Костянтином християнства у якості
державної релігії могло обійтися без підтримки широких соціальних верств. Проте, відмова від
традиційної «релігії батьків», окрім державно-суспільного виміру, має інтимний, особистісний
рівень, який повинен був відповідати об’єктивним, громадським потребам, для того щоб перейти в
соціальну практику.
Саме така соціально-філософська «розгортка» умов прийняття християнства широкими
масами індивідів, в котре спонукає взятися за дослідження особливостей вихідних культурноісторичних умов, які, по-перше, вплинули на прийняття християнства у якості провідної ідеології
землеробського світу, по-друге, стали тією формою, яка створила християнство світового та
особистісного масштабу. В цьому сенсі, Європа прийнявши християнство, заходилася розробляти
цей соціальний проект. Але зміна світоглядних орієнтирів потребує ґрунтовних зрушень в
матеріальній сфері життя суспільства .
Культурно-географічні умови зародження та розвитку християнства. Історично
християнство походить від юдейської релігійної культури, яка, в свою чергу, формувалася в
клімато-географічному та культурному середовищі кочовиків пустелі Близького Сходу. Номадні
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умови виживання, спонукали до повної концентрації влади в особі вождя, формували авторитарний
стиль відношень із зовнішнім та внутрішнім світом, таким чином, створюючи більш жорстку ніж у
аграріїв ідеологію та більш щільну і витривалу соціальну структуру.
Закономірним є відтворення світоглядних ідей у суспільних відносинах, тобто, в умовах
тоталітарних суспільств, не може сформуватися та розвитися ніяка релігія, окрім тоталітарної. Не
зважаючи на поширений нині негативний смисл дефініції «тоталітарна», в контексті нашого
дослідження, це поняття використовується як історично-культурна даність сформована
раціональними умовами виживання соціальної групи. Тоталітарність розкривається як максимально
можливе усуспільнення особистих потреб, тотальне регламентування та координація життєвих
актів членів тоталітарної громади. В такому вигляді тоталітарність виступає певним якісним станом
традиційного суспільства.
Специфічною ландшафтною особливістю Близького Сходу є порубіжжя майже мертвої
пустелі, в якій мешкали давні євреї, та оброблених, плодючих земель. Ці особливості створювали
умови для наочного порівняння переваг форм хазяйнування та умов життя культур. Зазвичай такий
контраст умов схиляв кочовика до переходу від спонтанних ризиків кочування до більш
передбачуваних ризиків осілості. Проте, євреї-номади опинившись на землях, які перебували під
культурним впливом давніх аграрних культур Єгипту та Месопотамії, на відміну від кочовиківпопередників, – не асимілювали світоглядні засади своєї культури.
Осіле, аграрне населення обох ареалів давніх культур сходилося на уявленнях про іманентний
зв'язок бога та природи, особистість сприймалася в цьому світовому порядку як частина
суспільства, суспільство знаходило своє віддзеркалення в природі, яка виступала проявом
божественного [3, 201].
Давні юдеї повністю ігнорували такий світоглядний підхід. Головним положенням
давньоєврейської релігійної думки є абсолютна трансцендентність бога. Їх бог не присутній в
природі, найвеличніші прояви природи – лише слабка подібність божої величі, безвідносної,
невимовної. І природа і людина позбавлені цінності перед взірцем бога. Святість та цінність є
атрибутами єдиного бога. Давні юдеї заперечували доцільність кумирів, – безмежне не може мати
форми, безумовне не може бути відображеним в умовах обумовленого світу.
Вихідним чином, християнство є юдейська єресь, бо спотворює юдаїзм лише в декількох
заповідях, а саме, в створенні кумирів та поклоніння ним.
Політичні умови зародження та прийняття християнства. Зміни, які проходили в
римському суспільстві з 30 років ІІ ст. до н. є. по 30-ті роки нашої ери вилилися в системну кризу
ідеологічних засад римського світу. Реальна влада концентрувалася тепер в руках небагатьох осіб,
серед яких розподілялися головні посади держави, а коли їх повноваження добігали свого
завершення, ці люди доживали свій вік в кріслах сенаторів. Народні збори, порівнюючи з минулим,
реальної влади над сенатом вже не мали.
Спробу відсторонити олігархів від влади здійснив Гай Юлій Цезар, після його вбивства та
спроби відновити так звану римську республіку, заколотники зіткнулися з відсутністю соціальної
підтримки, тому що сенатська олігархія вже не відповідала уявленню про res publica як «суспільну
справу». Згодом, отримавши перемогу в боротьбі узурпаторів вищої державної влади, Октавіан
Август помпезно проголосивши відновлення республіки правив одноосібно спираючись на армію.
При збереженні всіх ознак республіки він користувався необмеженою владою, розбудовував
особливу форму правління – імперію.
Незвична концентрація влади в руках однієї людини пояснювалася милістю до нього богів,
які забезпечили своєму обранцю статок та владу, саме обожнення імператора стає головною
формою ідеологічного обґрунтування його влади.
Після смерті Августа суперечності сутності та форми римської держави ще більш
загострилися, тому що перший імператор не залишив законної форми передачі своєї влади.
Нащадки Августа намагалися втриматися на імператорському троні використовуючи терор,
спираючись на власноруч створену провінціальну знать, центральний бюрократичний апарат, які
особисто залежали від імператора. Для прикладу, в керівництві провінцій була введена державна
посада прокуратора, який мав слідкувати за реалізацію указів імператора, – цю посаду отримували
вихідці з незнатних родів, що довели особисту відданість імператору.
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Отримання титулу імператора Тітом Флавієм Віспасіаном остаточно засвідчило втрату
належного впливу народних зборів, сенату, та інших органів римської громадськості на обрання
ключової державної фігури, викривши домінантність «божої волі» над «волею народу».
Віддалення широких громадських мас від традиційних для них державотворчих функцій,
невідповідність «божого промислу» загальним потребам, свавілля та нестабільність влади
розколювали римське суспільство, в умовах нестабільності породжували очікування змін на краще.
Суспільно-історичні умови зародження християнства. Відхід державної влади від ідеалів
«загального блага» розколює «добровільне об’єднання громадян», протиставляючи громадські та
державно-олігархічні інтереси. Концентрація державців на самозадоволенні (тобто на задоволенні
інтересів чисельно не значної частини громадян) – спонукає до розвитку громадських форм
самоорганізації. В той час активно розвиваються релігійні об’єднання, професійні колегії і навіть
товариства сусідів. Всі ці форми, не зважаючи на назву, займалися вирішенням не стільки
специфічно-професійних, скільки соціальних питань матеріальної та духовної взаємопідтримки.
Відомі позови на виробників льону з Тарсу (рідного міста апостола Павла) яким закидається, що
незважаючи на те, що вони й громадяни, – проте, протиставляють себе іншим громадянам, які, в
свою чергу вважають їх джерелом безпорядків [2, 33]. В умова розвалу традиційної «громади
рівних» громадські об’єднання набувають достатньо лабільних форм щоб уникати можливостей
елементарного знищення засобами державної влади. Центральна влада, в свою чергу, не залишала
спроб руйнувати ці осередки суспільності, але спроби Цезаря, Августа та Клавдія не вдалися,
доволі давніми були традиції таких об’єднань, але тільки в нових умовах імперії вони починають
суперечити державній владі.
Руйнування економіки, розорення великої кількості селян та ремісників разом із специфікою
римських умов приводить до їх концентрації в містах, закріплення у них паразитичної моделі
існування, зниження традиційно-морального рівня культури, що, безсумнівно, впливало на
суспільну свідомість, відчуття громадської солідарності змінюється заздрістю і ненавистю до
заможних громадян, тим більше, що забагатілі співгромадяни попри давньоримський звичай
скромності, почали хизуватися своїм статком.
Різка межа між багатством та злиднями формують амбівалентність соціальних відносин,
остаточне вихолощення змісту поняття «суспільне благо», відмежовування від віковічних функцій
державного самоуправління, колапс традицій, – веде до зростання уваги громадянина до
релігійного чинника суспільного та особистого життя. Але давньоримські боги здебільше
демонструють невідповідність своїх можливостей – очікуванням римлян. Ті боги здебільше були
абстрактними (Вірність, Справедливість), безпосередньо з вірними «не спілкувалися», богихранителі власної оселі – часто були безсилі в умовах соціальної мобільності. Тобто, традиційні
римські боги виявляються неспроможними рятувати вірних від страждань. Посилюється
критичність у відношенні до богів, зникає довіра, релігія рухається в напрямі громадського
ритуалізму, коли над богами потішаються (Овідій) і одночасно вважають громадським обов’язком
участь в урочистих релігійних церемоніях.
Пошуки кращого місця для життя, активізують соціальну мобільність населення, ведуть до
утворення етнічних анклавів в середині раніше моноетнічних поселень, що саме по собі дає умови
до культурних контактів та запозичень. З’являються нові та запозичені культи, які маніфестують
зосередження уваги на особистих цінностях на противагу дискредитованим суспільним.
Поширюються містицизм.
Доктринально-ідейні засади формування та розвитку християнства. Втрачання
впевненості в майбутньому, що плекалося констатованою вище неврівноваженість суспільного та
індивідуального, духовного та світського, – стимулювали розвиток захисної, комунікативної та
пояснюючої функції духовної культури. Разом з полісною організацією, релігія полісів поступово
відходила у минуле. Перефразуючи англійського історика В.Тарна, в очах освічених людей
олімпійську релігію вбила філософія, яка заходилася її досліджувати та критикувати, в очах інших
людей олімпійці пали від свого індивідуалізму, який робив їх не злими і не добрими, а
відстороненими. Тіт Лівій в своїй «історії» свідчив, що громадяни його часу заперечують втручання
богів в їхнє життя.
При нівелюванні власних богів, римський народ починає вклонятися іноземним.
Популярністю почали користуватися східні вмираючі та воскресаючі божества. З’являються
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релігійні спілки римських адептів єгипетського культу Ісіди та Осирісу, чи фрігійського Аттісу. В
Малій Азії розвиваються громади вірних іранського бога Мітри. Будучи солярним богом Мітра мав
образ бога-захисника, рятуючого від злих сил.
З грецьких богів найбільш поширений був трансформований культ Діанісу-Загрея сина Зевса,
який за новою інтерпретацією був розідраний титанами, але, згодом, знову воскреслий втручанням
Зевсу. З цим культом були пов’язані союзи орфіків, що утворили свою назву від імені героя Орфея,
відомого своєю участю в поході за золотим руном та тим, що він спускався в Тартар та повернув
(тобто воскресив) з нього свою померлу дружину Евридіку.
На порубіжні І сторіччя н.е. орфіки включили в своє вчення деякі східні релігійні елементи.
Релігійно-філософська система орфіків об’єднувала містику, етичні вимоги, складну обрядність,
передбачала, що душа людини може отримати блаженство та безсмертя, як що при житті людина
буде слідувати заповітам орфіків (аскетизм, презирство до плоті). Поклоніння орфіків Діонісу,
Орфею та Аполлону практикувалися в формі таємних містерій, під час яких вірні входячи в транс
поєднувалися з богами.
Але, не зважаючи на популярність, культи мітраїстів та орфіків були важкодоступними, до
мітраїстів приймали тільки чоловіків, що пройшли випробування біллю. Орфіки в зв’язку із
складністю доктрини були втаємниченою, елітарно-замкненою спільнотою не орієнтованою на
профанацію свого вчення.
Багаточисельні релігійні спілки («фіаси», «койонони») часто складалися з 10-20 членів
надавали змогу людям жити замкненими групами, що разом проводили час та допомагали
насамперед один одному.
Разом з тим, поширювалася і протилежна тенденція – відкритості вчення. Так в місті
Філадельфія, римської провінції Азія в І сторіччі до н.е. існувала релігійна спілка присвячена Зевсу
та місцевій богині-матері. Вступ в спілку був вільний, для усіх людей незалежно від статі та стану.
Спілка пропагувала принципи загальнолюдської єдності, морального життя, що дисонувало з
оточуючою дійсністю.
У всякому випадку, всі ці утворення були відповіддю на руїну кровноспорідненої та
громадянської спільноти, акцентуючи увагу на особистому, зберігаючи його в спільному, що
розвалювалося. Але втішаючи «сьогодні», ці форми соціальності не давали надії на майбутнє, бо не
змозі були протидіяти політичному та духовному тиску держави, хоча й закладали примат
духовного над матеріальним.
Духовно-організаційною предтечею християнства вважають кумранську громаду єссеїв, яка
існувала у ІІ ст. до н. е. – І ст. н. е. Вони називали себе «громада жебраків», що підкреслювало їх
відношення до багатства, та «сини світла», на відміну від «синів темряви», якими єссеї вважали все
інше людство. Окрім того, ще «простаками» – підкреслюючи смирення в претензіях на істину на
відміну від фарисеїв. Єссеї сповідували юдаїзм і вважали, що вчення викривляється фарисеями, –
прибічниками ортодоксального юдаїзму, які поганять Ієрусалимський храм безчестям. Тому, не
бажаючи мати справу з відступниками, єссеї відійшли в пустелю та заснували там нову релігійну
організацію.
Кумраніти жили замкненою громадою в якій було спільне майно. Праця, трапези, вивчення
священних текстів були спільними і обов’язковими для всіх. Важливою частиною ритуалістики
були омовіння водою з вимогою попереднього духовного очищення, – каяття. Для бажаючих
приєднатися до громади було встановлено випробувальний термін – два роки. Після цього строку
рішення про прийняття до громади приймали загальні збори.
Для кумранської громади властивий відхід від формальної релігійної практики та
зосередження на духовних наполяганнях. Метою кумранітів була підготовка до вирішальної
боротьби «синів світла» з «темрявою». Окрім обраності та дуалізму, цій релігійній громаді були
властиві: есхатологізм (очікування кінця світу) та месіанізм (вірування в прихід божественного
посланця-рятувальника), переплетіння уявлень про божу волю та свободу людського вибору шляху
спасіння
Кумраніти практикували суворе додержання організаційних та віроповчальних положень, за
їх порушення накладалися покарання від зменшення їжі до вигнання. Для підтримки замкненості та
виключності використовувалися жорсткі дисциплінарні заходи. Проте, в намаганнях підтримувати
примітивну рівність, кумраніти переходили межу, вимагаючи повної покори «старшим» членам
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спільності, в вихованні високої духовності пригнічували особистість та вимагали виконання ритуаритуалу не менш ніж ортодоксальні фарисеї.
Підводячи підсумки, зазначимо, перехід політеїстичного римського суспільства до
християнського монотеїзму був пов’язаний з пошуком альтернативи реальному світу, що
розпадався. Наслідуючи відносини та структуру первісних громад, первинне християнство
виступало насамперед, як соціальний і громадський рух спрямований на повернення традиційних
стандартів життя. Формуючись в умовах туги за віджилим, християнство «знімає» свої ціннісні
налаштування. Образ Царства Небесного з втраченого первинно-общинного укладу взаємовідносин
із світом, переносячи в майбутнє ті суперечності, які вже позначилися в минулому.
З іншого боку, системна криза римського суспільства відтворилася в кризі традиційної
духовності, викликавши до життя її альтернативи, що зміщували акценти із знеціненого
громадянського на актуальне особистісне. Проте зміна відношення до традицій не може виглядати
як чиясь зла воля, що реалізується поза доброю волею духовної особи, – це завжди свідомий вибір
зміни світоглядних орієнтирів. Протиставляючи себе земному світу, християнський тип
взаємовідношень претендує на роль альтернативи буденності, проте вчення церкви в випадку
кожного конкретного служителя та вірного вирішує питання особистого відношення до «золотого
тільця», тобто власності, питання яке порушує стабільність будь якої соціальної системи. І доки
церкви будуть вклонятися тому тільцю, до тих пір світ горній буде відокремлений від світу земного
(слово буде розходитися з ділом церкви).
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. – К.: СИНТО, 1993. – 128 с.
2. Свенцицкая И. С. Раннее христианство страницы истории. – М.: Издательство политической
литературы, 1987. – 336 с.
3. Франкфорт Г. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека / Г. Франкфорт,
Г. А. Франкфорт, Д. Уилсон, Т. Якобсен; [Пер. с англ. Т. Н. Толстой, отв. ред. вступ. статья
В.В.Иванов]. – М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1984. – 236 с.
SUMMARY
Socially-philosophical analysis, terms of forming and origin of christianity, the cultural, political
socio-historical, ideological terms of appearance and development of christianity are examined in the
article.
І. О. КУДІНОВ
ПОНЯТІЙНИЙ АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ В ПОЛІТИЦІ
Суспільний розвиток базується на потребі особистості в самореалізації, задоволення якої
сприяє реалізації творчого потенціалу всієї соціальної системи. Відповідний процес відбувається за
умов постійного впливу на особистість зовнішнього середовища та необхідності поєднання
особистісних інтересів з вимогами суспільства. Результатом такої взаємодії є формування
стратегічного ставлення до життя, проявом якого є наявність в особистості визначеної життєвої
мети, життєвих програм, життєвої позиції, лінії життя та, нарешті, життєвої стратегії. Таким чином,
стратегія стала ключовим поняттям не лише у вищих ланках основних суспільних систем
(економіки, науки, права, політики, культури, моралі, ідеології та релігії), а й у звичайній
повсякденній реальності особистості.
Однак, відповідна стратегізація інколи призводить до сліпого наслідування модним
тенденціям та безконтекстного використання терміну «стратегія», особливо в сфері політики. Задля
уникнення відповідної негативної популяризації слід звернутися до понятійного аналізу змісту
стратегії в сфері політики.
Проблема політичної стратегії досліджувалася в роботах воєнних теоретиків Карла
Австрійського, Х. Мольтке, А. Свєчина, теоретиків управлінської науки М. Альберта,
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О. Віханського, І. Герчикової, Н. Карданскої, Б. Карлофа, В. Колпакова, В. Малявіна, М. Мескона,
А. Наумова, В. Соловйова, Р. Фатхутдінова, Ф. Хедоурі, а також в роботах філософів та соціологів
Н. Амосова, Б. Ананьєва, Г. Андрєєвої, І. Березко, Е. Варламової, О. Васильєвої, І. Ворожейкіна,
Г. Горак, Н. Грішиної, Е. Демченко, О. Дуднік, Д. Захарової, А. Кібанова, Л. Когана, А. Леонтьєва,
М. Лепського, А. Москаленко, Н. Наумової, Я. Николаенко., Е. Омельченко, Е. Поуэлла, Т. Рєзніка,
Ю. Рєзніка, Д. Рисмена, Дж. Ройса, С. Рубинштейна, В. Сержантова, А. Созонтова, С. Степанова,
Е. Фромма та ін.
Аналіз існуючих досліджень свідчить про відсутність системного та ґрунтовного соціальнофілософського аналізу політичної стратегії, що і визначило мету даної статті.
Понятійний аналіз стратегії у політиці обумовлений послідовним вирішенням проблем
предметного поля стратегії у взаємозв’язку з смисловою визначеністю політики. Тому понятійний
аналіз потребує звернутись до етимологічного навантаження поняття «стратегії» та з’ясування її
ролі у смисловому значенні політики.
Етимологія терміну «стратегія». Термін «стратегія» походить від давньогрецької στρατηγία
«мистецтво полководця», що має коріння від στρατηγός «полководець, вождь, командуючий»,
точніше στρατός «військо» + άγω «веду». Пізніше це слово у латинській транскрипції «strategia»
використовувалося майже у всіх європейських мовах: англійській (strategy), французькій (stratégie),
німецькій (Strategie), італійській (strategia), польській (strategia), іспанській (estrategia), шведській
(strategi), угорській (stratégia), португальській (estratégia), російській (стратегия), українській
(стратегія), білоруській (стратэгія) та, навіть, в мовах народів, які взаємодіяли з європейськими та
евроазійськими народами, наприклад, у турецькій мові (strateji) та у тюркській гілки алтайської
сім’ї язиків.
Вже на перших етапах осмислення стратегії визначався її суб’єктний характер, як
визначеність у вищому рівні управління наймасштабнішою організацією людей – полісом як у
воєнному, так і мирному станах. Але стан стратегічна домінація полісного, а пізніше державного
управління, полягала, перш за все, у відносинах війни, оборони та наступу, збереження та розвитку
влади та устрою держави. Стратегія як відображення політичної суб’єктності визначена
обумовленістю подій динамікою соціально-політичної ситуації та загальноприйнятою метою
організації, це є свідченням діяльнісного характеру стратегії, у загальному вимірі, у якому
організація держави, її лад і устрій, зберігається або змінюється з позиції її цілісності. Тому і
стратеги, суб’єкти стратегічного цілепокладання вирішують потреби та інтереси політичного
характеру у війні, конкуренції, протистоянні. Суб’єктноспрямований характер стратегії
відображений і в характеристиках образу ідеального стратега, полководця та відомо, що у багатьох
державах лідер, президент, або голова виконавчої гілки влади є верховним головнокомандуючим,
або масштабних суб’єктів стратегії, так званих «композиційних особистостей», колективних або
навіть організованих суб’єктів стратегії (генеральних штабів, «фабрик мислі», рад національної
безпеки, тощо) та образу ідеального управління у складних, конфліктних та екстремальних подіях.
Все це у якості необхідності вимагає від суб’єктів стратегії у політиці філософськометодологічного рівня аналізу політичної ситуації та процесів, не випадково що більшість
стратегічних теоретиків та практиків були або вважали себе учнями філософів (Ксенофонт –
Сократа, Олександр Македонський – Аристотеля) або обґрунтовували метарівень (філософський та
соціологічний) в аналізі війни, революції, реформування як суттєвих процесів зміни державного
устрою (Ф. Енгельс, П. Сорокін, М. Головін, О. Свєчін, В. Соколовський, М. Огарков та інші), або
процесів, які впливають на політичну систему, устрій держави виборчі та електоральні процеси,
легітимація та делігітимація політичних суб’єктів (політичних лідерів, партій, громадських
об’єднань, класу, держави, міждержавних та міжнародних організацій).
Якщо на думку В. Воловика «політична свідомість» позначає одну з основних, інтегруючих
форм суспільної свідомості, то «стратегічна свідомість» у політиці є відображенням розвитку
стратегічного мислення, за висловом О. Свечіна, є відбиттям «стратегічного світогляду», дієвого,
цілепокладаючого, суб’єктно визначаючого відношення до збереження та змін як державного
устрою та влади, так і суб’єктивних мисленевих їх форм. Атрибутивним для стратегічної свідомості
є її масштабний та суб’єктний характер у політиці, інтегруючий діяльність зміст. До того ж
політична свідомість інтегрує суспільну свідомість, а стратегічна свідомість діяльність суспільства
заради цілісного самозбереження та розвитку в умовах напруження сил та політичної конкуренції.
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Суб’єктний, масштабний, цілісний характер стратегії відображений і у східній етимології
стратегії. У китайській та японській мовах термін «стратегія» має схожу побудову у вигляді
наступного біному: 1) традиційне написання ієрогліфів 戰略 (zhànlüè); 2) спрощене написання
ієрогліфів 战略 (zhànlüè); 3) японське написання ієрогліфів 戦略 (せんりゃく / senryaku). Перша
частина 戰 (/) перекладається як війна, бій, битва. Другий ієрогліф 略 є сполученням двох більш
простих ієрогліфів 田 («поле») та 各 (кожний), що дослівно можна перекласти як «ходити навкруги
поля» або «складати схему поля». Слід зауважити, що цей ієрогліф, на відміну від першого, що має
три варіанти написання, залишився без трансформацій в кожній з систем написання. Ієрогліф 略
означає як іменники («абревіатура», «виключення», «план», «схема»), так і дієслова
(«завойовувати», «грабувати»). У смисловому значенні ці ієрогліфи, як і в цілому ієрогліфічна
мова, надають багатошарові образи та асоціації – семантичне поле, в якому відзначимо лише
декілька «прив’язок», смислових аспектів.
По-перше, у цьому поверховому відображенні у образі «зображення для кожного поля битви»
важливим значенням є підготовка, зображення, або план ведення війни. По-друге, в ієрогліфічній
семантиці відбивається значення узгодження дій кожного у «образі» ведення війни, її конкретний
характер. По-третє, смислове навантаження образу має процесуальне визначення війни, яке
відображується людьми. У Південно-Східному регіоні (Китаї, Кореї, Японії та ін.) філософська,
культурна, естетична, військова підготовка була обов’язковою у державних діячів, тому військові
смисли запозичувались та передавались у політичній та державній практиці. Але смисл «стратегія
для кожного» визначила важливе розповсюдження, наприклад, стратагем у культурі Китаю в
цілому, використання яких у різних сферах життя Китаю ретельно проаналізував Харро фон Зенгер.
Схожі процеси циркуляції військових смислів у практику державного та політичного
управління відбувались у формуванні державних інституцій Давньої Греції та Риму, в останньому
полководці ставали керівниками управління містами та провінціями, а потім і в країнах Західної
Європи, освіта якої базується на науці, культурі Греції та Риму, з іншого боку передавалося у
традиції підготовки військових, які часто ставали лідерами або керівниками держав.
Визначення стратегії у політиці безпосередньо пов’язана з визначенням предметного
обмеження стратегії у об’єктному полі політики. Інтегруючий характер політики у суспільстві у
якості об’єкта виділяє за сферами суспільного життя ті соціальні інститути, групи та вузлові
проблеми їх діяльності, від яких залежить устрій та лад суспільства та держави.
У стратегії об’єктом діяльності є проблемне поле тих класів, інститутів та груп, відносини
яких визначають цілісність держави, особливості застосування ресурсів життєдіяльності
суспільства, у загостреній конкуренції, конфліктності, навіть війні. У Радянському Союзі об’єкт
стратегії обмежували лише військовою сферою, оскільки інші вважались прерогативою інших сфер,
політика цілісності залишилась за ідеологічною діяльністю, яка часто-густо ставала перетвореною
формою догматизації, відходила від усвідомленої теоретично обґрунтованої практичної діяльності
до форм абсолютизації деяких положень та авторитарної впровадження у практику.
Велика Радянська Енциклопедія дає визначення стратегії як «вищої частини воєнного
мистецтва, яка охоплює питання теорії і практики підготовки держави і збройних сил до війни,
планування і ведення стратегічних операцій і війни в цілому» [11, 547]. У радянській воєнній
літературі стратегія визначається як система наукових знань про закономірності війни і сферу
практичної діяльності вищого командування, яка відноситься до мистецтва підготовки держави і
озброєних сил до війни та її ведення [4, 20]. В словнику Міністерства оборони США
(найпотужнішому на даний момент воєнному відомстві в світі) стратегія визначається як план або
сукупність планів використання в узгодженому та комплексному вигляді усіх доступних державній
владі засобів та інструментів (дипломатичних, економічних, інформаційних та воєнних) для
досягнення цілей в районах бойових дій, цілей національного та / або багатонаціонального рівнів
[1].
Необхідно відзначити що американське визначення стратегії багато в чому нагадує
свечинський стратегічний аналіз. О. Свєчин продовжуючи традицію військового аналізу
Дельбрюка, по-суті, розробив стратегічний аналіз політики у війні у розділі «Стратегія та
політика», який складався з великих розділів, що, у свою чергу, деталізувався напрямами аналізу,
наприклад таких як «Політика і економіка», «Політичні цілі війни», «План збереження внутрішньої
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безпеки», «Економічний план війни», «Дипломатичний план», «Лінія політичної поведінки під час
війни» [9, 44].
У об’єкті стратегії він підкреслював цілісний характер політики, навіть окремих суб’єктів,
діяльність яких залежить від майбутнього, часової модальності. «Твердження про панування
політики над стратегією, на нашу думку, має всесвітньо-історичний характер. Воно не підлягає
ніякого сумніву, коли творцем політики є юний клас, який йде до широкого майбутнього і
історичне здоров’я якого відображається і у формі переслідуваної їм здорової політики. Але воно
завжди викликає сумніви в тих державах, які представляють організоване панування вже
відживаючого класу, який знаходиться в положенні історичної оборони, режим якого підгнив і який
змушений вести нездорову політику, жертвувати інтересами цілого для збереження свого
панування. І в цьому випадку нездорова політика неминуче продовжується нездоровою стратегією»
[9, 36].
Але не тільки політика визначає стратегію, а й стратегія визначає політику в війні
конкуруючих стратегічних суб’єктів. Відоме положення Клаузевіца про те ще війна є
продовженням політики, але іншими засобами, іноді, як звертає увагу С. Переслегін,
перетворюється на положення про те, що «політика є продовження війни, але іншими засобами».
Відомим є і той факт, що теорія управління і в політичній, і в економічній сфері отримала значний
поштовх після розробки та впровадження «теорії операцій» Великобританії під час Другої світової
війни.
Етимологічні дослідники щільно пов’язують поняття «стратегію» та «політика», навіть
стратегію визначають через поняття «політики». Так, Український тлумачний словник,
Оксфордський словник англійської мови та Російсько-Іспанський словник визначають стратегію як
систему, спосіб, метод, алгоритм, поведінку (лінію поведінки), послідовність, політику та навіть
філософію дій в умовах заздалегідь визначених обмежень або правил гри.
Ототожнення стратегії з політикою деякою мірою обумовлено впливом східних концепцій
стратегії і політики. Так, В.В. Малявін досліджує визначення «стратегії» в її східному
(китайському) варіанті. Стратегія – це «відомий розрахунок або план, який передбачає певне
співвідношення цілей і засобів дії» [7, 224]. Згідно з китайською традицією життя кожної людини
нерозривно проходить в оточенні йому подібних людей. Якби людина була лише твариною,
стратегія не мала б сенсу, проте вона набуває значення в людському суспільстві, де кожний з його
членів має певну свідомість, особисті інтереси і бажання, поставлені перед собою цілі, певними
смисли. Природним чином, досягнення поставленої мети або задоволення потреб конкретного
індивіда в більшості випадків є неможливим без використання можливостей оточуючих його членів
суспільства, що виливається у проблему завоювання, утримання і використання влади – «здібності і
можливості здійснювати свою волю, надавати визначальну дію на діяльність, поведінку людей»
[2, 92-93], що утворює ядро політики [1, 490-491]. Стратегія є тим засобом, який дозволяє людині
досягати бажаного і при цьому залишатися у згоді оточуючими: «мета стратегічної поведінки,
згідно з «Гуй Гу-цзи», полягає в тому, щоб підпорядкувати партнера або навіть власного пана своїй
волі, підтримуючи в ньому впевненість у тому, що він діє самостійно» [7, 242]. Таким чином, в
стратегії особливу значення приділялося стратегічній поведінці, яка усвідомлювалась аналізувалась
та окультурювалась. Саме на політичну психологію поведінки та буденну політичну свідомість
спиралися політична діяльність та стратегія, остання розглядалась як спосіб завоювання, утримання
і використання влади. Навіть у буденній свідомості стратегії поведінки отримали назву політики.
Розуміння стратегії у буденній та емпіричній свідомості відображене у оксфордському та
іспанському словниках [10; 14], які на відміну від вітчизняних видань, додатково акцентують увагу
на стратегії як на певній спритності, хитрості, обмані, пов’язуючи її, таким чином, із стратагемами.
Термін «стратагема / стратегема», як і стратегія, походить від давньогрецького στρατήγημα – воєнна
хитрість та тлумачиться як «неортодоксальний шлях досягнення воєнних, цивільних, політичних,
економічних та особистих цілей» [6, 28], або «стратегічний план з прихованими від супротивника
будь-якою пасткою чи хитрощами» [8]. Однак своєї популярності емпіричне визначення стратегії
як «стратагеми» отримали не завдяки досягненням давньогрецьких та давньоримських стратегів,
політиків та керівників, а завдяки працям та досвіду їх китайських сучасників, в першу чергу, це
стосується трактату воєнного мислителя Стародавнього Китаю Сунь-Цзи «Мистецтво війни» та
твору анонімного автора «Тридцять шість стратагем».
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Стратагема відображала у праксеологічному, алгоритмічному смислі воєнну та будь яку
інтерсуб’єктну хитрість, обман, викладений у притчі, образі ситуації, або атрибутивні
характеристики суб’єкта стратегії такі як винахідливість, спритність та неординарність. Як зазначає
більшість дослідників стратагем [3; 6; 7], це обумовлено неоднозначністю цього терміну в
китайській мові. Так, для визначення цього поняття в китайській мові існує не менше п’яти біномів:
伎俩 (jìliǎng), 手段 (shǒuduan, shǒuduàn), 花招 (huāzhāo), 本领 (běnlǐng, běnling) та 技艺 (jìyì).
Кожний з біномів, у свою чергу, має не менше двох тлумачень: по-перше, як здібність, вміння,
мистецтво, спритність, вправність, засіб, метод, прийом, талант тощо; по-друге, як виверт,
махінація, фокус, маніпуляція та навіть підступництво і шахрайство.
Стратагеми, як форми буденній політичній свідомості, у східній стратегічній культурі стали
основою для стратегічної теорії та ідеології, оскільки дозволяли ретранслювати смисли стратегічної
теорії політиків до народу, суспільства. Тому для стратегічного аналізу особливе значення має
вирішення проблеми співвідношення буденної та теоретичної політичної свідомості.
Як зазначає Зарубін В.Г. [5], в англійській мові відносно визначення теорії політики
використовують два поняття policy та politics. «Policy» визначається к програма, метод дій, самі дії,
що здійснюються людиною, групою людей по відношенню до певної проблеми чи проблем
суспільства. Термін «politics» відноситься до тієї сфери суспільного життя, в якій існує постійна
конкуренція чи протиборство різних політичних сил, суб’єктів.
У фундаментальній праці Е. Хейвуда визначається чотири основних підходи до політики, що
розглядається як мистецтво державного управління, як публічний процес, як компроміс та
консенсус, як влада та розподіл ресурсів [13, 5]. Політика як мистецтво державного управляння має
корені з поняття «policy», поліс, та прийняте у академічній науці розглядати все, що пов’язане з
діяльністю державних органів влади, або з здійснення державної влади. На думку Девіда Істона,
політика навіть є «розподілом цінностей, здійсненне владними структурами». Політика у цьому
підході є тим, що здійснюється внутрішньо у політії, тієї системи організації суспільства, що
концентрується навколо апарату влади, та партійної системи. Політика як публічний процес,
концептуально розширює предметне поле за межи державного управління до «суспільного життя»,
або «суспільної справи». Розмежування «політичне» та «неполітичне» співпадає з розмежуванням
публічна (суспільна) та приватна сфери суспільства, держава (колективна організація життя
суспільства) та громадянське суспільство (приватні інститути та спільноти людей, об’єднані
особистими інтересами громадян). Теорія політика як компромісу розглядає не стільки область
здійснення, скільки засіб прийняття рішення. Політика розглядається як засіб вирішення конфліктів
через компроміс, переговори, інші заходи погоджувального характеру, всього того, що протистоїть
застосуванню сили та голої влади, як «мистецтво можливого». На думку Бернарда Кріка політика є
діяльністю у якій при заданій системі правил конфлікт інтересів вирішується за допомогою того,
що кожній стороні конфлікту передається частина влади та ресурсів, яка відповідає значимості цей
сторони для благополуччя та виживання всієї спільноти. Теорія політики як влади надає найбільш
широке тлумачення цього поняття, що охоплює присутність у всіх сферах публічній та приватній.
А сама політика розглядається як те, що пов’язане з виробництвом, розподілом та використанням
ресурсів для життєдіяльності суспільства, у здійсненні влади [13, 5-14].
У кожній з цих теорій змінюється предметне поле стратегії яка визначається різними
суб’єктами – людиною, у буденній або теоретичній політичній свідомості, об’єднанням людей у
визначенні політичної психології або ідеології, яке за допомогою системи управління стає
організацією. Стратегія розглядається як процес об’єднання людей та ресурсів, їх позиціонування у
вирішенні проблеми, як визначення майбутнього, та теоретичний аналіз організаційних процесів, в
умовах протистояння, протиборства, конфлікту, щонайменше у вирішенні конфліктів, прийнятті
рішень та їх впровадження, імплементації. Політика все ж такі спрямована на інтегруючу функцію
у суспільстві, а стратегія визначає її вищій, масштабний, цілісний рівень діяльності суб’єктів.
Таким чином, понятійний аналіз «стратегії в політиці» визначив, що стратегія в загальному
вигляді є вищим, масштабним, цілісним рівнем діяльності суб’єкта, яка в політичній сфері отримує
своє відображення у процесах об’єднання людей та ресурсів, їх позиціонуванні у вирішенні
політичних протиріч у формі прийнятті рішень відповідного рівня, їх впровадженні та
імплементації.
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Перспективи подальших розвідок у даному напряму можуть включати аналіз концепту
стратегії в економіці, управлінні, соціології, психології та філософії.
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SUMMARY
The article is devoted to social-philosophical analysis of “strategy in politics” as form of strategic
plans, forecasting and manipulation. The author describes strategy as an addition of politics in a “pro and
contra” way.
1.

В. О. ЗУБОВ
СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Глобалізаційні процеси завдяки новітнім технологіям створили майже безмежний соціальний
простір, принаймні, в віртуальному вимірі. Тому актуальним є з’ясування світоглядних пошуків
сучасної людини, яка має більший ідейний простір для осмислення себе, своїх можливостей, для
з’ясування цілей власної життєвої стратегії, ціннісних та моральних настанов. Розвиток
комунікаційних технологій урізноманітнили шляхи отримання інформації про навколишній світ,
принципи облаштування різноманітних соціокультурних систем, шляхи їх вдосконалення.
Розширення меж свободи, впровадження демократичних процедур та створення інституцій
громадянського суспільства спонукали сучасну людини до творчості в світоглядних пошуках. В той
же час світові світоглядні комплекси виступають підгрунтям ибо мейнстримом в пошуках
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сучасною людиною ідейних настанов своєї світоглядної карти. Певні аспекти досліджуваної пропроблеми розглядалися в роботах О. В. Буканової [1], О. А. Дмитренко [2], І. В. Семенюка [3] та
інших науковців. Метою написання даної статті є аналіз світоглядних пошуків сучасної людини.
Слід зазначити, що cвітогляд людини – це сукупність уявлень людини про світ, про себе, про
свої відносини зі світом, про місце людини в ньому та її життєву мету й призначення. Світогляд є
формою самовизначення людини, він включає в себе та систематизує перелік таких
інтелектуальних утворень як цінності, знання, бажання, погляди, принципи, життєві орієнтири
тощо. Світоглядні пошуки сприяють самоутвердженню особистості в соціальному просторі.
Світогляд не носить постійний характер, а розвивається разом з розвитком людини та суспільства
через постійну зміну об'єктивних умов її життєдіяльності і освоєння людиною нових соціальних
можливостей та ролей, тому світоглядні пошуки супроводжують людину все життя.
На світогляд людини впливають обставини життя, індивідуальний досвід людини, конкретна
ситуація, що передує світоглядному вибору. На формування світоглядної свідомості людини
впливають також такі фактори: зміст і форми виховання, механізми соціалізації; сила правових та
соціальних норм, звичаїв, глобалізаційних та регіональних, локальних настанов; досягнення науки,
релігія, а також існуючий устрій суспільства; соціальні лідери, “кумири”; приклад досягнувших
соціального успіху популярних осіб; пропаганда, реклама і агітація у засобах масової інформації;
мережева, «форумна» та «блогерна» активність в Інтернеті, використання людиною нових
коммуникаційних засобів, що визначає певною мірою ступінь відкритості суспільства, доступ до
альтернативних джерел інформації.
Зазначимо, що світоглядний вибір сучасної людини здійснюється, перш за все, в релігійних та
світських межах. Так, загальна кількість прихильників християнства (православ'я, католицизму,
протестантизму, англіканської конфесії та інших) перевершує 2,3 млрд. людей. Мусульман у світі –
близько 1 млрд. 500 млн. осіб. Буддистів – близько 500 млн. осіб. Але зазначимо, що
загальну чисельність послідовників буддизму визначити важко, так як в країнах, де
зосереджена основна маса буддистів, релігійна приналежність в переписах населення
не враховується. Підрахунок чисельності буддистів ускладнюється й тією обставиною, що в деяких
країнах широкого
розповсюдження буддизму –основним чином
у
Китаї
та Японії –
має місце парадокс поліконфесійності, коли людина сповідує відразу дві, а іноді і три релігії [4].
У відсотковому відношення до чисельності населення планети (7 млрд.) прихільників
християнської віри – 33.35% (з яких римсько-католицької – 16,83%, протестанти –
6,08%, православних – 4,03% , англіканських – 1,26%), мусульмани – 22,43%, індуїстської –
13,78%, буддистської – 7,13%, сикхів – 0,36%, єврейської – 0,21% , багаї – 0,11%, інших релігій –
11.17%, нерелігійних – 9,42%, атеїсти – 2,04% [5].
Найбільш гостро сьогодні стоїть питання взаємин між християнами та мусульманами. З
одного боку, це зумовлено значним за обсягом міграційним потоком з ісламських країн в
християнські (Європа, Північна Америка), з другого – присутністю армій країн НАТО та США в
ряді ісламських країн (Афганістан, Ірак) та впливом на внутрішньополітичні процеси в них (Єгипет,
Сирія, Лівія, Ємен). Певне напруження викликає і збереження релігійно-світоглядної ідентифікації
громадянами Європи та США, що мають походження з мусульманських країн. Спроби заборонити
будівництво мінаретів (Швейцaрія) або вдягати елементи традиційного мусульманського жіночого
одягу (Франція) підливають тільки масло у вогонь. Почастішили й конфлікти між різними течіями і
в самому ісламі – між шиїтами та суннітами, між помірним та радикальним ісламом. Сучасна
людина все частіше звертається в своїх світоглядних пошуках і до такого ідейного джерела як
неосектанство з його багато численними духовними гуру. На початку третього тисячоліття
потенціал релігії став ще більш ефективним в організаційному й обрядово-культовому
(практичному) вимірі. В цьому аспекті показовими є «світоглядні зрушення» в ряді арабських країн
(Туніс, Мороко, Єгипет, Лівія), де на зміну політичним силам з відносно світськими ідеологемами
прийшли ісламістські лідери, партії та об’єднання, деякі з яких (наприклад, Президент Єгипту
М.Мурсі і Партія свободи та справедливості, що отримала перемогу на останніх парламентських
виборах в Єгипті) вважають, що конституції цих країн мають бути засновані на Корані та
шаріатському праві. Очевидним є посилення руху до релігіозно-містичного забарвлення
світоглядних настанов.
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Світські світоглядні комплекси людини 21 століття базуються на різноманітних філософських
засадах. Поширеними залишаються екзистенційна, волюнтаристська, діалектико-матеріалістична,
прагматична та герменевтична картини світу. Популярними в аспекті вибору життєвих стратегій
залишаються філософські системи Конфуція, Платона, Ф.Ніцше, А.Камю, З.Фрейда та інших.
По-друге, світоглядні пошуки сучасної людини зпираються на традиціоналістське чи
модерністське підгрунтя. Перше більш спрямовано на консерватизм у світорозумінні, а
модерністське більш налаштовано на змінність, плинність в розумінні світу, бо й він сам
знаходиться у стану постійної мінливості і змін. Глобалізації формулює перед людством багато
викликів, одним з яких є проблема власної ідентичності та самобутності. Незважаючи на
універсалізацію та уніфікацію світу національно-етнічний світоглядний комплекс є домінуючим на
сьогодні. Він перетворився в глобалізованому світі на націовідрізняльний, етноформуючий і
етноконсолідуючий чинник певної країни, етносу чи регіону.
Треба зазначити, що національно-етнічний світоглядних комплекс виступає важливим
чинником перетворення суспільства. Так, зокрема, світоглядні засади (ідеалізм, релігійна етика,
пізнавальна та трудова активність, колективізм, прагнення до гармонії, духовного самозаглиблення,
духовність, ритуальність, раціоналізм і прагматизм у господарській діяльності, домінування
моральних цінностей тощо) виступають важливим чинником розвитку східно-азіатської
соціальності (Японія, Південна Корея, Китай) [3, с. 3].
Cоціальний досвід свідчить, що релігійно-етничне підгрунтя світоглядних засад є більш
стабільним і довготривалим, ніж суто світські ідеологічні програми та настанови. Родо-племінні
зв'язки – расові, етнічні і релігійні – стають важливіше кордонів, які завжди визначалися політикою.
Тому у 21 столітті, як не дивно, відбувається відродження родо-племінних зв'язків і це призводить
до створення більш складних світоглядних комплексів та соціальних практик. Там, де колись
кордон визначала дипломатія, сьогодні історія, расова та етнічна приналежність, а також культура
ділять людство на нові угруповання, що динамічно розвиваються. Аналіз сучасних подій в Лівії
підтверджує думку великого арабського соціального філософа Ібн Хальдуна, що тільки племена, які
утримувані разом груповим почуттям, можуть вижити в пустелі. Роль племен у розвитку ситуації
пояснюється збереженням племінної організацією населення в цьому регіоні та ще в деяких, як
наприклад, в Афганістані, Емені.
По-третє, зазначимо зростастання масштабів кроскультурного пастишу у світоглядних
пошуках сучасної людини. В постмодерністській філософії для передачі колажності, різнорідності,
еклектизму об'єкта і адекватності його сприйняття суб'єктом використовується термін "пастиш".
Пастиш –"клапотна ковдра", "усяка всячина","свободний політ", колаж, який складається з ідей,
поглядів або артефактів, що включають протилежні елементи. Техніка пастиша не визнає
послідовності, логіки або симетрії.Світоглядному пастишу сприяє сучасна економіка та масштабні
міграційні потоки, які зробили сучасну робочу силу в етнокультурному та релігійному аспекті
мобільною і різнобарвною. З 3-х млрд. 270 млн. робітників світу – 816 млн. китайці, 488 млн. –
індійці. Переміщення робітників, потоків грошей, ідей, знань в епоху глобалізації з неминучістю
викликає світоглядне змагання, запозичення ідей та цінностей, колажність світоглядних систем.
Країнами-лідерами з прийому мігрантів, чий світоглядний комплекс буде впливати на нових
прибульців, є Сполучені Штати (їх чисельність у країні в 2010 році досягла близько 42,8 млн. чол.),
Росія (12,3 млн.), Німеччина (10,7 млн.), Саудівська Аравія (7,3 млн.), Канада (7,2 млн.), Іспанія
(6,8 млн.), Франція (6,7 млн.), Великобританія (6,4 млн.) [6, с.143-144]. Розвинені країни
виступають як «експортери» населення з країн з більш низьким рівнем соціально-економічного
розвитку і використання мозків мігрантів супроводжується і їх світоглядним «промиванням».
Традиційними країнами для імміграції являються США, Канада, західноєвропейські країни, що
зумовлюють їх домінуючу роль в продукуванні світоглядних настанов, цінностей, стилю життя
такультурних норм.
По-четверте, посилюється рух до створення особистісних світоглядних комплексів, до
індивідуальної автономії в реалізації життєвої стратегії. Особливо це проявляється в умовах
загострення кризових явищ в суспільстві, невиконання владою чи певною політичною партією
соціальних проектів та планів щодо реформування суспільства. Потрясіння, що обумовила світова
фінансово-економічна криза, викликало у сучасної людини бажання існувати в іншому, більш
безпечному режимі, звідси – прагнення до «соціального самобудування”, певне відокремлення і
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відчудження від загально прийнятих світоглядних настанов, особливо в ієрархії ціннісних
орієнтацій, намагання у власному житті покладатися насамперед на свої власні сили і здоровий
глузд. Соціальне самобудування – це один із способів виживання людини в умовах суспільної
кризи та нав'язування людині глобальних схем перетворення світу та неефективних локальних
реформ. Значними є й інші мотиви “соціального самобудування” – розуміння нових реалій та нових
можливостей для умовно автономного існування людини, незалежного від того чи іншого формату
державної влади. Мабуть, це обумовлено тим, що будь-який проект соціального реформування
виходить з установки, висловленої ще Платоном – благо цілого (суспільства) не передбачає блага
всіх частин (тобто, кожної людини). Логіка соціального раціоналізму є завжди логіка унітаризму,
що в умовах зростання активності різноманітного оппозиційного руху зустрічає опір. Сучасне
“соціальне самобудування” – це бунт людської природи проти нестабільності соціального
організму, проти пригноблюючої соціальної невизначеності, формально-правової демократії та
радикальних змін в лозунгах, ідеологіях, стратегіях соціального облаштування зо короткий час.
Людина прагне створити належний, істинний світ хоча б у рамках сім'ї, власної трудової
активності та свого оточення. “Соціальне самобудування” – доля як тих, хто зметений з магістралі
новими соціальними реаліями, так і тих, хто оцінив і абсолютизував свободу автономного формату
життєдіяльності у кризовому та посткризовому соціальному просторі.
По-пяте, тенденціями розвитку світоглядних орієнтацій сучасної людини є рух до
інформаційного ускладнення, змістовної наповненності, естетичної вишуканості. Якщо раніше
формування світоглядних орієнтацій здійснювалося, головним чином, в сім’ї, навчальних закладах,
оточенням, то на сучасному етапі все більш ефективним для поширення світоглядних ідей є
використання новітніх комунікаційних технологій та можливостей соціальних мереж, особливо це
актуально для молоді та інтелектуалів. Сучасна людина «блукає» у віртуальному соціальному
просторі в пошуках кращих умов праці і життєдіяльності, цікавих співразмовників і групп по
інтересах, нових відчуттів та переживань. «Занурення» у віртуальний світ дає людині можливість
зіграти ті соціальні ролі, виступити з тих світоглядних позицій та досягти тих вершин, що
недосяжні в реальному житті. Набуло поширення у світоглядних орієнтаціях і соціальних
практиках сучасної людини прагнення до гламурності як характеристики стилю життя. З одного
боку, «фестивальність», «святковість», причетність (іноді тільки ілюзорна) до роскоші і чогось
шикарного, а з другого боку – спроба ввести в оману оточуючих, щоб підвищити свій соціальний
статус в їх очах. Не треба забувати, що естетика фешенебельного гламура виступає гарантом і
складовою процесу комерційного і масового визнання, і що гламурна технологія прикрашує іноді
незначність і убогість естетичного ряду повсякденного життя у значної кількості людей.
Підсумовуючи, зазначимо, що світоглядні пошуки сучасної людини базуються на
різноманітних ідейних засадах, які відрізняються субстанціональним підгрунтям, ієрархією
цінностей, стратегіями активності і стилєм життєдіяльності індивидів. Складовою світоглядних
орієнтацій стає певна модель соціального облаштування суспільства, регіону, спільноти.Фактом
соціального розвитку людства стає «світоглядна пастишність», різновекторність, креативність,
світоглядних пошуків сучасної людини.
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.SUMMARY

Analyzes the ideological quest of modern man, found out basic directions of its world view.
Highlighted particularly the relationship of various outlook systems in the world.
Г. В. ВОРОНОВА
ЖИТТЯ ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНЕ Й ОСОБЛИВЕ
Формування вітацентристської парадигми вимагає розглядати живе як єдине ціле. Це
дозволяє виявити наскрізні, такі, що притаманні різним проявам життя, властивості. Безперечно,
життя на нашій планеті проявляє себе в різноманітних формах. Але їх розмаїття настільки велике,
що може навіть виникнути питання: а чи є що-небудь спільне між ними?
Згідно з принципом всезагального зв’язку, окремі прояви живого не заперечують, а
передбачають зазначену вище цілісність: «чим більше ми штучно розщеплюємо і розпорошуємо...,
тим більше проявляє себе... фундаментальна єдність» [1, 44]. У попередньому дослідженні ми мали
можливість спостерігати різноманітні уявлення вчених та філософів про життя, живі організми; на
підставі аналізу цих підходів дали визначення «життя», тому наступним кроком слід розглянути
основні характеристики живого, що і дозволить виокремити ті специфічні риси, за якими ми
зможемо відрізнити живий організм від неживої форми.
Провести це необхідно ще й тому, що на сьогоднішній день надзвичайно складно відрізнити
живе від неживого лише за такими властивостями, як обмін речовин, рухливість, ріст,
розмноження, оскільки, аналізуючи множину фактів, можна переконатися, що деякі з цих
властивостей окремо одна від одної притаманні також і неживій природі, і тому не можуть бути
специфічними ознаками живого. Найбільш повне формулювання ознак живого ми можемо знайти у
Б.М. Мєдникова, який представив їх у вигляді аксіом біології:
По-перше, усі живі організми повинні бути єдністю фенотипу і програми для його побудови
(генотипу), що передається з покоління в покоління [2, 30]. Ця умова не прив’язує життя до
визначеної хімічної речовини, але є спільною для всіх живих істот, починаючи від нижчого рівня,
закінчуючи людиною.
По-друге, «спадкові молекули» синтезуються матричним шляхом. У якості матриці, на якій
будується ген майбутнього покоління, використовується ген попереднього покоління [2, 41].
По-третє, в процесі передачі з покоління в покоління генетичні програми в результаті
багатьох причин змінюються випадково і не спрямовано, і лише випадково ці зміни стають
пристосувальними [2, 90].
По-четверте, «випадкові зміни генетичних програм при становленні фенотипів багаторазово
посилюються і піддаються відбору умовами зовнішнього середовища» [2, 105].
І, як п’ята аксіома, запропонована професором А.В.Яблоковим, розглядається «тиск життя»,
тобто геометрична прогресія розмноження [2, 134].
Спробуємо простежити, у чому ж конкретно полягає відмінність живої природи від неживої,
виділити критерії відмінності даних об’єктів, специфіки прояву біологічного та соціального життя,
якщо такі є. Аналіз показує, що вони можуть бути зведені до таких якостей:
1. Єдність хімічного складу. Живі істоти в цьому відношенні практично не відрізняються
від неживих об’єктів, оскільки утримання і тих, і інших подано однаковими хімічними елементами,
такими як кисень, водень, вуглець, азот, сірка, фосфор, магній, натрій, калій і кальцій, залізо і
багатьма іншими. Проте живі і неживі об’єкти містять різну кількість даних елементів. Живі
об’єкти беруть участь у кругообігу речовин і містять так звані біогенні елементи («хімічні
елементи, що входять до складу організмів і необхідні їм для життєдіяльності» [3, 60]), що
представлені органічними сполуками (білки, нуклеїнові кислоти, жири і ліпоїди) і неорганічними
(вода і мінеральні солі). Живі організми можуть зберігати відносну сталість хімічного складу, у
цьому і полягає їх відмінність від тіл неживої природи, що нібито врівноважуються з навколишнім
середовищем і змінюють свій хімічний склад і будову при змінах останньої.
Це повною мірою стосується також розподілу життя на біологічні та соціальні складові.
Можна заперечити, що біологічний рівень має білкову природу, а соціальний рівень – природу
процесуальну. Однак, слід підкреслити, що процесуальна природа соціального рівня життя
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базується на біологічній, «знімає» її. Розглядаючи суспільні явища не слід забувати, що суспільство
складається з людей, тобто біологічних організмів, що мається на увазі під «єдністю хімічного
складу».
2. Метаболізм. Безумовно, у всіх живих істот відбувається обмін речовин із навколишнім
зовнішнім середовищем. Обмін речовин складає основу всіх фізіологічних процесів, що
відбуваються в організмі. Це «послідовне споживання, перетворення і використання, накопичення і
втрата речовин і енергії в живих організмах у процесі життя, що дозволяє їм самозберігатися, рости
і розвиватися і самовідтворюватися в умовах навколишнього середовища, а також адаптуватися в
ньому» [4, 189]. Обмін речовин, або метаболізм, складається з процесів асиміляції і дисиміляції.
Асиміляція, або її ще називають пластичним обміном, полягає в тому, що організм використовує,
засвоює речовини навколишнього середовища, включаючи і їх енергію, що йде потім на побудову
тіла даного організму. Дисиміляція (її друга назва – енергетичний обмін) являє собою процес
розпаду складних органічних речовин на прості, супроводжуваний виділенням енергії.
Процеси асиміляції і дисиміляції пов’язані один з одним і не можуть існувати у відриві один
від іншого, являючи собою приклад діалектичної єдності протилежностей.
Безсумнівно, цей критерій важливий, але не вичерпує всіх властивостей живого, тобто він не
може характеризувати життя в цілому, оскільки обмін речовин спостерігається також у об’єктів
неживої природи. «І в неорганічних тіл може відбуватись подібний обмін речовин, який і
відбувається з часом всюди, бо всюди відбуваються, хоча б і дуже повільно, хімічні дії. Але різниця
полягає в тому, що у випадку неорганічних тіл обмін речовин руйнує їх, у випадку ж органічних тіл
він є необхідною умовою їх існування» [5, 568]. У неорганічних тіл він набагато простіший, без
процесів синтезу і розпаду, але усе ж не слід забувати про його наявність, бо «…з обміном речовин
ми не посуваємося ні на крок вперед, бо той своєрідний обмін речовин, який повинен пояснити
життя, в свою чергу потребує сам пояснення за допомогою життя» [5, 78].
3. Самовідтворювання. Ні для кого не є таємницею, що нащадки мають подібність зі своїми
батьками, тобто розмноження живих організмів являє собою властивість відтворювати собі
подібних. Репродукція властива всім рівням організації живої матерії, починаючи від клітинних
органел і закінчуючи організмом у цілому. Самовідтворювання відбувається завдяки тому, що в
його основі лежить унікальна здатність до самовідтворювання ДНК, хромосом і генів. При
конваріантній редуплікації відбувається відтворення з внесенням змін, а не просто механічне
повторення основних керуючих систем.
4. Спадкоємність. Дуже важлива властивість, її прояв можливий завдяки стабільності
молекулярної будови ДНК. Це властивість нащадків бути схожими на своїх предків, здатність
організмів до передачі ознак, властивостей, особливостей розвитку з покоління в покоління. Ця
властивість організмів забезпечує матеріальну і функціональну спадкоємність між поколіннями.
5. Мінливість. У будь-якій популяції завжди наявна окрема особа, що відрізняється від
інших представників тієї ж популяції певними ознаками, наприклад, розмірами тіла, органів,
пігментацією, іншими розходженнями. Це і є прояв мінливості, детермінованої, по-перше,
розходженням генів, отриманих від батьків їх нащадками, і, по-друге, умовами навколишнього
середовища, в якому ці організми розвивалися. Мінливість відіграє важливу роль, оскільки
призводить до появи нових видів організмів.
Спадкоємність і мінливість пов’язані одна з одною, являючись двома сторонами, що
характеризують еволюцію органічних форм. Це полягає в тому, що спадкоємність – процес, що
забезпечує цілісність, як подібності, так і розбіжностей організмів у ряді поколінь, а ці спадкові
розбіжності виникають у силу мінливості спадкових властивостей.
Слід також додати, що протягом життя будь-якої живої істоти генетичний матеріал поступово
змінюється: в ньому накопичуються помилки, через які організм поступово знижує життєстійкість
і, нарешті, вмирає. Тут ми свідомо не будемо розглядати інші концепції старіння, але діалектика
спадкоємності – мінливості проявляє себе в тому, що нащадки отримують гени, практично «чисті»
від цих накопичених помилок. В іншому випадку діти успадковували від батьків не лише
морфологічні особливості, але й вік, зміна поколінь дуже швидко б закінчилася, точніше, взагалі б
не виникала. Інакше кажучи, спадкоємність та мінливість є природними механізмами очищення
генетичного матеріалу від помилок, це, так би мовити, «спосіб жити вічно».
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6. Подразливість. Ця властивість притаманна всьому живому. Це спроможність реагувати
на зовнішні впливи з переходом із стану спокою в стан діяльної активності. У рухливих організмів
подразливість пов’язана зі швидким звільненням енергії, що виявляється як рух. Завдяки
подразливості організм може пристосуватися до умов зовнішнього середовища, що змінюються.
Чинники зовнішнього середовища, спроможні викликати реакцію організму, мають назву
подразників. Вони можуть бути не тільки фізичними (механічні, температурні, електричні, світлоелектромагнітні хвилі різної довжини, видимі і невидимі оком, інфрачервоне й ультрафіолетове
випромінювання, радіоактивне випромінювання – радіоактивні «мічені» атоми, альфа-, бета-,
гамма-промені, промені Рентгена), але і хімічними (харчові речовини, різноманітні отрути, кисень,
вуглекислий газ тощо). Існує ще одна група подразників – біологічна, до неї відносяться тварини,
рослини, мікроби і віруси, що діють не тільки на поверхні високорозвинутих тваринних організмів,
але і мають здатність проникати усередину даних організмів. Проявом простих форм подразливості
в найпростіших і в рослин (для яких характерна відсутність нервової системи) служать тропізми
(рухові реакції організмів, що знаходяться в прикріпленому стані), настії (реакція найпростіших
організмів, а також рослин, яку можна спостерігати у вигляді неспрямованого руху стосовно
подразника) і таксиси (рухома реакція всього організму у відповідь на односторонню дію
подразника у організмів, що вільно рухаються). Дані форми подразливості цілком можна називати
зародковим проявом рефлексу. У багатоклітинних тварин реакція на подразнення зветься
рефлексом (завдяки наявності нервової системи).
7. Збуджуваність і лабільність. Збуджуваність – це спроможність організму реагувати на
впливи навколишнього середовища або ж на зміни внутрішнього середовища організму процесом
порушення. Мірою збуджуваності виступає поріг подразнення. Лабільність – функціональна
рухливість, являє собою властивість збудливої тканини відтворювати без перекручування частоти
ритмічних подразнень, що наносяться. Тобто, тут можна простежити, з якою швидкістю
відбувається перехід зі стану спокою до стану руху і вихід із нього (оскільки в різноманітних
клітинах і тканинах по-різному протікає процес руху – у одних швидко, в інших – повільно).
8. Пристосовуваність. У процесі історичного розвитку нашої планети організми, що
населяють її, зазнали ряд змін, пристосувавшись до умов власного існування. Зараз, якщо
розглядати всі минулі зміни, як у природі, так і серед організмів, можна побачити, що причиною
такого прогресу серед сьогоднішніх тварин і рослин є зміни умов життя. Оскільки усі тварини
добре пристосовані до навколишніх умов життя, то можна думати, що це є наслідком пластичності
(здатності змінюватися до безкінечності, що, в свою чергу, можливо завдяки наявності обміну
речовин).
9. Ріст і розвиток. Розвиток є властивістю живої і неживої природи. Розвиток розуміють як
«процес тривалих, що накопичуються, незворотних, поступальних змін складних системних
об’єктів у достатньо великих інтервалах часу» [6, 174]. Результатом розвитку служить абсолютно
новий якісний стан об’єкта, що виявляється в зміні складу або структури. «Розвиток є «боротьба»
протилежностей» – писав В. І. Ленін [7, 299]. Розвиток може бути індивідуальним (його ще
називають онтогенезом) – це «сукупність взаємозалежних і детермінованих хронологічних подій,
що закономірно відбуваються в процесі здійснення організмом життєвого циклу» [8, 149].
Історичний розвиток живої форми існування матерії позначають як філогенез. У результаті
онтогенезу нащадок використовує спадкову інформацію, отриману від батьків у визначених умовах
навколишнього середовища, отже, важливе значення в онтогенезі одержують генетичні
закономірності. Невід’ємною частиною розвитку є ріст. Всяка жива істота в процесі
індивідуального розвитку росте, тобто підвищує показники маси тіла і розмірів організму.
Показники росту залежать від обміну речовин: організм росте доти, поки швидкість синтезу буде
вища за швидкість розпаду. Ріст і розвиток знаходяться під контролем генетичного апарату,
нервової й ендокринної систем, але немалу роль відіграють умови, де відбуваються процеси росту і
розвитку (найважливіша роль відведена харчуванню, оскільки за відсутності хоча б одного з
елементів це призведе до порушення росту і розвитку всього організму; крім того, треба
враховувати такі чинники, як вологість, атмосферний тиск, ступінь освітленості, температуру, що
так важливі для росту і розвитку організму).
10. Дуже важливими властивостями живих систем є дискретність і цілісність. Дискретність
у перекладі з латинської мови означає переривчастість. У живих об’єктів дана властивість виражена
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у вигляді відділення або обмеження одного від одного в просторі живих осіб, популяцій або видів.
Але, не зважаючи на це, вони взаємозалежні один від одного і знаходяться в тісній взаємодії – це і є
прояв цілісності. Цілісність у живих системах якісно відмінна від цілісності об’єктів неживої
природи. Це пояснюється тим, що в живих організмах вона підтримується в ході постійного
саморозвитку. Жива система – відкрита система, тому в ній спостерігається обмін речовин, що не
припиняється, і енергії, інформації із середовищем, а, крім того, її ще характеризує збільшення
упорядкованості в процесі органічної еволюції, звідси можна зробити висновок про те, що живий
об’єкт має здатність до самоорганізації матерії.
11. Саморегуляція. Дана властивість виявляється у організмів в умовах навколишнього
оточення, що постійно змінюються, і полягає в здатності підтримувати постійний хімічний склад, а
також інтенсивність фізіологічних процесів. Ця властивість спостерігається завдяки діяльності
нервової й ендокринної систем живого організму. Саморегуляція контролює утримання живильних
речовин живого організму: при надлишковому утриманні живильні речовини накопичуються, а при
недостачі – у роботу включаються внутрішні ресурси живого організму.
12. Ритмічність. Вона наявна як у живій, так і в неживій природі. Дане явище може бути
викликане різноманітними причинами, наприклад, сезонними змінами, обертанням Землі навколо
Сонця і т.д. Прикладом ритмічності в неживій природі можуть служити припливи і відпливи в
морях і океанах. У живих системах усе відбувається набагато складніше. Періодичні зміни в
навколишньому середовищі впливають на внутрішні ритми живих організмів. Ритмічність дана
живим організмам для узгодження функцій організму з зовнішнім середовищем, для кращого
пристосування до змін, що відбуваються у навколишньому середовищі.
13. Енергозалежність. Вище ми вже говорили про те, що жива система є відкритою
системою, отже, до неї може надходити вільна енергія. Життя спостерігається в об’єкті доти, поки
він спроможний сприймати енергію і живильні речовини з навколишнього середовища. Завдяки
оболонкам живих організмів обмін речовин між самим організмом і навколишнім середовищем
відбувається досить складно і втрата речовин організмом знижена до мінімуму, а, отже, просторова
єдність системи є стабільною.
Жодна з перелічених вище рис не може служити у своїй одиничності критерієм життя. Якщо
ж їх узяти в сукупності, то тільки тоді зможемо скласти собі цілісне уявлення про те, що ж є живий
організм. Всі ці властивості притаманні й людині. В той же час, життя її суттєво відрізняється від
життя інших живих організмів, воно є не лише біологічним життям, а й суспільним, що
перебувають у єдності.
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SUMMARY
In this article we give it a shot to trace, in what concretely the difference of wild-life consists from
lifeless, to select the criteria of difference of these objects, specific of display of biological and social life.
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K. EL GUESSAB
DISSEMINATION OF KNOWLEDGE IN THE ARAB WORLD:
CHALLENGES AND SUCCESSES

The propagation of knowledge in Arab countries (development of standards and values and
upbringing, education, work, media and translation) are complicated by deeply rooted social, institutional,
economic and political circumstances. For example, studies show that the most common model of
education of "younger generation" in the Arab family – it's authoritarian style, combined with excessive
protection of children. As a result, children grow up passive and indecisive, quite dependent and self-doubt
bringing less benefit to society. This is detrimental to the child's thinking, as most of his natural curiosity.
In Arab countries, especially the least developed, the percentage of illiterate women is very high as it
used to be for centuries before. Many children still do not have access even to the primary education.
Characterized by reduction in the number of applicants public expenditure on education actually decreased
since 2011, with the declining quality of education.
If, for example, a thousand residents of the developing world accounts for 285 newspapers, in Arab
countries, this figure is 53. (1, p. 135). Censorship has become commonplace, newspapers and television
channels are closed by arbitrary power. Most of the media, especially radio and television stations are state
owned.
True, over the past two years, information environment in the Arab world has improved slightly,
helped by emerging competition. There are more newspapers now, which express the independent
judgments on their pages - they are challenging the old rule, the state of the press who have mastered the
sole right to disseminate and interpret information. With offices abroad, these new newspapers can
circumvent government censorship. Some private satellite channels have also begun to challenge the
monopoly of state channels on TV.
The level of access to digital media - one of the lowest in the world. A thousand residents of Arab
countries accounted for only 18 computers, and only 1,6% of the Arab population has the Internet access.
In the Arab world almost does not develop translation movement, and after translation - is one of the most
important channels for information dissemination and communication with the outside world.
Production of scientific knowledge is constrained weakness of fundamental research, as well as the
almost complete lack of advanced research in such areas as information technology and molecular biology.
Poor state of the scientific field due to insufficient budget funding (the state spends on research and survey
work not more than 0,2% of GDP, with most of the money spent on wages), low institutional support and
the adverse socio-political conditions. A million Arab citizens have no more than 371 scientists and
engineers engaged in research projects. (2, p. 93). This is well below average.
The Arab world and Africa - the world's scientific outsiders, and, apparently, and as such will
remain indefinitely. Impeded the development of these countries are patriarchal social relations, rather
typical of the middle Ages than modern times. Some Arab and African countries are lucky - they have oil,
and therefore the problem somewhat blurred the flow of petrodollars, although their stagnation has not
disappeared, and the petrodollars are being spent stupidly - the palaces for the local elite and the purchase
of weapons.
However, Arab states can be proud of their citizens who created many outstanding literary and
artistic works that meet the highest standards. After all, if science and technology require substantial social
and economic investments, the artists can work without serious institutional or material support.
Literary work encounters, however, serious obstacles. First of all, it is the limited size of the
readership, due to illiteracy and low purchasing ability. Number of books published in the Arab world,
does not exceed 1,1% of the world of printing despite the fact that Arabs constitute 5% of the world's
population. Religious literature is 17% of the total number of books published in Arab countries, while in
other countries it takes only 5% of the book market.
Close alliance between some oppressive regimes and conservative religious scholars, theologians
spawned such interpretations of Islam, which were favorable to the authorities, but also adversely affects
human development. In particular, it refers to such aspects of society's existence as freedom of thought, the
interpretation of judgments, accountability regimes to the people and the participation of women in public
life. Restrictions on political activity in many Arab countries made some movement to go underground,
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and others - to dress in Muslim clothing. Deprived of peaceful and effective means to fight injustice at the
national, regional and global levels, some political movements that call themselves Muslim, have to resort
to a restrictive interpretation of Islam and violence as a political tool. They inflate the coals tolerated as
opposition political forces in the Arab countries, and to "strangers", and exposing those and other enemies
of Islam and pumping conflicts and contradictions in the social, public and international affairs.
Meanwhile, the Muslim faith is not against the knowledge itself, but also encourages people to seek
knowledge and enlightenment. The best case in point is the era of prosperity of Arabic science, for which
was characterized by a close alliance between the Islamic religion and science.
Today, Arab culture faces the challenges such as growing cultural worldwide homogeneity and
uniformity, the problem of "their" and "them", threats to the conservation of cultural identity. The modern
Arab thought and culture are permeated anxiety towards the possible extinction of the linguistic and
cultural specificity, abrasion and sputtering national characteristics.
In Arab culture, however, has no choice: it’s is forced to participate in the new global experiment.
No doubt, some current, deeply rooted in Arab culture, would prefer a policy of disengagement and
withdrawal. They would like to see the rejection of all values, ideas and norms imposed by the global
culture. Such a strategy may seem to be justified in some sense, but the rejection of the interaction will
only lead to weakening and fading characteristics of Arab culture, and not to the strengthening and
development. Openness, interaction, assimilation, assimilation, processing and critical study can not help
but stimulate creative knowledge production in the Arab community.
Arab culture can help to create a knowledge based society on in the third millennium, just like it did
in the late first and early second millennium BC. Moreover, the strength and richness of Arab culture will
enhance the ability of the Arab community to cope with the rapid process of globalization.
The experiments of Arab countries on the transport and assimilation of the necessary technology did
not lead to the desired technological innovations; investments have not yielded the expected profit. Import
of technology has not been their perception and wide application, not to mention the distribution and
reproduction. First, the Arab countries do not have effective systems of knowledge production and
innovations implementation. Secondly, there is no sound policy aimed at strengthening of the required
values and institutional structures that support the information society. These problems are compounded
because of misconception, though the information society can be constructed by import of scientific
development in the complete absence of investment in local production of knowledge. In the case of
scientific training, the Arab leaders rely on cooperation with universities and research centers in advanced
countries. However, they do not create local scientific traditions that promote the acquisition of knowledge.
One of the main features of the industrial structure prevalent in the Arab world is a strong
dependence on commodity exports, primarily oil and reliance on external rents. Such an economy model in
the "investor" condemns the Arab community on the import of scientific personnel from the outside,
because it is fast and easy way. But the same path leads to a weakening of domestic demand for knowledge
and the loss of opportunities for knowledge production in their countries and their effective use in
economic activities.
Demand for knowledge in Arab countries has fallen, not only because of the fluctuating rates of
economic growth and productivity over the last quarter of the last century, but also because of excessive
concentration of wealth in the hands of a small elite. The fact that a huge share of Arab capital being
invested in the industrialized Western countries, and consequently derived from the Arab market, which
once again confirms the well-known pattern: from the perspective of human development challenge is not
self-possession of money and wealth, but the effectiveness of their investments.
After getting independence, many Arab countries have been in power regimes, which differed little
from oppressive forms of government in ancient and modern history. The process of distribution of power
in Arab countries, which sometimes coincided with the process of distribution of wealth, had an influence
on the moral state of society and individuals. The pursuit of personal gain, the predominance of private
interests over public and social corruption and moral corruption in society, lack of honesty and
accountability, and many other social illnesses were somehow linked to the uneven distribution of power,
inevitably gives rise to social injustice. The first victim was justice.
The oil boom also played its role in the erosion of certain values and social incentives that could be
beneficial for creativity, as well as facilitate the acquisition and dissemination of knowledge. The social
significance measured only by money and the size of the state, with no one paid attention to how these
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states were acquired. The right of ownership and possession of the property replaced such advantages as
knowledge and intelligence. Along with them were forgotten independence, freedom and critical thinking.
Repression and marginalization blunted in people the desire for achievement and happiness,
bringing down to zero the commitment to the ideals of social benefits. As a result – the spread such
dangerous phenomena as the complete indifference to life, fatalism and political apathy amount the
population of the countries. (3,.p. 34).
Centrifugal tendencies in the socio-economic and political life of the region combined with the
centripetal tendencies in other countries led to increased brain drain. To counteract this, we must, firstly, to
use the knowledge and expertise of the Arab Diaspora abroad, and secondly, to offer attractive incentives
to Arab expatriates for temporary or permanent return to their homeland - in particular, interesting and
creative work in their home countries. This can be achieved only by implementing a serious program of
human development.
Political power in the Arab world promotes the knowledge that helps to achieve the goals, and
suppresses dissent. (4). Political instability and fierce struggle for leadership positions in the absence of
established rules of peaceful rotation of power, or, in other words, democracy, prevents the development of
knowledge on Arab soil. (5). One of the main consequences of this political instability was the subjection
of scientific institutions to the political strategies and power struggles. Loyalty is valued here more than
efficiency and quality of knowledge. Power does not activate the creative and bright sides of nature, killing
the passion for learning, and every desire to create and invent.
The requirements of independent institution of knowledge in the society, which would create
knowledge, free from political coercion and dictatorship is evident. This is possible only through the
democratization of the political and intellectual life, while ensuring freedom of the acquisition and
production of knowledge.
Knowledge, ideally, is almost tantamount to a religious duty, which the Arabs must hold sacred and
keep to its practice. It shows them the way to a decent and prosperous future. Islamic culture, history and
the human will encourage the successful mastery of knowledge. Obstacles along the way - the work of
mortals, and the blame - damaging socio-economic and, above all, political structures, past and present.
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АННОТАЦИЯ
Сегодня в контексте глобализационных процессов в странах, подвергшихся
целенаправленному воздействию модернизаций, все лучше осознается роль знаний как
необходимого условия достижения определенного уровня развития и необходимой меры
автономности.
Роль знаний, аккумулированных в системе образования, увеличивается с возрастанием
социальных и культурных связей, их интенсивности и интегрированности. Знания более, чем когдалибо стали реальной социальной силой. Поэтому будущее человечества во многом будут
определять те страны, которые сегодня вкладывают наибольшие средства в образовательную
систему, образовательные технологии. Однако, чтобы эти вложения были эффективными, надо
определить «узловые» направления развития знаний, которые сегодня являются решающим
ресурсом для воплощения в реальность концепции устойчивого развития в глобализируемых
странах.
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ПРО ВНЕСОК М. О. ЛІФШИЦЯ В ОНТОГНОСЕОЛОГІЧНУ ДЕКОНСТРУКЦІЮ
ПАРАДИГМАЛЬНОЇ ОПОЗИЦІЇ «ОНТОЛОГІЗМ – ГНОСЕОЛОГІЗМ»
Традиційний поділ філософії на онтологію, гносеологію, праксеологію, аксіологію і т.п., який
є переважно формальним і дидактичним, інколи мислиться як сутнісний, і часто суто «механічне»
поєднання онтологічного, гносеологічного і аксіологічного підходів до розгляду будь-якого об'єкта
вважається достатнім аргументом на користь «філософічності» такого його розгляду. В сучасній
літературі все ще можна зустріти твердження щодо того, ніби «фундаментальна структура
філософського знання чотиривимірна», «визначається категоріями онтологічного, гносеологічного,
аксіологічного… і праксеологічного», що «кожна з цих категорій не редукується до інших» і всі
разом вони «задають чотири основних типи філософських проблем», і, що проблематика,
наприклад, етики «принципово не зводиться до гносеології, але підлягає гносеологічній і
онтологічній рефлексії», оскільки «особливе місце в ній займають питання взаєморефлексії
аксіологічного та праксеологічні планів дослідження» [12. С. 19].
Але ж філософія, – власне філософія як теорія всезагального [31; 17] або теоретична форма
світогляду, яка «будує свою картину світу і місце людини в ньому на основі теоретичного
осмислення суспільно-історичного досвіду, надбань культури та здобутків наукового пізнання,
використовуючи раціонально-понятійні форми побудови світоглядних систем і логічні способи їх
обґрунтування» [38. С. 670] – починається саме там, де закінчується відмінність між онтологією,
гносеологією, аксіологією та іншими філософськими дисциплінами, котра все ще вважається
настільки суттєвою, що час від часу стає предметом жвавих, а подекуди й запеклих дискусій.
Найсуттєвішою для обговорюваної теми є абсолютизація відмінності між онтологією й
гносеологією і заснованих на відповідних філософсько-дисциплінарних компетенціях теоретикофілософськими парадигмами, відомими під назвою «гносеологізм» та «онтологізм» 2.
І хоча в історії вітчизняної філософської думки вже понад століття відомі приклади відмови
від такого жорсткого розведення гносеології й онтології [6], протиставлення онтологічного й
гносеологічного все ще залишається доволі поширеним у вітчизняній філософській теорії й
практиці викладання філософських дисциплін.
Оскільки «практична», так би мовити, філософія в останній час у своїх «прикладних»
дослідженнях [1; 4; 7; 8; 9; 11; 13; 24; 27; 28; 29; 35; 36 та ін.] все частіше виходить за межі такого
жорсткого протиставлення «онтологізму» й «гносеологізму», все гостріше відчувається брак
теоретико-світоглядних обґрунтувань їх конструктивного діалектичного поєднання.
В останній час постмодерна філософія (і вся постмодерна раціональність) через перехід у
свою постнекласичну форму "деконструює" нерозв'язну опозицію односторонніх і специфічно
обмежених класичної та некласичної типів раціональності. І конкретні наукові практики, не
чекаючи від філософії науки, яка була занадто заклопотана пошуком критеріїв специфічного
"наукового", знання, долають її доктринальні обмеженості і шукають аргументів на корить
істинності тих чи інших метатеортичних засад теоретичного знання у реальних пізнавальних
практиках, а не у безплідних схоластичних суперечках, у яких жоден з опонентів не готовий вийти
за межі власних фундаментальних онтологічних постулатів.
Психолог Георгій Балл, визначаючи особистість як "один з модусів людської культури",
слідом за М.С. Каганом у розмаїтті філософських підходів до вивчення культури звертає увагу на
два – аксіологічний і онтогносеологічний, безоцінковий [4. С. 9-10].
Однак навіть відкриття «невідрефлексованого онтогносеологічного синкретизму», який
постійно виявляє себе у тому, що «твердження щодо існування світу, реальності і т.п. приймають
форму висловлювань про відповідність наших уявлень чомусь зовнішньому, відмінному від них,
тобто гносеологічних положень» [9. С. 67], не обов’язково веде до розв’язання нерозв’язної
бінарної опозиції «онтологізм – гносеологізм», якщо дилему «реалізм/конструктивізм», яка є її
інваріантом, пропонують вирішити шляхом об’єднання «реалізму і конструктивізму в програму
1

Хоча у відомому «ВАК-івському» класифікаторі наукових спеціальностей онтологія й гносеологія мирно
«співіснують» у межах спеціальності «09.00.01 - Онтологія та теорія пізнання».
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конструктивного реалізму», яке ніби то «відкриває перед сучасною філософією нові
епістемологічні перспективи» [9. С. 69, 71]
Здавна у світовій філософії снують філософські школи й напрямки, зусилля яких спрямовані
на подолання розриву між онтологічними й гносеологічними моментами теорії пізнання.
Найефективнішими з науково-світоглядних позицій видаються зусилля такого роду, які
ґрунтуються на визнанні людської предметної практики онтологічною основою пізнавальних
(когнітивних) потенцій людини як родової істоти, – адже саме практика слугує основою
пізнавальної діяльності, її метою і критерієм істинності її результатів.
Відомо, що свого часу що чисельна інтернаціональна група європейських неомарксистів 3,
ім’ям якої стала назва заснованого ними часопису «Праксис» («Praxis»), що видавався у Загребі з
1964 по 1994 рр. (з 1974 р. – під назвою «Praxis International»), виходячи з ідей молодого Маркса, та
таких відомих євромарксистів як Дьйордь Лукач, Антоніо Грамші і Жан Поль Сартр, поставили в
центр своєї соціальної онтології й гносеології поняття практики як найфундаментальнішого
відношення між суб'єктом і об'єктом пізнання. Прагнучи мислити людське пізнання як творчий за
своєю природою процес, вони відкидали «здогматизовану» «теорію відображення», небезпідставно
вважаючи її тодішню офіційну версію (чого не можна сказати про її класичні витоки)
«недіалектічною». Саме тому головним об’єктом боротьби офіційного «радянського» марксизму з
нео(євро)марксизмом стає т.зв. «теорія відображення». Втручаючись у зазначену полеміку,
радикальний конструктивізм 4 [16] теж стверджує, що людська свідомість не відбиває, а конструює
презентовану у формах людської психіки дійсність [39].
Притаманний
офіційному
«марксизму-ленінізму»
метафізичний
(у
значенні
«антидіалектичний») за своєю природою розрив гносеологічного й онтологічного аспектів
пізнавального процесу призводить до дуалізму, апріоризму і субстантивізації людських
пізнавальних здібностей, що стає особливо помітним у його полеміці з євромарксистами.
Усвідомлення однобічності та обмеженості «гносеологізму» й «онтологізму» внаслідок
абсолютизації й подальшого протиставлення взаємодоповнюючих один одного моментів науковометодологічної рефлексії спричинило гостру полеміку між «гносеологістами» та «онтологістами»
[23. С. 46-47], протистояння яких зазвичай «оберталося взаємовідособленістю вчення про буття та
вчення про пізнання» [34. С. 73] і потребувало значних теоретичних зусиль для свого подолання.
Але якщо внаслідок деструкції нерозв'язної бінарної опозиції «онтологія/гносеологія»
усунути одну зі сторін цього бінарного відношення між взаємодоповнюваними сторонами
суперечливої єдності сутнісного протиріччя, то неминуче зникає й протилежна їй (оскільки істинна
тією ж мірою, – як на це свого часу вказував Гегель). І тоді ми неминуче приходимо до такого роду
парадоксальних визначень та тверджень, неуникненість і неусувність суперечливої природи яких є
найкращим свідченням того, що ми наближаємося до розуміння суті зафіксованої у них проблеми.
Тому постмодерн, який, як відомо, має своїм витоком кризу структуралізму з його
переростанням у постструктуралізм, взагалі оголошує про "смерть суб'єкта" [1], починаючи з
проголошення "смерті автора", яку першим декларувало літературознавство (Р. Барт). Криза
структуралізму була не просто кризою одного з чисельних напрямків модерної філософії, а кризою
бінарного мислення як такого, яка неминуче породжує цілу низку парадоксальних з т.з. як
класичної, так і некласичної раціональності тверджень, опиняючись таким чином «по той бік» їх
жорсткого протистояння.
Багато породжених наближенням до розуміння суперечливої природи свідомості та природи
ідеального парадоксальних тверджень ми знаходимо в книзі Михайла Олександровича Ліфшиця
(1905-1983) – нашого видатного (та, на жаль, все ще не досить знаного в Україні) – земляка 5 "В
мире эстетики" (1985) [20. 1985]. Ось одне з таких тверджень: "Не ми мислимо й відчуваємо
об'єктивну реальність, а вона мислить і відчуває себе за допомогою нас" (мовою оригіналу: "не мы

2

Тоді ще югослави Гайо Петровіч, Предраг Враніцкий, Руді Супек, Михайло Марковіч, Мілан Кангрга, німці
Эрнст Блох, Эріх Фромм, Юрген Хабермас, Герберт Маркузе, француз Люсьєн Голдман, поляк Лешек Колаковский, чех Карел Косік та ін.
3
Хайнц фон Фьоррестер, Пауль Ватцлавік, Ернст фон Глазерсфельд та ін.
4
М.О. Ліфшиць народився 1905 р. в Україні, у м. Мелітополі на території теперішньої Запорізької області.
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мыслим и чувствуем объективную реальность – она мыслит и чувствует себя нами", с. 223) . На цю
формулу, як на підозрілу з т. з. «діалектико-матеріалістичної філософії», вже після смерті автора
наполегливо звертають увагу наукової та партійної громадськості Е.В. Соколов та М.С. Каган
(книгу якого "Морфология искусства" Ліфшиць дошкульно і небезпідставно критикує у згаданій
книзі 7 поряд зі статтею Г. Недошивіна "Реализм" в «Большой Советской Энциклопедии») [32].
Саме М.О. Ліфшиць у свої посмертно виданій книзі «Что такое классика? Онтогносеология.
Смысл мира. "Истинная середина"» (2004) [22] вперше у вітчизняній філософській традиції,
конструктивно долає метафізичне протиставлення мислення буттю і виразно сформулює суть
онтогносеологічної світоглядно-теоретичної позиції (хоча в літературі інколи автором
онтогносеологічного підходу називається В. Сагатовський [15]), варіантом якого постає й
антропосоціокультурнний підхід є у його світоглядних вимірах.
В тексті зазначеної книги (у "Вступі до матеріалів папки № 101", архіву М.О., яка називалася
«К онтогносеологии. Объективное содержание») Ліфшиць з самого початку вказує на те, що
викладені ним роздуми на онтогносеологічну тематику є розвитком гегелівської (недостатньо ясно
викладеної її автором) ідеї тотожності мислення та буття щодо одного з видів такої тотожності – не
абстрактної, яка неминуче веде до "какофонії, потворності та брехні", а "справжньої тотожності
мислення та буття у діяльності". І тут же Ліфшиць зауважує, що "істинний прогрес (у порівнянні з
філософією Гегеля) полягає у знанні обумовленості свідомості» [22].
У центрі роздумів пізнього Ліфшиця постійно перебуває відома з часів Канта, та все ще не
остаточно вирішена до сьогодні у загальноприйнятний навіть для професійних філософів спосіб
проблема «єдиного, але не відомого нам кореня», з якого, «ймовірно, ростуть» «два стовбури
людського пізнання», – «чуттєвість та розсудок» [14. С. 122-123). Ця ж проблема є центральною у
його відомій дискусії з Е.В. Ільєнковим з питань природи ідеального [21] 8.
Суть згаданої полеміки полягала у розбіжності поглядів на проблему коректної
концептуалізації феномену ідеального в рамцях моністичної (для обох мислителів – діалектикоматеріалістичної) філософії, а розходження у їхніх позиціях починалося за межами їхньої згоди
щодо визнання матеріальної практики онтологічною основою ідеальності людської свідомості. Як
це доводять опубліковані пізніше матеріали з архіву М.О. Ліфшиця, – цей «езотеричний марксист»
(С.Н. Мареєв) 9 у своїх роздумах виходив далеко за межі суто оперантної парадигми ідеального (в
т.ч. психічного) у царину теорії відбиття як всезагальної теорії ідеального. З передмови укладача
"Онтогносеології" В.Г. Арсланов до книги дізнаємося, що в одному з повоєнних листів до
Д. Лукача 10 Лифшиць повідомляє що, «дещо відійшов від традиційних для 30-х років проблем
естетики і захопився загальними питаннями психології сприйняття, свідомості, матерії», і що що
над систематизацією матеріалів архівної папки з написом «Онтогносеологія» автор працював
останнього свого літа 1983-го року, а деякі матеріали папки «Матеріалізм і теорія відображення»,
написані, ймовірно за декілька місяців чи навіть тижнів до смерті вченого [2].

5

Наведемо ще деякі виїмки (мовою оригіналу) з книги: Лифшиц М.А. В мире эстетики [Текст] /
М. А. Лифшиц. – М.: Изобразительное искусство, 1985. – 320 с. «Истинность выступает материально, как
предикат действительного мира» (С. 266); «не мы отражаем действительность, а она отражается в нас» (С.
281), «...не мы мыслим и чувствуем объективную реальность — она мыслит и чувствует себя нами» (С. 223);
«Не мы отражаем действительность — она отражается в нас» (С. 281); «субъект творит мир не из себя, он
отражает его» (С. 59). «Содержание поэзии, пластики и любого другого явления духовной жизни вплоть до
философии — не замысел, не субъективное целеполагание вообще, а объективная реальность» (С. 212).
«Ценность есть истина, истина есть ценность» (С. 185); «такие предикаты, как истинный, прекрасный, художественный, трагический, живописный, фантастический — ...имманентные черты действительности, своеобразные типы исторического бытия» (С. 211).
6
Треба зазначити, що онтогносеологічні інтуїції самого М.С. Кагана, присутні у його пізніших метатеоретичних осяяннях (зокрема, у розробленому ним варіанті антропосоціокультурного підходу), вочевидь несуть на
собі сліди потужного впливу ідей його головного опонента.
7
Докладніше про суть розбіжностей Ліфшиця й Ільєнкова на природу ідеального див. [25] – і взагалі всі матеріали, присвячені 80-ти річчю з дня народження Е.В. Ільєнкова, вміщені у "ВФ", 2004. – №3, а також: [21].
8
«Російський Вольтер»,або «Аввакум», – як ще інколи називали Ліфшиця у середовищі інтелектуалів.
9
Який, до речі, видав свою книго про молодого Гегеля з присвятою Ліфшицю (про відносини Ліфшиця з Лукачем докладніше див.: [3]).
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Оскільки онтогносеологічний підхід не є виключно здобутком нашого часу 11, ми крізь
напружений діалог Ліфшиця з Гегелем та з Ільєнковим виразно чуємо голоси не лише Фіхте
(нагадаємо про Я й Не-Я Фіхте) й Канта (щодо "двох стовбурів людського пізнання, які, ймовірно,
ростуть з якогось єдиного, але не відомого нам кореня" [14. С. 123-124]), а й Ф.Бекона ("над
природою панують не інакше, як підкоряючись їй" [5. С. 12]) та Б. Спінози (спінозівські ідеї
"свобідної необхідності" та субстанції як єдиного суб’єкта усіх своїх змін [33]), разом з Г. Гегелем
та Ф. Енгельсом 12), не кажучи вже про Маркса (з його славнозвісною 11-ю тезою" з «Тез про
Фейєрбаха»: «Філософи … лише в різний спосіб пояснювали світ…») та В.І. Леніна (якому
належить такий відомий коментар викладеного Гегелем у «Науці логіки» вчення про поняття:
"Свідомість не лише відображає об’єктивний світ, але й творить його" [19. С. 194]).
Декому з наших безпосередніх попередників та сучасників, –кожному своїм власним шляхом,
–
вдається
поступово
наближатися
до
деконструкції
нерозв’язної
опозиції
«онтологізм/гносеологізм» шляхом опанування діалектикою об’єктивного й суб’єктивного. В
одному з досліджень сучасних трансформацій у постнекласичній науці реалізований у роботах
Е. В. Іллєнкова. В. І. Шинкарука, М. А. Розова, В. І. Столярова, саме онтогносеологічний підхід до
феномену абстракції та процедури абстрагування слушно ототожнюється з загальнофілософським з
тих міркувань, що він є реалізацією методологічного нормативного припису, згідно з яким
абстракція здійснюється «за певними правилами, враховуючи заборони, що накладає «природа
речей» [30. С. 80-81].
Зафіксуємо ж найсуттєвіші, на нашу думку, аспекти онтогносеологічної парадигми
теоретичного наукознавства, якими вони нам видаються з урахуванням внеску М.О. Ліфшиця у
розробку її світоглядно-методологічних засад:
а) онтологія практики полягає у об’єктивності як об’єкта, так і суб’єкта людської діяльності,
оскільки не лише об’єкт, а й суб’єкт є тим, чим вони є, незалежно від волі і свідомості суб’єкта,
співпадаючи саме у практиці, у якій суб’єкт є тим, що він являє собою як природоперетворювальну
силу, а об’єкт являє собою саме ту частину природи, яку людина актуально перетворює (Я = не-Я,
оскільки «і Я, і не Я суть обидва – продукти первинних дій Я» [37. С. 91]);
б) онтологія всезагального міститься у об’єктивній обумовленості єдності законів існування й
розвитку світу його матеріальністю: незалежність законів існування й розвитку природи від волі і
свідомості людей зумовлює таку ж незалежність від волі і свідомості людини законів людської
практики, яка необхідно відбувається у повній відповідності з законами Природи, а також законів
людського мислення, яке у своєму просуванні вглиб істини верифікує істинність своїх пізнавальних
зусиль саме практикою, вже попередньо узгодженою з законами природи («єдність світу полягає у
його матеріальності» [40. С. 43]);
в) онтологія явища є не що інше як взаємопрояв у взаємовиявах взаємодіючих сутностей у
процесі їхньої взаємодії;
г) онтологія відбиття є ідеальністю взаємовиявів об’єктивної визначеності взаємодіючих
матеріальних систем у реальності їх взаємопроявів як саме відбиваного і відбиваючого – (ось чому
відчуття є "суб'єктивний образ об'єктивного світу" [18. С. 120]);
є) онтологія методу полягає у необхідності для суб’єкта задля досягнення вільно обраної ним
мети підкоритися у виборі способу її досягнення природі об’єкта («над природою не володарюють,
якщо їй не підкоряються» [5. С. 81]; «я вважаю свободою не довільне рішення (decretum), а вільну
необхідність (libera necessitas)» [33. С. 591]);
Як бачимо, сьогодні вже як ніколи важко не погодитися з М.О. Ліфшицем і не визнати, що не
ми, люди у якості автономних суверенних суб'єктів мислення та пізнання мислимо і пізнаємо
природу, а вона за допомогою нас мислить і пізнає себе. І тому, якщо ми не станемо достатньо
розвинутим органом Природи, за допомогою якого вона могла б адекватно усвідомлювати закони
власного розвитку і відповідно до них активізувати найперспективніші і найприродніші для самої
10

В.В. Мельник, наприклад, у своєму дослідженні історико-філософської інтерпретації ідеї трансцендентного
говорить про такі чотири різних аспекти розуміння трансцендентного в історії філософії: онтогносеологічний
(Фіхте) поряд з гносеологічним (Кант), онтологічним (Платон) та аксіологічним (християнське богослів'я)
[26].
11
Гегель цю спінозівську думку висловлює так «Сліпою є необхідність, остільки вона не осягнута в понятті…» [10. С. 248], а Енгельс охоче погоджується з ним [40. С. 116].
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природи лінії її подальшої еволюції, – ми ризикуємо стати зайвими і не потрібними Природі. Тому
нам конче необхідно усвідомити, що людині не притаманна якась особлива природа, відмінна від
природи самої Природи, і що наша когнітивна суб'єктність є не більш ніж моментом нашої
практичної суб'єктності, якою ми й доводимо нашу дійсну справжність.
Оскільки способом існування свідомості є знання, то саме пізнання є способом його
виникнення. Усе ж розмаїття можливих знань людини про світ – як суто раціоналізованих
(раціональних), так і позараціональних (не ірраціональних, а іншораціональних!) – в т.ч. чуттєвих і
почуттєвих його форм міститься у тому способі, яким людина присутня у світі – у всіх можливих
формах її практичного перетворення природи, – як природи Природи у якості частини цієї
останньої, так і власної природи, яка нічим від першої не відрізняється і, будучи не пізнаною
протистоїть людині як сліпа стихійна сила.
Оскільки ж наука є не чим іншим, як спеціалізованою формою виробництва нових знань, тією
специфічної компетентністю, яка уможливлює співпадання результату з метою пізнавальної
діяльності, – тобто гарантує, що артефакт, культивований у такій специфічній формі культурної
практики як наукове пізнання, дійсно буде знанням (епістеме, або когіто), а не гадкою (докса), є
знання того, що таке знання і завдяки задовольненню яких суто природних, – тобто притаманних
об'єктивній реальності необхідностей, – воно стає можливим. А для цього нам через онтологію
необхідно повернутися в матерію як єдину субстанцію, модусом якої (а не однопорядковою їй
субстанцією) і є мислення.
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SUMMARY
The article is devoted to the establishment of onto-epistemological post-non-classical paradigm in
theoretical philosophy and the contribution to this process by an outstanding native thinker M. Lifshitz.
О. В. МАЛОВІЧКО
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ
Розвиток науково-технічної революції, що розпочалася у 40-х рр. ХХ ст. спричинив перехід
суспільства в нову фазу розвитку – інформаційну, яка стала основою для формування
інформаційної цивілізації. Вона характеризується появою нових видів матеріальних носіїв –
комп'ютерні технології, глобальні комп'ютерні мережі, що дає можливість охопити й поглибити
проникнення інформації у всі сфери життя суспільства. Ці процеси ведуть до переосмислення, в
першу чергу, потреб людини, суспільства, до їх актуалізації в прагненні задовольнити. Це
переосмислення відбувається на якісно новому рівні, оскільки суспільство досягло у своєму
розвитку стану, коли його матеріальний напрямок відходить на другий план, а на його місце
приходить духовний. Саме він і викликає зміни в суспільстві.
Поступово соціальний інститут держави втрачатиме свої основні позиції і відійде на
допоміжні або ж зовсім зникне. «Через розмивання кордонів між економікою, політикою і
суспільством починається нова боротьба за владу і протистояння владі», – зазначає У. Бек [1, 15].
Розвиток сучасної держави, рівно як і суспільства нині набуває якісно нового стану, що
охоплюється терміном глобалізований світ, набуває інших рис, які більш коректно подаються у
літературі під терміном «інформаційне суспільство», «інформаційна доба розвитку світової
спільноти». Тому тут корисними будуть джерела, що висвітлюють саме цей аспект сучасності і
його перспективи. Зокрема, інформаційне суспільство, як принципово новий рівень цивілізації,
досліджується в роботах вітчизняних і російських вчених В. Андрущенка, В. Баркова, В. Беха,
Г. Волинки, В. Горбатенка, В. Кременя, С. Кримського, В. Крисаченка, В. Ляха, М. Михальченка,
Л. Мельника, В. Пазенка, М. Поповича, Ю. Римаренка, М. Степика, В. Ткаченко, А. Чухно,
Р. Абдєєва, С. Вартанова, В. Іноземцева, В. Когана, І. Мелюхіна, М. Моісєєва, О. Панаріна,
Ш. Ейзенштадта, Ю. Яковца та ін.
Вивчення перспектив розвитку синергетичного потенціалу держави важко уявити без праць,
присвячених владі взагалі і державній владі, зокрема. На початок ХХІ століття знання, не зважаючи
на те, що його корені губляться в зародках соціально-філософської думки Стародавнього світу,
спирається на праці філософів, соціологів і політичних мислителів зі світовими іменами. Серед них
Х. Арендт, Б. Беррі, М. Вебер, Е. Гідденс, Р. Даль, Х. Лассуелл, С. Л’юкс, Н. Луман, К. Маркс,
Ч. Мерріам, Т. Парсонс, Б. Рассел, Д. Ронг, М. Фуко та ін., роблячи тим самим внесок в розробку
загальної теорії влади.
Саме на основі праць цього напряму ми можемо дослідити завдяки синергетичному підходу
нові потенції держави у добу інформаційного розвитку. Гносеологічні проблеми дослідження
процесів самоорганізації систем різної природи висвітлювалися у працях Л. Антипенка,
С. Нікольського, Ю. Плюскіна, С. Ситька, Л. Солов’я та інших дослідників.
Отже, значна кількість праць, присвячених дослідженню держави, інформаційного
суспільства та різних аспектів взаємодії держави і громадянського суспільства сьогодні доповнена
дуже малою кількістю робіт, що аналізують подальший розвиток держави як політичного
утворення. У зв’язку з цим актуалізується питання дослідження перспектив розвитку потенціалу
держави у її різних формах, що існують сьогодні.
Трансформацію держави можна віднести до процесів перехідного періоду та напрямків
формування семантичного рівня системи саморегуляції. Це можна назвати новою формою
синергетичного потенціалу держави, тобто однією з різних модифікацій впорядкованості розподілу
влади як параметру управління системою саморегуляції соціального організму країни, спосіб її
здійснення і вираження, що вже на новій основі організує державне управління та нові форми
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влади. Показником цього процесу є формування нових політичних утворень у світі, що об'єднують
кілька держав. Перша спроба створення такої організації відбулася відразу після Першої світової
війни. Це була Ліга Націй, яка проіснувала лише кілька років і під впливом поступового наростання
потужності Німеччини розпалася перед Другою світовою війною. Після поразки Німеччини у
Другій світовій війні у світі знову було здійснено спробу утворення наддержавного об’єднання, яке
б могло виконувати функції держави у межах всієї планети. Таким утворенням із середини 40-х рр.
ХХ ст. стала Організація Об’єднаних Націй як орган управління та вирішення питань не окремої
держави, а всього людства.
Із середини ХХ ст. бере початок і таке наддержавне об’єднання, як Європейський Союз, який
в міру свого розвитку набуває рис великого соціального утворення, що відіграє важливу роль у
розвитку сучасної Європи, зокрема, як у політичному, так і в економічному плані. На ЄС лежать
функції координації дій щодо вирішення різних економічних, політичних питань. Саме у ньому
проявляється сила органу влади.
Крім Європейського Союзу як загальноєвропейського органу управління, можна назвати й
організації, що відповідають за окремі сфери діяльності суспільства, в першу чергу військові (Рада
Безпеки ООН), економічні (Міжнародний валютний фонд, Фонд реконструкції та розвитку та інші),
культурні (ЮНЕСКО).
Не слід забувати і про військові утворення типу НАТО, що теж почали свою діяльність ще із
середини ХХ ст. і зазнали трансформації вже в 90-х рр., коли загальний організаційний процес
суспільства видозмінився для свого збереження.
Особливу увагу слід звернути на процеси саморегуляції окремих країн світу,
взаємопов’язаних з міжнародними організаціями. Так, формування нових напрямків у розвитку
країн (перехід до громадянського суспільства, боротьба за свободу особистості, глобальні
проблеми, які потребують вирішення) приводить до пошуку нових шляхів збереження стабільності
соціального процесу. Одним із прикладів цього є локальні війни за перерозподіл ресурсів
наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. ООН як інститут влади, який здійснює управління в межах
суспільства, виявив свою неспроможність у здійсненні регулятивних функцій. На відміну від цього
політичного інституту, окремо взятий соціальний організм, наприклад, НАТО, що переживає
перехід на новий якісний рівень, прагне шляхом війни знайти більш ефективні засоби саморегуляції
своєї системи.
Отже, сьогодні відбуваються активні процеси перерозподілу влади між державою та
громадянським суспільством, що спричиняють складання нових форм та типів держави. Серед
науковців існує багато думок з приводу нових форм держави та причин їх появи.
Вже сьогодні активно складаються нові історичні форми, притаманні перехідному етапу. На
думку А. Фурсова, це – «світ-системи», макрорегіони. «Світ-система» покликана замінити поняття
«держави» при вивченні сучасного стану суспільства. Сучасна світ-система існувала не завжди,
вона також має історичне походження і виникає або починає виникати тоді ж коли і держава – на
рубежі XV – XVI ст., коли «нові монархи» мечем, а потім, в міру того, як розгорталася військова
революція XVI – XVII ст., вогнем почали повертати назад співвідношення сил, «угодницькі
позиції» між верхами й низами суспільства...” [5, 7].
Держава, що як інститут підривається «зверху» (розвиток та зміцнення таких
наднаціональних структур, як ЄС, та інші) поступово втрачає свої позиції. Проте, як вважають деякі
автори [3]: «Навіть врахувавши певні зауваження щодо «політичної неповноцінності» цих структур
(ООН, Світова організація торгівлі, Світовий банк, ЮНЕСКО, Всесвітня організація охорони
здоров’я – О.М.) (консенсусний – у багатьох випадках – характер прийняття рішень,
необов’язковість виконання усіма країнами вже ухвалених рішень згаданих вище глобальних
організацій недостатні важелі впливу на «підпорядковану» галузь глобальної суспільної сфери і т.
ін.), тим не менше ми можемо оцінити реалії глобалізації і модерні тенденції розвитку глобальної
суспільної сфери» [3, 44].
З іншого боку, держава підривається і «знизу» – на рівні провінцій та регіонів. «А насподі –
теж відбувається ерозія влади національної держави (держави-нації), яку потрохи, але досить
наполегливо «відщипують» регіони і органи місцевої влади та самоврядування» [3, 6].
Макрорегіони, що оформлюються в останній третині ХХ ст., діляться на дві групи: «Регіонидержави» та «регіони-провінції» [5]. Інколи вони відтворюють контури докапіталістичних регіонів,
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інколи ж виникають зовсім нові конфігурації, наприклад, об'єднання, що одночасно виконують
функції політичної, економічної, культурної та інших видів координації спільних дій (ООН, ЄС);
територіальні об'єднання держав для економічного співробітництва (СНД, США – Канада); війсьвійськові блоки (НАТО), конфесійні форми – світ ділиться на мусульманський, християнський та
буддизм; інформаційні глобальні мережі (INTERNET).
Наприклад, якщо існує єдина Європа, то який сенс входити до її складу з втратами будь-якій
державі (Італія, Великобританія, Іспанія), якщо можна включити в неї лише певний регіон
(Ломбардія, Уельс, Каталонія).
У контексті регіоналізації цікавими є дослідження еліт С. Дацюком та К. Матвієнком [2], які
аналізують історію регіоналізації світу через домінуючі країни, їх еліту, поширення нею мови і
релігії. На основі лекцій Юрія Буздугана вони показують, що регіоналізація планети починається з
відкриття Америки. До цього уся регіоналізація відбувалася в Європі, частково Азії та Африці.
Мова завойовників (Македонського, Цезаря) слабко поширювалася серед завойованих територій.
Релігія завойовників майже не поширювалася, радше навпаки, якщо згадати християнство [2].
Погоджуючись з С. Дацюком та К. Матвієнком, можна зазначити, що «геополітичний,
геоекомічний та геокультурний фокуси конкуренції існували завжди, але до ХХ століття домінував
геополітичний. У ХХ столітті панує геоекономічний, результати чого проявилися в кінці століття.
А надалі все більше буде домінувати геокультурний фокус. Конкуренція у будь-якому з фокусів має
передбачати наявність ресурсів попередніх типів – наприклад, щоб успішно конкурувати в
геоекономічному фокусі, потрібно лідерство в геополітичному, а щоб успішно конкурувати в
геокультурному, потрібно лідерство як в геополітичному, так і в геоекономічному [2]».
Проти держави виступають і так звані «сірі зони». Цей термін запропонував А.Менк, і він
означає території, що не контролюються або погано контролюються державою. На думку
А. Фурсова, такими зонами можуть бути, по-перше, зони на «межі» або на території кількох держав
(«золотий трикутник» в Південно-Східній Азії, «золотий півмісяць» на Близькому Сході); по-друге,
частина території держави (наприклад, Чечня в Росії); по-третє, цілі райони великих мегаполісів
(Південний Бронкс в Нью-Йорці) [5].
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. активно стали обговорюватися процеси глобалізації у
світі. Ці процеси проникають у всі сфери життя суспільства і впливають на його функціонування і
розвиток. Тому останніми роками у науковій літературі постає питання про співвідношення
держави як форми об’єднання людей з процесами глобалізації. У нашому аналізі це питання постає
як: яку історичну форму в майбутньому отримає держава як форма саморегуляції і яким чином вона
буде співвідноситися з глобалізаційними процесами.
З іншого боку, постає питання про форму майбутнього існування держави, якщо вона все ж
таки залишиться. У що вона перетвориться? Тим більше, що сьогодні держава у більшості свої й є
національною, і як показує світовий досвід утворення держав – кожна нація чи етнос прагнуть рано
чи пізно створити свою незалежну національну державу, наприклад, країни Африки у 60-ті рр.
ХХ ст., республіки колишнього СРСР у 90-ті рр. ХХ ст.
Крім того, існує велика кількість держав, які мають свою національну державу вже кілька
століть, наприклад, Англія, Франція, США та ін. Ці та інші країни з багатим досвідом національнодержавного будівництва вже могли б переходити на новий рівень існування національних держав,
проте як показує практичний досвід не досить швидко прагнуть до цього. Підтвердженням цьому є
голосування за Конституцію Об’єднаної Європи, яку не було прийнято.
І хоч як не намагаються національні держави залишити незмінними свої позиції поступово
глобалізаційні процеси та формування інформаційної цивілізації приведуть до знищення
національної держави. Як показує У.Бек [1] поступове відмирання національної держави породжує
і буде породжувати й надалі космополітичний режим, «що включає політичну свободу, глобальну
справедливість, соціальну безпеку і екологічну стійкість» [1, 10] як нову форму устрою світу, що
забезпечується розвитком громадянського суспільства.
Основними ознаками космополітичного режиму за У. Беком можна виділити:
 виникнення нового простору і меж дій: «політика вийшла за рамки держав і кордонів –
курсив У.Б., внаслідок чого з’явилися додаткові гравці, нові ролі, нові ресурси, незнайомі правила,
нові суперечності і конфлікти» [1, 22]; «шанси гравців значною мірою залежать від їх само
ідентифікації і нового тлумачення політики» [1, 23];
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 максимальне зростання влади капіталу, якому протистоїть політичний споживач: «Його
протидія владі витікає з того, що він завжди і в будь-який час може відмовитися від покупок» [1,
25];
 громадянське суспільство бере владу в свої руки [1, 28];
 держава, в тому числі національна держава, повинна пройти самотрансформацію у вигляді
одного з типів: через неправдиві і справжні стратегії транснаціоналізації, в результаті чого можна
вивести з гри власну опозицію, але при цьому можна порвати з «національною аксіоматикою», що
стане першим кроком на шляху до космополітичної держави або союзу держав;
 «…викликом всьому державному світу є транснаціональна загроза з боку субдержавних
злочинців і створених ними мереж» [1, 30];
 заміна парадигми легітимності: «мета глобального громадянського суспільства і його
акторів – злиття громадянського суспільства і держави, тобто розвиток і розширення
космополітичної форми державності» [1, 40];
 повинна з’явитися космополітична пам'ять, яка повинна визнати і включити в свою історію
(і історичну пам’ять) «інших»;
 повинні існувати «…транснаціональні організації, об’єднані спільними інтересами, і
національно-інтернаціональні всесвітні партії або ж відповідним чином переорієнтовані і
реорганізовані партії, які б відображали і укріпляли простір транснаціонального досвіду і горизонти
транснаціональних цінностей» [1, 77];
 повинні бути нові способи врегулювання транснаціональних конфліктів, оскільки в центрі –
курсив У.Б. національно-державних, політичних і корпоративних організацій може виникнути
загроза фази появи рефлексів раціоналізації, що ще повинна відбутися, або вступ в постполітичну
еру високої технократії;
 соціальні рухи стали носіями глобальної свідомості, глобальних цінностей, конфліктів,
вимог, прав і обов’язків.
Визначаючи пріоритети та орієнтири в глобалізаційних процесах, що відбуваються сьогодні
У. Бек [1, 231-315] пропонує на вибір державам стратегії їх розвитку, мотивуючи це тим, що:
«Якщо капітал для розкриття джерел самолегітимації прагне злиття з правом, то державі необхідно
було б прагнути до злиття з глобальним громадянським суспільством для завоювання
транснаціональної дієздатності і нових джерел глобальної легітимності і влади» [1, 233-234].
Отже, У. Бек вбачає подальшу трансформацію національної держави в глобальне суспільство,
в космополітичний режим, де будуть панувати нові відносини на основі переділу влади в
суспільстві та державі, що почалися вже сьогодні.
На відміну від У. Бека деякі автори [3] говорять про глобальну державу, «яка поступово
набирає обрисів не тільки віртуальної структури, породженої надміру «креативною уявою»
інтелектуалів, але й реальної політичної інституції, що дедалі більше впиває на політичне життя
глобального суспільства»[3, 44]. Вони пропонують розглядати глобальну державу в контексті типів
глобального політичного менеджменту:
 «програмно-цільовий (відповідно до мети спрямування, часу дії та наслідків реалізації
управлінських рішень);
 ієрархічно-територіальний (згідно з ієрархічно-територіальними рівнями і просторами
суспільного управління);
 ієрархічно-регулятивний (з урахуванням особливостей та ієрархії об’єктів та суб’єктів
управління);
 об’єктна-процедурний (в залежності від базових сфер суспільства та притаманних їм
методів (процедур) управління);
 функціонально-галузевий (на підставі врахування особливостей основних сфер суспільної
діяльності) [3, 44].
Такий розгляд лише окреслює майбутні перспективи трансформації держави, але задає
параметри, за якими можна дослідити такий перехід.
На нашу думку, всі існуючі у сучасній науці перспективи подальшого розвитку та
трансформації держави представляють собою різні варіанти та критерії, за якими можна показати
шляхи переходу до «чогось» нового – чи то нової форми держави (наприклад, наддержавні
утворення), чи то глобального суспільства (з розчиненням кордонів національних держав) тощо.
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Але не треба забувати про «духовну» частину суспільства. Мається на увазі, що всі сценарії
подальшої трансформації держави практично не враховують менталітет людей, їх етнічний «дух»
та національну самоідентифікацію. Завдяки цим складовим, як показує практика, національні
держави ще й досі існують й інколи активно чинять опір наддержавним утворення у різних
питаннях. Прикладом може слугувати голосування/не голосування по деяким питанням країнучасниць ЄС.
Отже, у сучасному суспільстві, враховуючи всі глобалізаційні тенденції, світову економічну
кризу, перехід до інформаційного суспільства та інші чинники, відбувається поляризація наукових
думок з приводу подальшої долі держави як форми саморегуляції соціального організму країни. Всі
теорії можна звести до двох напрямів: перший – держава залишиться, але видозміниться
(національна держава, космополітична держава тощо); другий – держава як форма зникне. Серед
причин, що спонукають до зникнення держави – розмивання кордонів у результаті утворення
наддержавних континентальних та міжконтинентальних об’єднань; «підрив» держави регіонами;
утворення неконтрольованих державою зон тощо.
Тому, на нашу думку, подальшими розвідками дослідження може стати багатокритеріальний
аналіз всіх існуючих у сучасній науці перспектив подальшого розвитку та трансформації держави,
що представляють собою різні варіанти та критерії, за якими можна показати шляхи переходу до
«чогось» нового – чи то нової форми держави (наприклад, наддержавні утворення), чи то
глобального суспільства (з розчиненням кордонів національних держав) тощо.
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SUMMARY
The article examines the processes of redistribution of power between the state and civil society,
causing assembly of new forms and types of state.
П. В. ГОНЧАРЕНКО
СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ МУЗИКИ У XІX СТОЛІТТІ
Сьогодні, мабуть, немає слухача, що не був би знайомий з добутками Ф. Шуберта і
Ф. Шопена, Р. Шумана і Е. Гріга, І. Штрауса і Ф. Ліста, О. Варламова і О. Аляб’єва, М. Глінки,
П. Чайковського і М. Мусоргського, І. Брамса і А. Дворжака. Добутки XІX століття постійно «на
слуху» – вони звучать по радіо, телебаченню, на концертній естраді, їх можна почути у записі і online. Тому дані добутки тією чи іншою мірою знайомі слухачам, часом незалежно від їхнього
бажання.
У багатьох роботах, присвячених мистецтву цієї епохи, зустрічається термін «романтизм».
Але хронологічно цей ідейний і художній напрямок у європейському і американському
соціальному бутті музики охоплює кінець XVІІІ – першу половину XІX століття, і ми
використовувати його не будемо.
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XІX століття у Європі – це століття національно-визвольного і революційного руху. Війни
проти іноземного панування, за національне об’єднання і незалежність, за новий суспільний устрій
і звільнення людини ведуться протягом всієї епохи, взаємовпливаючи і переходячи одна у іншу.
Мистецтво у цьому русі відігравало далеко не пасивну роль відбивача подій. Твори мистецтва
концентрували у собі суспільні уявлення і переживання, повертаючи їх читачам, глядачам,
слухачам, активізуючи суспільну свідомість і спонукуючи людей до дії.
Культура європейського суспільства у XІX столітті концентрується, насамперед, у містах,
населення яких неухильно зростало. Так, на початку століття міське населення Англії становило
ледве більше 20%, до середини століття воно зросло до 50, а наприкінці – до 80%. Настільки ж
висока питома вага становить міське населення Нідерландів, Італії, трохи менше Франції і
Німеччини. Значно менше міського населення було у скандинавських і слов’янських країнах, у
тому числі в Україні. Місто, особливо велике (більше 100 тисяч жителів), стає основним центром
професійної музичної культури, зокрема концертного життя.
Міське населення виступає активним слухачем музики. Вогнищами культури у XІX столітті
залишаються і окремі маєтки, садиби заможних селян, але рівень їхньої культури значно
поступається містам, а концертного життя, за винятком окремих великих маєтків, у них немає. Хоча
музика, спів міцно увійшли в повсякденне життя як міського, так і сільського населення. За
жанрами пісні були різноманітними: ліричні, жартівливі, романси, виконувалися вони соло, дуетом,
хором, під акомпанемент скрипки, гітари, фортепіано (бандури – в Україні). Переважно це були
авторські твори, які згодом розповсюджувалися і ставали народними.
З початку століття у деяких країнах Європи (Німеччині, Італії, Англії, Франції) слідом за
Нідерландами та Чехією вводиться загальне і обов’язкове початкове навчання, розширюється
мережа середньої і вищої освіти, оскільки в умовах технічного прогресу промисловості і
транспорту гостро постала проблема підготовки кваліфікованих кадрів, проблема освіченості
нижчих соціальних верств. Зростання освіченості було неоднаковим у різних країнах. У Чехії, де
обов’язкове шкільне навчання було введене у 1774 році, у середині XІX століття таких людей, що
вміли читати і писати було 85% населення. У Російській імперії, де загальна освіта була введена
лише після подій 1917 року, до складу якої входило 80% площі України, грамотних людей (таких,
що вміли читати і писати) у 1897 році був 21%.
Навчальні заклади, основні установи культури – видавництва, друкарні, книгарні і бібліотеки,
театри, виставки і концертні зали були зосереджені, в основному, у містах. Значного поширення
набуло сімейне музикування, аматорський молодіжний розважальний спів. Центрами розвитку
музичної культури були духовні навчальні заклади, гімназії, приватні пансіони, університети, в
яких вивчалася нотна грамота і теорія музики. Багато хто отримував професійну музичну
підготовку в церковних хорах.
Зростання грамотності і освіченості відкриває представникам широких верств населення
шлях до мистецтва. Одним із самих привабливих у XІX столітті стало мистецтво театру. Його
величезний вплив на глядачів був обумовлений синтезом мистецтв, у якому музика – неодмінний
компонент (не кажучи про існування особливого музичного театру). З епохи Відродження
професійний театр перестає бути мандрівним, і, звичайно, у всіх великих містах Європи є театри, у
тому числі загальнодоступні. Нерідко спектаклі того або іншого театру стають значною подією
життя міста, країни. Величезною подією початку століття стали, наприклад, постановки в Італії і
Франції опер Дж. Россіні, у середині століття – опер Дж. Верді, зокрема «Набукко» (у 1842 році),
опер Р. Вагнера у Німеччині, Б. Смєтани у Чехії, М. Глінки і М. Мусоргського у Росії, а також
цілого ряду спектаклів драматичного театру.
В Україні одночасно з народною і церковною традиціями у XIX столітті складається світська
професійна музична культура. С.С. Гулак-Артемовський на початку 60-х років створює першу
українську оперу «Запорожець за Дунаєм». Перлиною української вокальної класики стали
«Вечорниці» П.І. Нищинського. Вони малюють широку музичну картину народного життя,
знаменитий чоловічий хор «Закувала та сива зозуля», тема якого – страждання козаків у турецькій
неволі, їх прагнення до свободи. Мелодичним багатством, співучістю, драматичною напруженістю
привабила слухачів опера М.М. Аркаса «Катерина» за однойменною поемою Т.Г. Шевченка.
Композитори широко використовували багаті традиції українських народних пісень, обробляли їх.
П.П. Сокальському належить глибока теоретична праця «Русская народная песня, великорусская і
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малорусская, в ее строении мелодическом и ритмическом». Цілу епоху в музичному житті України
складає творчість М.В. Лисенка – великого українського композитора, блискучого піаніставіртуоза, талановитого хорового диригента, педагога, музикознавця, засновника української
музичної класичної традиції і активного громадського діяча демократичного напряму.
Соціальне буття музики у цей час тісно пов’язане з відкриттям музичних навчальних
закладів, нотних видавництв, організацією концертів і діяльністю музичних критиків.
У XІX столітті в більшості столичних міст Європи відкриваються державні вищі музичні
навчальні заклади (консерваторії) або реорганізуються існуючі колись приватні заклади. Виникає
також широка мережа музичних училищ, приватних музичних шкіл і студій. Зокрема, до XІX
століття у Російській імперії існував лише клас музичного навчання при Театральному училищі. Із
заснуванням у 1802 році Філармонічного товариства, а потім Російського музичного товариства
(1859 рік) організовується низка музичних шкіл і училищ у столицях та інших містах.
Відкриваються консерваторії у Москві і Петербурзі (1862, 1866 р.), Саратові, Києві й Одесі (19121913 р.), а також приватні музичні школи та училища. Організація концертів у європейських
країнах до XІX століття була долею приватного підприємництва, хоча із цією метою вже у XVІІІ
столітті виникають музичні товариства. Тепер цим в основному займаються філармонічні та інші
музичні товариства.
У Російській імперії концерти, крім Філармонічного і Російського музичного товариств,
організовує низка аматорських об’єднань: Товариство камерної музики, Хорове товариство, Гурток
аматорів музики, Будинок пісні та інші. Великий внесок у розвиток концертної справи вносить
приватне підприємництво окремих меценатів: М. Бєляєва, М. Вієльгорського, З. Волконської,
С. Кусевицького, С. Мамонтова, І. Прянішнікова, Д. Шереметьєва та інших діячів культури.
Концертну діяльність в містах України розгортали, переважно, самодіяльні колективи.
Традиційними серед інтелігенції великих міст були літературно-музичні вечори. Влаштовувалися
добродійні концерти, особливо під час проведення великих контрактових ярмарок. Однак часто
така діяльність наштовхувалася на адміністративні заборони. Наприклад, в 1867 році у Києві був
випадок, коли влада дозволила концерт за умови, що тексти пісень будуть звучати французькою
мовою. Високого рівня досягла майстерність партесного (багатоголосого) співу. У XIX столітті
хоровий спів поступово виходить за межі суто культового. Загальнофілософський зміст канонічних
образів залучав до храму чимало світських слухачів. З великими концертними програмами
виступали хори Київської академії, Переяславської семінарії. Розвиток своїх національних традицій
гальмувався, оскільки перевага адміністративно надавалася іноземним авторам.
Велике значення для соціального буття музики мало розширення видавничої справи, що від
дворян-меценатів переходить у руки книгопродавців. Основні центри європейської музичновидавничої справи зосереджені у Німеччині, Італії, Англії і Франції. З ускладненням техніки
нотодрукування у XІX столітті музично-видавнича справа здобуває суто промисловий характер, не
втручаючись у питання музичної освіти і лише відповідаючи на ті або інші тенденції часу. У цьому
сенсі необхідно відзначити прогресивну спрямованість деяких російських музичних видавництв,
особливо у другій половині століття (М. Бєляєва, П. Юргенсона), що орієнтуються на видання
кращих творів російських і закордонних композиторів.
Величезне значення у соціальному бутті музики відіграють музичні журнали і діяльність
окремих критиків. Можна виділити «Нову музичну газету» у Німеччині, редактором якої був
Р. Шуман, журнал «Музичний і театральний вісник» у Росії (музичний редактор О. Сєров),
«Менестрель» у Парижі та інші журнали. Не можна не відзначити величезний внесок у музичну
просвітницьку діяльність Г. Берліоза, Г. Гервіуса, П. Дюка, Г. Лароша, Н. Кашкіна, С. Круглікова,
О. Одоєвського, В. Стасова та інших діячів культури.
Варто підкреслити, що організація музичних навчальних закладів, концертів, висвітлення
музичного життя у спеціальних журналах і книгах багато в чому залежать від того, хто став
реальним слухачем і які його потреби. Слухацька аудиторія у XІX столітті значно розширюється за
рахунок дрібнобуржуазного і демократичного середовища, що становить основну частину слухачів.
Інтелігенція, студенти й музиканти – менша їхня частина, і зовсім невелика – середні буржуа, які
разом із представниками аристократичної знаті виступають як «заступники мистецтва».
Саме середні буржуа, як свого часу аристократи, стають організаторами концертного життя,
власниками нотних видавництв і магазинів, майстерень з виготовлення та ремонту музичних
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інструментів, а також безлічі салонів, танцювальних залів і ресторанів, будучи у такий спосіб закозаконодавцями у соціальному бутті музики. Музичні потреби «заступників мистецтва» збігаються з
потребами дрібнобуржуазного середовища і стають домінуючими. Це насамперед потреби
прикладні – бажання слухати музику настроїв від танцювальної з радісно-збудженим світом
переживань до витончено-мрійливої. Це також бажання, щоб звучала музика ефектна, віртуозна, а
також сюжетно захоплююча й звукозображальна, що веде у світ вигадки.
Деякі критики і дослідники навіть прагнули обґрунтувати й затвердити природність і
винятковість подібних потреб. «Ефект, вироблений інструментальною музикою може впливати
тільки на тих, хто має гарне виховання, – пише у 1828 році Ф. Фетіс. – Природа емоцій є
незрозумілою і не має певного предмета. Саме із цієї причини вони і справляють на нас таке
враження. Чим менш предмет є очевидним, чим менше ним зайнятий розум, тим більше
схвильована душа, тому що ніщо не відволікає її від того, що вона випробовує» [1, с. 100]. Але не
всі критики позитивно оцінюють домінуючий вплив прикладних музичних потреб. «Хто
насмілиться сказати, що кожен слухач наділений почуттями, які музика може викликати?
Вульгарний світ салону приходить на концерт, щоб дивитися, – невже ж і він повинен розуміти
музику або хоча б бажати її слухати?» – запитує Г. Гервіус у 1868 році [2, с. 335]. Маючи на уваізі
слухачів, що не володіють необхідною культурою сприйняття, Е. Ганслік писав: «Дрімаючи у своїх
кріслах, ці ентузіасти гойдаються на хвилях звуків, замість того щоб розглядати їх гострим
поглядом. Звучання наростає й наростає, слабшає, раптово спалахує, тільки-но чутно завмирає – все
це приводить їх у якийсь невизначено-почуттєвий стан, і вони настільки безневинні, що приймають
його за «суто духовну» насолоду музикою. Естетичні ознаки духовної насолоди недоступні їхньому
слуху, – тонка сигара, ласий шматочок їжі й тепла ванна дають їм рівно стільки ж, скільки
симфонія, хоча вони не усвідомлюють цього» [2, с. 310-311]. «Безперечно одне: смаки публіки у
наш час спрямовані вбік картин сюжетних і музики програмної, – міркує К. Сен-Санс наприкінці
XІX століття. – Ще сильніше зачарування, коли до суто музичної насолоди приєднується гра уяви,
спрямована певним шляхом і пов’язана з музикою певними асоціаціями» [1, c. 256-257].
Впливають, звичайно, і пізнавальні музичні потреби, висунуті слухачами різних соціальних
страт – представниками дворянства, буржуа, інтелігенції тощо. Про те, якими повинні бути
пізнавальні музичні здібності слухачів, міркують багато музикантів, критиків, філософів. «Між
немузикантами,
але людьми
добре
освіченими,
цілком
розвиненими
з
інших
загальноінтелектуальних сторін, часто можна зустріти таких, які обдаровані здатністю сприймати
музичні враження саме так, як їх сприймати потрібно, – писав О. Сєров. – Але їм багато чого бракує
для справжньої насолоди музикою. Для вірного судження про музику і для повної насолоди нею
необхідні рівною мірою розвиненість смаку разом з розвитком поетичної сприйнятливості, і
знайомство з технічними умовами, з організмом музичних творів» [3, c. 152-153]. «Естетичне
сприйняття музики має місце, коли помічають її цілком, коли все у ній відзначають і усвідомлюють
безпосередньо кожну з її принад», – підкреслював Е. Ганслік [2, c. 314].
Але треба визнати, пізнавальні музичні потреби не відіграють у дану епоху настільки значної
ролі. Висуваються вони нечисленною і недостатньо соціально значимою аудиторією. Якщо раніше,
в епоху Просвітництва, композитори були залежні від двору і церкви та створювали свої добутки
під впливом вимог освічених заступників, а нерідко і висококультурних представників знаті, то
тепер композитори – це вільні, незалежні митці. «Однак завойована воля від сковуючих вимог
придворного середовища спричинила не менш тяжкі для самих митців нові явища. Музичне життя
виявилося у вирішальному ступені у владі малоосвіченої аудиторії, не здатної оцінити високі
прагнення в мистецтві й шукаючої у ньому тільки легку розважальність. Протиріччя між пошуками
передових композиторів і обивательським рівнем відсталої буржуазної публіки у величезному
ступені гальмувало художнє новаторство у ХІХ столітті, – пише В. Конен. – У цьому полягала
типова трагедія митця цього часу, що породила розповсюджений у західній літературі образ
«невизнаного генія у мансарді» [4, c. 150].
Розрив між потребами композиторів і поціновувачів музики, з одного боку, і численної
слухацької аудиторії – з іншого, особливо гостро, хоча й по-різному, усвідомлюють композитори.
«Авторам музики потрібно лише одне – блищати, подобатися юрбі, може бути, потурати
хвилинним смакам, розраховуючи на гарну винагороду, – пише Е. Гофман у 1814 році. – Причини
цього полягали у самих тенденціях часу. Все йшло до того, щоб замкнути людину у колі
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жалюгідного, обмеженого життя, суєту цього життя людина стала вважати вищою метою свого ісіснування, і тоді вона відріклася від вищого та справжнього» [2, c. 8]. Розуміючи свою залежність
від смаків публіки, деякі композитори встають на шлях ремісництва, часом не приховуючи цього.
«У вас три персонажі, у кожного свій символічний мотив. Із трьома мотивами, симфонічно
розробленими, ви повинні створити ваш добуток. От те, чого хочуть. Мені однаково – я можу це
зробити», – з гіркотою зізнається Е. Шабріє [1, c. 241].
У таких умовах вищі музичні потреби, висунуті передовими митцями і окремими слухачами,
не підтримуються широкою аудиторією й усвідомлюються тільки як ідеал. «Мистецтво є засіб
розмови з людьми, а не ціль, – стверджує М. Мусоргський. – Не музики нам треба, не слів, не
палітри і не різця. Думки живі подайте, живу бесіду з людьми ведіть» [5, c. 332]. Це вираження
думки багатьох митців і мислителів того часу.
Величезну роль у заповненні дозвілля дрібнобуржуазного середовища відігравали танці і
пісні. Популярні у побуті танці різноманітні: полька, галоп, чардаш, мазурка, контрданс, кадриль,
котильон, полонез і, звичайно, вальс. В Україні, крім зазначених, безумовно, – гопак, казачок та
інші. Здавна існувала форма танцювальних вечорів – бал. Опис балу початку XІX століття є в
романі у віршах О. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Сцену бала у вищому аристократичному суспільстві
описує Л. Толстой у романі «Війна і мир» та багато інших письменників і поетів того часу. Для
середнього класу міського населення існували загальнодоступні танцювальні вечори у садах, залах,
ресторанах. Ця форма музичного побуту, найпоширеніша у центральній Європі, добре описана у
книзі Е. Мейлаха «Іоганн Штраус». З неї ми довідуємося про зародження й розквіт самого
популярного танцю – вальсу, про найбільш видатних композиторів, що працювали у даній сфері
соціального буття музики.
Значну роль у музичному побуті різних соціальних верств відіграють пісня і романс. Пісня
була улюбленою завжди, але такого захоплення романсом, як у XІX столітті, історія не знала.
Романси і пісні писали того часу і професійні композитори, і аматори. З романсу починалося
музичне виховання, спілкування слухачів того часу з музичним мистецтвом, входження їх до сфери
соціального буття музики. Побутовий романс, на відміну від концертного, писався у традиційній
для пісні куплетній формі з нескладним і часто незафіксованим супроводом, який можна було
змінювати, імпровізувати, виконувати на будь-якому інструменті або у будь-якому ансамблі.
Звичайно побутовий романс виконувався у супроводі фортепіано або гітари. Головними виразними
засобами у ньому були текст і мелодія, що підкреслює зміст. Тому мелодія побутового романсу,
зазвичай, була декламаційною і пісенно-декламаційною або прагнула бути такою у процесі
розвитку романсу. Найбільш популярними у побуті першої половини XІX століття у Російській
імперії були романси О. Аляб’єва, О. Варламова, О. Гурильова, М. Тітова, у другій половині –
П. Булахова, С. Донаурова, О. Дюбюка, М. Зубова, Я. Пригожина, М. Шишкіна. Деякі з романсів
були не просто популярними або модними – вони, власне кажучи, стали народними, зокрема,
«Соловей» О. Аляб’єва або «Червоний сарафан» О. Варламова. Останній, за словами композитора
М. Тітова, звучав не тільки у аристократичному салоні або міському середовищі, але навіть у
курній хаті. Композитори, відомі і безіменні, писали свої романси на вірші кращих поетів того часу
– О. Пушкіна, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, П. В’яземського, Д. Давидова, О. Дельвіга, О. Кольцова,
М. Нєкрасова, Я. Полонського, О. Толстого, А. Фета.
Головна особливість побутового романсу, на відміну від танцю і народної пісні, у тому, що
він перетворював музичне дозвілля у концертну форму. Танок і народна пісня поєднували, робили
рівноправними всіх присутніх і тих, хто приймав участь у співі або танці. У той же час романс
диференціював аудиторію на виконавців і слухачів. І хоча слухачі у такому музикуванні нерідко
підспівували виконавцеві романсу, якщо він був їм знайомий і улюблений, вони все-таки
залишалися слухачами. Адже романс припускав сольний спів, виділяючи фігуру виконавця. І якщо
виконавець був талановитий, мав гарний або сильний голос, а також був обдарований особливими
виконавськими здібностями, то присутні, безумовно, слухали мистецтво співака й акомпаніатора. З
потреби спілкуватися із талановитими співаками і виконавцями народилася естрада XІX століття як
концертна форма побутової музики. Чималу роль у цьому процесі зіграв циганський спів, серед
виконавців якого було чимало видатних співаків і акомпаніаторів. Мистецтву циганського співу
присвячено чимало сторінок літературних творів, а також журнальних статей того часу.
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Поетична і музична обдарованість українського народу була основою високого рівня
розвитку музично-пісенної творчості в Україні. У XIX столітті як і раніше побутують землеробські
пісні календарного циклу, а також колядки, веснянки, колискові, весільні. Широкою популярністю
користувалися пісні-романси «Їхав козак за Дунай», «Віють вітри», «Сонце низенько», а також
створені на вірші Шевченка «Думи мої, думи», «Заповіт». З народного середовища висувалися
талановиті співаки-кобзарі (Остап Вересай, Іван Кравченко-Крюковський, Гнат Гончаренко,
Терентій Пархоменко, Михайло Кравченко, Андрій Шут та інші).
Не можна не сказати про домашнє музикування як форму музичного побуту ХІХ ст., що
безпосередньо пов’язане з концертним музичним життям. Домашнє музикування є важливим
засобом прилучення до соціального буття музики вже не тільки у прикладному його призначенні.
Самостійне виконання музичних добутків, знайомство з ними шляхом програвання, нехай навіть
недосконалого, нарешті, ансамблева гра аматорів були природним і необхідним ступенем розвитку
до досконалого слухового сприйняття у той час. Справжні концерти були лише у великих містах, а
у невеликих містах і селах або садибах домашнє музикування виконувало функцію концертного
спілкування. Спілкування з музичними добутками поза концертами могло бути тільки шляхом
музикування або присутності при цьому. Об’єднання музикантів-аматорів, їх зустрічі, гуртки,
салони – це природна форма соціального буття музики, яка була особливо широко розповсюджена
у середовищі інтелігенції, студентства, а також у аристократичному середовищі, тобто тих, хто мав
доступ до справжньої освіти, що обов’язково включала і музичне виховання. Не випадково багато
інтелігентів – інженери, лікарі, педагоги, юристи, художники – вміли грати на тому або іншому
інструменті, і, звичайно, музичні інструменти були неодмінним атрибутом їхнього життя.
Отже, у ХІХ столітті виникають нові способи музичного вираження, виявляючи глибоку
індивідуальність потенціалу композиторів і глибину соціального буття музики. Музиканти
знаходили натхнення у народних шарах музичної культури, формуються національні музичні
школи, виявляючи соціальну приналежність кожного композитора і своєрідність його стилю.
Музика звучала в публічних концертних залах, театрах, навчальних закладах, музичних
товариствах. ХІХ століття висунуло новий клас споживачів музики, де культура двору й дворянства
були відтиснуті на задній план. Елітарне середовище слухачів змінилося масовим середовищем
городян, споживачами музичних добутків стали, переважно, представники інтелігенції.
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SUMMARY
In this article analyzed social life of music of the nineteenth century which took special seat in a life
of a society. The music education was a necessary component of education of the young man. In a society
interest to chamber and public concerts has amplified.
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ЧАС – МІНЛИВА СУБСТАНЦІЯ ВИМІРУ ПРОСТОРУ ВСЕСВІТУ
За еволюціоністською теорією Час – об’єктивно реальна форма існування матерії в динаміці,
що характеризує послідовність розгортання матеріальних процесів, віддаленість їх один від одного,
різних їх стадій, і тривалість їх розвитку.
В. І. Ленін: «В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может
двигаться иначе как в пространстве и во времени. Человеческие представления о пространстве и
времени относительны, но из этих относительных представлений складывается истина, эти
относительные представления, развиваясь, идут по линии абсолютной истины, приближаясь к ней»
[1, С. 115, 357].
Така констатація могла б бути прийнятою за умови, аби світ вважався об’єктивним,
незалежним від польової природи існування. Але Всесвіт багатомірний: окрім фізичного світу існує
безліч інших, не схожих один на одний. Густота і об’єм маси і енергії у цих світів різні. Одні більш
щільні, інші більш тонкі світи. А самим високим планом є енергоінформативний світ – світ Творця.
Цивілізація Землі існує одночасно в обох світах, що регулюються одночасно обома законами
– матеріального розвитку й енергоінформативним. Природа і дія їх протилежні. Закон
матеріального розвитку: ціле при діленні зменшується і втрачає цілісність, наприклад, розірвана
фотографія. За енергоінформативним законом, завдяки інтерферентним властивостям хвиль
(накладанням декількох на одну), шматки розбитої голограми на всіх осколках зберігають
цілісність зображення.
Людство завжди прагнуло зрозуміти сутність субстанції Часу, і вже античні філософи, такі як
Парманід, Елейський, Геракліт Ефеський, а в середні віки концепції Часу і простору розвивав
Августин Блажений. Б. Спіноза, подолавши дуалістичність уявлення про протяжну й мислячу
субстанцію, розглядав як причину самої себе [4]. І. Кант субстанцію вважав логічною категорією,
апріорною формою мислення, яка здійснює синтез явищ, даних у досвіді [5]. В. Ленін писав: «рух є
сутність часу і простору»; «… Рух є єдність непереривності (часу і простору)» [7, С. 215].
Г.В.Ф. Гегель тлумачив категорію субстанції як істотний ступінь у розвитку явища, як основу
справжнього розвитку, як початок наукового мислення, що повинно виявляти диференціацію
єдиного у багатоманітного. Гегель розкрив внутрішню суперечливість субстанції як причину
необхідного саморуху. Інформативна теорія визнає Час як субстанцію матерії, що є інформативною.
Адже там, де діє Час – діє певне інформативне поле, його можна зафіксувати певними приборами
[6, 86–89].
Якщо брати розмноження клітини в органічному світі, то на цей процес не поширюється
арифметичний закон, за яким ділення зворотне множенню. Світ – багатомірний.
Із усіх форм існування матерії фізика й астрономія чи не найменшою мірою пояснюють Час.
Його найчастіше пов’язують з простором і рухом. Але залежість руху і простору виявляє різні
форми Часу. Як, скажемо, Сонячний час, Земний, Місячний, Галактичний тощо. Що ж складає
«Машину Часу» в кожному конкретному матеріальному об’єкті?
– Зрештою, Час – це форма чи субстанція матерії?
Якщо Час – це наслідок подолання простору певним рухом, то рух в першу чергу
породжується гравітацією, а гравітація – це маса.
Міжкосмічний простір не знає гравітації. Проблема вивчення Часу – це проблема виділення в
природі раніше невідомих сил, джерелом яких є «хід Часу». Можливо, там присутні гравітаційні
хвилі? В домарксистському матеріалізмі панувала метафізична концепція Часу, за якою Час
визначався як зовнішня форма буття матерії, а його основною властивістю (як і простору) –
абсолютна незалежність від матерії і руху, і сприймалась як однорідна і неперервна тривалість, що
лине (поширюється – А.С.) рівномірно. [2, 758]. Який механізм переміщення Часу у просторі?
Передбачити можна, лише звіряючись з сучасними уявленнями про структуру світобудови. Час
субстанція, у різних астрономічних об’єктів різний за величезною своєю тривалістю і призначенням
конечної мети, якою є саморух матерії. Час не є речовиною. Р. Декарт визначав субстанцію як «річ,
яка існує так, що не потребує для свого існування нічого, крім самої себе» [3, 119–120].
Сучасній науці ще не під силу дати визначення інформативному полю. Не має поки й
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апаратури, яка б могла зчитувати інформацію з цього поля.
Як свідчать космонавти, вплив енергоінформативного поля вони відчували найвиразніше в
навколоземному космічному просторі. Прокинувшись від сну, вони відчували себе у невідомому
світі. Один із них, прокинувшись, відчув себе динозавром…
Про характер інформаційного поля за межами Землі повідав космонавт-дослідник і учений
С. Кричевський:
Цілком має бути, що стан зміненої свідомості людини поза земним часом (Землі – А.С.)
виникає при фізичному контакті з універсальним енергоінформативним полем, феномен якого
відбувається в даній субстанції, пізнання якої у людства ще попереду.
У природі мають місце такі часові феномени, які не знайшли і не знаходять пояснень,
зокрема, це факти перебування людини в інших часових вимірах. Наведемо лише деякі з них.
При дворі цариці Катерини ІІ з’явився юнак певної психічної орієнтації, який повідомив
цариці не лише дату її смерті, а й рік вбивства Павла І, нашестя Наполеона в Росію і напророчив
кінець роду Романових. Феноменальність в тім, що все це збулося.
У 1939 році зник пасажирський лайнер на маршруті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) – Богото
(Колумбія) з 36 пасажирами на борту. Приземлився він Боготе в 1994 році, в салоні якого
виявилося 36 скелетів…, а також горнята з паруючою кавою, тліючі сигари й газети, датовані
16.02.1939 року. За штурвалом сидів скелет. Експерти зробили висновок, що літак попав в «Яму
Часу», а питання чому люди перетворилися в скелети, а кава і сигари зберегли первісний стан,
залишили без відповіді.
В 1946 році на американському континенті приземлився на автопілоті апарат часів третього
рейху з двома пілотами на борту, але мертвими, які стартували в навколоземний простір в 1944
році.
В місті Мехіко два брати випали з багатоповерхової будівлі. Один з них розчинився у повітрі,
другий загинув.
У тій же Мексиці в ХІХ ст. з’явився філіппінський солдат в чудернацькій формі, який
стверджував, що служить в «почесному караулі» генерал-губернатора Філіппін. Солдата
розстріляли як шпигуна.
Нарешті американський льотчик Воєнно-повітряних сил США Уїтмен, виконуючи політ над
штатом Флорида, очутився над територією, що нагадувала середньовічну Європу. Це видіння, за
словами Уїтмена, тривало не більше 20 секунд. Таких випадків дії енергоінформативного поля
історія знає багато.
Тут доречно згадати явище ноосфери, яке сформулював наш співвітчизник, академік В.
Вернадський. Ноосферу він пояснював як сферу взаємодії природи і суспільства, де діяльність
людини виступає визначальним фактором розвитку [8, 104]. Саме поняття «ноосфера», введене в
науку на початку ХХ ст. П. Тейяром де Шарденом і Г. Лерза, було підхоплене і розвинуте
Вернадським.
Еволюціоністи «ноосферу» пов’язували зі становленням комуністичної суспільноекономічної формації, що створює умови для раціонального і гармонічного перетворення
природного середовища. Нині «ноосфера» розглядається як енергоінформативне поле планети
Земля, в якому діє субстанція Часу, відмінна від звичного Земного, природа якого, схоже, діє за
іншими законами, за якими всі події минулого, сучасного і майбутнього існують одночасно. Такий
стан метафорично називають «Машиною Часу».
За деякими версіями, сильні стреси викликають незворотні процеси у вібраціях атомномолекулярної основи людського організму. Це викликає зникнення особистості з фізичної
реальності в певну субстанцію Часу (польову – А.С.). Переміщення в цій «не типовій» земній
субстанції Часу, завершується уповільненням вібраційних процесів. «Приходячи в норму», людина
знову матеріалізується в тій фізичній реальності, в яку вона потрапила через субстанцію Часу
енергоінформативного поля. Ось звідки, на нашу думку, сни космонавтів у навколоземному
просторі. Сучасні фізики допускають можливість існування таких енергоінформативних полів, в
яких переміщення на мільйони років назад чи в майбутнє є реальними.
Як подає в останній своїй книзі «Великий задум» (The Grand Design) відомий британський
фізик Стівен Хокінг, вибране з якої опубліковане в журналі «Eureka», йдеться про наступне: «Так
як є закон, такий як гравітація, Всесвіт може і буде себе створювати із нічого. Мимовільне
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виникнення – ось причина, чому існує щось, а не ніщо, чому існує Всесвіт, чому існуємо ми…»,
констатує Хокінг.
Цим одіозний погляд фізика заперечує уявлення Ісаака Ньютона про те, що Всесвіт не міг
виникнути із хаосу, завдяки законам природи, вона повинна бути створена Творцем.
Хокінг є автором теорії «Чорних дір», за допомогою яких, стверджував британський фізик,
можна подорожувати в субстанції Часу інших світів. Виступаючи на науковій конференції в
Дубліні, учений заявив, що раніше він помилявся, доводячи, що Чорні діри знищують все, що в них
попадає. Тепер він впевнений, що чорні діри здібні «випускати» інформацію… Раніше він же
доводив, що Чорні діри – космічні об’єкти, властивість яких, крім маси, встановити не можливо.
Тепер він вважає, що після формування Чорних дір починається втрачання маси, віддаючи
випромінювання «Хокінга». Зараз Хокінг, три десятиліття поспіль, пропонує думку, що не все, що
знаходиться в Чорних дірах, назавжди втрачається для Всесвіту (!). У відповідності із законами
квантової фізики, інформація не може бути втрачена. Раніше він розумів, що колосальна гравітація
Чорної діри якимось чином могла порушувати квантові закони. «Я роздумував над цією проблемою
30 років і тепер знайшов відповідь» – стверджував Хокінг. Дійшов висновку, що випромінювання,
назване його іменем, все-таки несе інформацію, і Чорна діра, таким чином, не створює принципової
проблеми для пізнання минулого і майбутнього. Нова теорія Хокінга лишає людство надії на те, що
Чорні діри можуть послужити для переміщення в субстанції Часу і простору інших Всесвітів. Тепер
Хокінг з британською впевненістю пише, що йому жаль шанувальників наукової фантастики. Якщо
ви впадете в Чорну діру, енергія вашої маси повернеться в наш Всесвіт в зміненій формі. Чекаючи
видання Хокінга, яке от-от має вийти в Англії, відмітимо, що, згідно останнім дослідженням, в
центрі нашої галактики (сузір’я Велика Ведмедиця – А.С.) знаходяться дві Чорні діри – зверх
масивна «Стрілець А» й Чорна діра середньої величини, що обертається навколо першої. Всього ж
в нашій Галактиці, що має спіралевидну будову, існує 400 млрд. зірок, космічної матерії різних
форм і субстанцій. Хокінг щиро зізнався, що наука прекрасна вже тим, що дає прості пояснення
явищ чи зв’язків між явищами, і навів приклад двійної спіралі ДНК й основні рівняння фізики.
Такий шлях пізнання Всесвіту пройшов 49-річний британець з діагнозом амітрофічний склероз, що
викликав параліч. Лікарі не раз пророчили йому кінець, а він жив, працював. Його девізом завжди
було: «ми просто повинні встигнути зробити якомога більше, ось і все» [10].
Що ж таке субстанція Часу?
Теорія торсійних полів визнана фізиками як реальний факт існування. Накопичений значний
експериментальний досвід з методики вивчення цього явища квантовою фізикою. Термінологічне
«торсійний» (від англ. «кручення» «torsion») в 1913 році вжив французький математик Елі Картан.
У доповіді французькій Академії наук він говорив: «В природі повинні існувати поля,
народжуванні крутінням». А воно присутнє всюди: планета Земля, Місяць, Сонце і вся сонячна
система обертання. Галактика теж обертається з масою в 400 млрд. зір і планет навколо своєї осі,
чим і утворює своєрідний spin, що названий «Чорною дірою». Нарешті ядро атома крутиться
навколо своєї осі, а навколо ядра обертаються електрони, формуючи свої спіни. Однією із
характеристик, ознак спіна є здатність передавати не енергію, а інформацію. Таким чином, торсійні
поля – це основа енергоінформативного поля Всесвіту. Для цієї форми існування матерії не існує
обмежень в Часі. Торсійні сигнали космічних об’єктів можуть йти з минулого, сучасного і
майбутнього. Природа людини запрограмована сприймати і перетворювати торсійні поля. Ймовірно
зміна вібрації атомно-молекулярної основи об’єкта виявляється наслідком значного підвищення
швидкості крутіння електронів навколо ядра атомів, чим і змінюють торсійне поле. Відомий
російський вчений, директор Наукового центра вакуума, академік РАЕН Г.Н. Шипов стверджує:
«Наш мозок – це прилад, який взаємодіє з торсійними полями, що несуть інформацію. В структурі
цієї картини світу існує інформаційне поле, яке утримує інформацію про все, що може бути, що
було, й що буде. Торсійні поля існують як посередники, вони зв’язують нас з енергоінформаційним
полем, яке в західній термінології називають полем свідомості» [11, 26]. Як тут не згадати
передбачення директора Пулковської обсерваторії М.О. Козирева, який вивчав Час понад чверть
століття. Він стверджував, що Час – це необхідна складова всіх процесів у Всесвіті, а, відповідно, і
на Землі. Більш того, саме Час – головна рушійна сила всього, що відбувається, так як «всі процеси
в природі протікають або з виділенням, або з поглинанням Часу. І, звичайно ж, Час, за думкою
Козирева, несе в собі «Інформацію процесів і подій»».
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Чи можна скористатись на рівні нашої цивілізації «машиною Часу»? Європейська цивілізація
пам’ятає досягнення Ніколи Тесли, Альберта Ейнштейна, Моріса Джесуна. Результати більшості
спроб вийти за межі Часу планети Земля завершувались не завжди на позитиві. Філадельфійський
експеримент з есмінцем Елдрідж засвідчив: судно зникло і моментально перенеслось на 350 км в
порт Норфолк, а потім знову перенеслось в стартовий пункт. Цей ефект був досягнутий в
потужному електромагнітному полі, де була створена високочастотна модуляція атомної основи
матеріалу об’єкту. Доля екіпажу видалась трагічною. Одні вмерли, стоячи на місці, інші випали з
Часу і зникли в повітрі. Над долею експерименту зосереджувались і А. Ейнштейн, і Моріс Джесун.
Перед самою смертю великий вчений зрозумів фізичну сутність експерименту з есмінцем
«Елдрідж». Він знищив свої рукописи, вважаючи за передчасне залишати отримані знання людству,
яке щойно перенесло випробування Другої світової війни. Можемо лише передбачити, що і
А. Ейнштейн, і Н. Тесла знали про можливості «Машини Часу» і в області ядерного синтезу, і в
області атмосферного електроструму, засобами якого змодельований експеримент «Тунгуського
метеорита». Стосовно експерименту з есмінцем «Елдрідж» Моріс Джесун свідчив, що він цікавий,
але страшно небезпечний. Він надто сильно впливає на людей, що беруть в ньому участь. Джосун в
експерименті використовував магнітні генератори, так звані «розмагнителі», які працювали на
резонансних частотах і створювали «диявольське поле» навколо корабля. Практично це давало
тимчасове вилучення об’єкту із нашого виміру і могло би означати прорив у просторі, якщо би було
можливим утримати процес під контролем. Отже, вивчення природи і сутності Часу наблизить
людство до проривних технологій простору, енергії.
1995 рік, Антарктида. Наукова станція. Американці й англійці помітили в небі туманний
смерч, який впродовж часу спостереження не міняв форми, не переміщувався – розповідав фізик
М. Маклейн. І тоді вчені вирішили виконати ряд експериментів. Запущений у небо з приладами
зонд, прив’язаний до міцного троса, піднявся і зник…
Отже, увесь уявний нам Всесвіт обертається, крутиться, ущільняється, вибухає, можливо його
динаміка на енергоінформативному рівні нагадує спін, адже для руху необхідна гравітація –
гравітація трансформується в динаміку, рух створює енергоінформативне поле кожного об’єкта, в
т.ч. Чорних дір і Всесвіту в цілому. Новітнім проривом у вивчені субстанції Часу стало вивчення
гравітаційних хвиль. Їх визнавав і А. Ейнштейн. За теорією відносності саме гравітаційні хвилі
викривляють Простір – Час. Проте експериментально їх виділити не вдавалося протягом
півстоліття. Нині виконується два проекти по виявленню гравітаційних хвиль, що витікають із
властивості вакууму. Країни Європейського Союзу планують в 2015 році запустити проект LISA.
Він передбачає старт супутників на відстань 5 млн. км від Землі, які мають зафіксувати мерехтіння
Простору – Часу.
Суть другого, російського проекту в тому, що в підземному бункері встановлена система
лазерів, дзеркал, спеціальних приладів, об’єднаних по принципу багатогранника на дюралевій рамі,
яка в умовах космічного вакууму настроєна на зверхнизьку частоту. Мета експерименту –
зафіксувати коливання часток в промені лазера, які не будуть зв’язані з жодним з існуючих в земній
природі шумів. Через 6 років експериментатори планують збільшити чутливість приладу в 2000
разів і першими зафіксувати гравітаційну хвилю. Це віщуватиме справжню революцію в науці.
Виявлення гравітаційних хвиль не лише дозволить пізнати природу Чорних дір, природу Простору
– Часу, і в цілому походження Всесвіту. Інші спеціалісти від цих проектів вважають, що досягнення
передбачуваних результатів наблизить землян до польотів із зверхсвітовою швидкістю і створення
«Машини Часу»…
А поки що ряд країн вирішують долю «високосної» секунди, яку добавляють до земного часу
аби вирівняти його з сонячним. Земля уповільнила своє обертання. Точні прилади не повинні
підлагоджуватися під капризи природи і коливання космічних циклів. Час періодично приходиться
корегувати, добавляти одну секунду. Це необхідно тому, що сонячний час (інтервал між сходом і
заходом) і земний, зв’язані з швидкістю обертання планети навколо осі, дещо різниться. Іншими
словами, атомний годинник випереджує астрономічний через нерівномірне обертання нашої
планети.
Корекцію планетарного Часу виконують з 1972 року. Чергове переведення стрілок
планувалось в 2012 році. Відмінити цю систему хотіли б США і Франція, противники заявляють,
що відміна «високосної» секунди порушить останній зв'язок між протіканням земного часу і ходом
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Сонця. Відміна цієї секунди сприятиме, насамперед, операторам телефонних мереж, фінансовим
ринкам і системам управління повітряного руху – всім тим, чия робота потребує абсолютної
пунктуальності. Ініціатор зміни часу в Україні, депутатський корпус партії регіонів, до категорії
«зацікавлених» не відносити.
Противники «високосної» секунди заявили, що впровадження високих технологій у світі
викликає зростання ризику. «Будь-який збій в службі Часу може обернутися трагічними збитками»,
– заявила Еліза Аріас, співробітник паризького Міжнародного бюро мір і ваг. Для прикладу вона
привела роботу операторів міжнародних летовищ і запуски ракет, запуск яких ніколи не
відбувається у дні, коли відбувається корекція Часу. Китай відреагував зауваженням, що перегляд
традиційної системи Часу ускладнить роботу астрономів, які порівнюють спостереження, що
охоплюють тисячі років. Канада і Великобританія попередили, що відмова від «високосних» секунд
буде означати кінець Часу по Гринвічу як одиниці міри.
Очікується, що ціну «високосної» секунди вирішуватимуть в Міжнародному союзі
електрозв’язку (ITV) на засіданні в Женеві [22, С. 11–14].
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SUMMARY

World time is changeable, as well as dynamics of Universe. Every object of Universe moves due to
a gravitation, space and energyinformative fields created by twisting or rotation of objects (spin).
І. В. РОТАРЕВА
СУЧАСНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ СОЦІЄТАЛЬНОГО КАПІТАЛУ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
Сучасний стан розвитку людства характеризується комплексною та системною глобалізацією,
бажанням постійного зростання єдності сучасного світу, яка обумовлена необхідністю вирішення
світових проблем, що постійно загострюються. Цілісність вирішення глобальних проблем розвитку
людства залежить від збереження однієї з найважливіших загальнолюдських цінностей – прав та
обов’язків людини і громадянина. Соцієтальний капітал розвитку людства в основі діяльності
суб’єктів суспільних відносин здійснює збереження прав людини в принципах, нормах і правилах
взаємовідносин між суб’єктами суспільного буття.
Парадигмально значущими у дослідженні соцієтального капіталу є вивчення концепцій
економічного капіталу К. Маркса; єдності суспільства і спільнот Ф. Тьонніса; соцієтальної
спільноти Т. Парсонса; соціального та символічного капіталів П. Бурдьє; соціального капіталу
Р. Інгхланда, Г. Лурі, А. Портеса, Р. Патнема, Д. Томас, Ф. Фукуями, а також Л. Гайнундінової,
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А. Єпанчіцева, А. Ланцман, Н. Тихонової, Л. Федотова; форм капіталу В. Радаєва; культурного какапіталу В. Лі; соціального та людського капіталів Дж. Коулмана, людського капіталу Г. Беккера;
всеєдності в російській філософії (В. Соловйов, С. Булгаков, В. Моісєєв та ін.); соцієтальної
трансформації російського суспільства Т. Заславської; соцієтального рівня соціальної пам’яті
Л. Логунової; комунікативної концепції соцієтального капіталу О. Русакової та ін.
А. А. Зінов’єв вважає, що «історія людства є історія виникнення, розвитку і загибелі
суспільних організмів, в яких на певній стадії і в певних умовах виникає орган їх цілісності –
держава. Історія окремого органу цілого як історія самостійного соціального феномена така ж
безглузда, як, наприклад, історія певного Мозку у відриві від історії організмів, які мають мозок»
[7, с. 198].
Соцієтальний капітал держави є ресурсом інтеграції суспільства. Володіння даним ресурсом
організує, направляє і контролює спільну діяльність і відносини індивідів та соціальних груп.
Зародження такої властивості соцієтального капіталу можна побачити в античному полісі. Поліс
виріс із спільноти та перетворився в самодержавне об’єднання, економічно замкнуте.
Дійсно, держава є об’єктивно необхідним структурним елементом політичної системи
суспільства. У житті суспільства вона виступає як політична організація. Але, з іншого боку, в
діяльності держави є і неполітичні аспекти – фінансові, науково-технічні, організаційні, духовні та
ін. Держава є наймасовішою організацією, яка намагається об’єднати навколо себе всі верстви
населення. Це передбачено законодавчо і відображається у свідомості громадян.
«Держава, з одного боку, сприймається як інститут, бажаний для всіх її громадян; а з іншого,
– розглядається як орган, що на демократичних і правових основах впорядковує, організує,
гармонізує, управляє сукупністю міжіндивідуальних і міжгрупових відносин, спрямовує їх інтереси
в суспільне русло, завдяки чому будується суспільство і формується суспільна свідомість як
духовна реальність, як ідеологія», – вважає В. О. Таран. «Більше того, її взагалі можна розглядати
як феномен народного руху, бо вона сприяє духовно-культурній ідентичності народу, виступає
змістом соціалізації сучасного та наступних поколінь, створює стійкий механізм збереження
духовно-культурної і політичної цілісності народу» [11].
Кожна держава прагне до того, щоб її основа – громадяни країни, стали би її прибічниками у
внутрішній та зовнішній політиці. З’являються такі соцієтальні цілі, як підтримка балансу між
різними складовими частинами суспільства, забезпечення між ними інтегративних процесів,
об’єднання соціальних, політичних, економічних та інших ресурсів суспільства і спрямування їх на
вирішення локальних або глобальних проблем. Це умова виникнення соцієтального капіталу,
потреби в духовно збагаченому ресурсі.
Поява соцієтального капіталу пов’язана із становленням людства в цілому. На нашу думку,
даному ресурсу не властива вичерпаність, бо він внутрішньо властивий людству. Соцієтальний
капітал перебуває в активній та латентній, або потенційній формах. Активної форми він набуває в
кризові моменти розвитку особистості, соціальної групи, суспільства, людства в цілому. При цьому
латентність не означає пасивність і бездієвість. Потенційність соцієтального капіталу проявляється
у здатності до внутрішньої спонтанності та рефлексії під впливом зовнішніх, або внутрішніх
факторів та подій, що передбачає потребу особистої участі суб’єктів соцієтального капіталу в
здійсненні активної творчої, наукової, виробничої, професійної та інших видів діяльності.
Потенційність соцієтального капіталу є його духовно збагаченою властивістю. Завдяки цьому вона
виступає регулятором соцієтальної активності суб’єктів суспільних відносин і контролює
можливість виникнення небезпечних та руйнівних наслідків активності, як загальної
характеристики живих істот, їх власної динаміки, джерела перетворення і підтримки ними життєво
значимих зв’язків із середовищем.
Енергетичним джерелом здійснення соцієтальної активності в життєдіяльності людства є
органічна солідарність цілісності суспільних відносин. Органічна солідарність цілісності
суспільних відносин означає значні соціальні зв’язки і взаємозалежність, поєднує автономію
індивіда із взаємозалежною колективною свідомістю, залишає великий простір для індивідуальної
ініціативи і рефлексії та саморефлексії.
Соцієтальний капітал держави полягає в усвідомленні її суб’єктами того факту, що держава є
продуктом об’єднання та необхідної цілісності суб’єктів суспільних відносин, формування
індивідуальної і колективної громадянської відповідальності за долю держави, а не перекладання
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даної відповідальності на уряд, що є актом перекладання права вирішення долі держави
представниками уряду.
Згідно із цим «інтереси цілого та інтереси цілісності не є інтересами всіх громадян
суспільства і навіть не є інтересами більшості. Це особливі інтереси. Вони можуть часом вступити у
конфлікт з інтересами будь-яких груп громадян, більшості і навіть усіх. Іноді ці інтереси може
виражати і захищати всього одна людина. Іноді вони взагалі не усвідомлюються і відстоюються їх
противниками навіть проти їх власних інтересів. Тому думка більшості населення країни ще не є
показником інтересів країни. …Частіше думка більшості не збігається з інтересами цілого, оскільки
ця думка диктується умонастроями хвилини, а інтереси цілого часом охоплюють десятиліття і
століття, якщо не всю історію даної людської спільноти» [7, с. 196].
Ознаками більшості, як маси, є стандартизація суспільного життя, централізація управління,
масове споживання, бюрократизація суспільного життя, розповсюдження масової культури,
домінування однієї із ключових ролей засобів масової інформації у формуванні ціннісних
орієнтацій, установлення контролю держави над усіма сферами суспільного життя і деформація
уявлень про свободу чи мінімізація свободи взагалі, зміна змісту цінностей пануючою «елітою»,
панування правлячої еліти. Відбувається процес становлення соціальної, економічної, політичної,
культурної односторонності, прикладом чого є «держава всезагального благоденства» (чи ілюзія
«держави всезагального благоденства»), «теорія єдиного середнього класу» [12, с. 11].
Іншими словами, відбувається своєрідне усереднення суб’єктів суспільного життя. Це означає
те, що більшість не тотожна цілісності – однієї із ключових характеристик соцієтального капіталу,
яка передбачає об’єднання людей навколо з’ясування, дослідження, вирішення найважливіших
проблем розвитку сучасного суспільства і людства в цілому, а не на основі ілюзорної ідеології
більшості. Відбувається збереження соціальної свободи особистості, яка виражається в
інтегрованості, самодостатності, автономності суб’єктів та об’єктів суспільного життя, їх
внутрішній активності. Це розуміння суб’єктами суспільного життя особливостей оточуючого
середовища.
Соцієтальний капітал як цілісність суспільних відносин виражає відносини між сукупністю
елементів суспільного життя і зв’язок, який об’єднує ці елементи і приводить до появи в сукупності
нових, інтегративних властивостей і закономірностей, які не властиві суб’єктам та об’єктам
суспільного життя людства в роз’єднаному вигляді.
В. Шмаков вважає, що «принцип єдності за самою сутністю свого буття ноуменальний, а
принцип безлічі феноменальний. Інакше кажучи, справжня природа ідеального світу – єдність,
справжня природа світу часу і міри – безліч. Єдність без безлічі не може усвідомлювати свого
змісту, безліч без єдності позбавлена реального змісту єдності і є лише потенційний образ хаосу.
Життя космосу є постійна реалізація змісту єдності у безлічі і гармонізація безлічі в єдності.
Кінцева межа його еволюції є повна реалізація безлічі потенцій єдності і повне об’єднання всього
багатоманіття в єдиному центрі. Космос прагне до цієї мети у двох нерозривно об’єднаних
процесах: шляхом безмежної диференціації єдності і шляхом організації безлічі» [14, с. 45].
Існують також й універсальні всезагальні образи та ідеї, які мають психічно успадкований
характер, що передається від покоління до покоління, та лежать в основі діяльності людини, і
мають назву колективного несвідомого.
Поняття «колективного несвідомого», «архетипу», ввів у науковий обіг К. Г. Юнг,
визначивши архетип, як нераціональне несвідоме [15]. «Під несвідомим він розумів неособисту
душу, спільну для всіх людей, навіть якщо вона виражає себе через індивідуальну свідомість.
…архетип – це зафіксований колективним несвідомим культурний стереотип, що впливає на
людську поведінку й історію людства» [1, с. 125].
Архетипічність соцієтального капіталу людського розвитку в тому, що він в основі
пізнавальної діяльності суб’єктів суспільних відносин забезпечує розуміння світу, внутрішню
єдність і взаємозв’язок культур. Соцієтальний капітал є способом зв’язку спадкових безсвідомих
праобразів і структур психіки. Тому даний ресурс розвитку людства формує зразки поведінки,
мислення у безсвідомому колективному, які виникали протягом усього розвитку людства.
Відповідно до цього духовність соцієтального капіталу є формоутворюючим початком у
душевності кожної людини. Завдяки цьому соцієтальний капітал як ресурс цілісності структурує
уявлення та знання суспільних суб’єктів про світ, себе та інших людей. Таким чином, соцієтальний
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капітал сприяє внутрішній єдності людських культур і діяльності особистостей та соціальних груп,
забезпечує взаємозв’язок різних епох. Архетипічність ідеї цілісності світу формується в культурі,
субкультурі, релігії, міфології.
Так, О. Г. Дугін у соціології глибин пише, що «існує тільки проміжна сфера – імажинер,
сфера міфу, сфера колективного безсвідомого, яка має свою власну логіку і свою власну топіку,
топіку міфу. При певних обставинах із цієї топіки міфу в одному напрямку, всередину,
породжується «его» («я») через процес індивідуалізації міфу, і людина починає говорити про себе
«я». Також треба зазначити, що «…саме ім’я також дано звідкись «зовні». Раніше ім’я брали у
святих, іноді батьки іменували (в деяких родинах часто до сих пір так і роблять) по чоловічій лінії –
на честь діда, по жіночій (рідше) – на честь бабки. У цьому присвоєнні імен ще до нашого часу
збереглася ідея перевтілень роду, руху крізь рід однієї і тієї ж інстанції – тобто такої, яка триває
крізь покоління індивідуації» [6, c. 28-29].
Таким чином, архетипічність соцієтального визначає єдність структури родинного, а також
соціокультурного простору із врахуванням специфіки історичного та соціального часу. Тобто
соцієтальний капітал формує просторово-часову цілісність, середовище подій.
Продовжуючи дослідження співвідношення більшість-цілісність, зазначимо, що, на думку
Е. Тоффлера, «сама ідея більшості є … консервативною і застарілою. Оскільки в розвинутих
країнах далеко не завжди більшість складає найбідніша частина населення, оскільки сама
«більшість» складається із меншості, шкала інтересів яких коливається аж до протилежності, не має
сенсу ототожнювати більшість і справедливість. Навпаки, визнання багатоманіття та опора на
інтереси меншості повинні стати принципом демократії майбутнього, який закладає фундамент
міцної і стабільної цивілізації». Суспільство майбутнього повинно стати, відповідно Е. Тоффлеру, і
менш ієрархічним. «Воно буде скоріше мережею, ніж новою ієрархією організацій» [10, с. 20-21].
На відміну від більшості, всезагальність є чинником і результатом взаємодії суб’єктів. Вона
виражає внутрішню структурну єдність усіх елементів і властивостей кожної цілісної системи, а
також безмежно різноманітні зв’язки і відносини даної системи з іншими оточуючими її системами.
Завдяки всезагальності світ являє собою не хаотичне нагромадження предметів, а закономірний
процес руху і розвитку матерії. Зв’язки між предметами і явищами можуть бути безпосередніми й
опосередкованими, постійними і тимчасовими, сутнісними і менш сутнісними, випадковими і
необхідними та ін. Важливе місце займають причинні відносини, залежність теперішнього кожної
системи від її минулого, від впливу довкілля, зв’язок між властивостями кожного елемента і
законами його зміни, зворотний зв’язок у всіх саморегулюючих системах.
Всезагальність як змістовна складова соцієтального капіталу означає, що пізнання
об’єктивного світу можливе лише на основі всебічного, системного дослідження будь-яких
об’єктів, виділення всіх сутнісних зв’язків і відносин, а також законів даних зв’язків.
Соцієтальність всезагального виражає рух від менш глибоких і менш загальних зв’язків до
встановлення більш глибоких і постійних зв’язків та відносин між явищами і процесами.
«Інтереси цілого і цілісності в загальному вигляді очевидні. Це захист країни від зовнішніх
ворогів, завоювання нових територій і підкорення нових народів, охорона суспільного порядку,
переслідування злочинців, боротьба проти внутрішніх руйнівних сил, охорона грошової системи,
організація пошти, створення системи освіти тощо. Входить сюди і податкова система» [7, с. 196].
Тобто характеристика цілого передбачає усвідомлення його частинами, елементами цілого, і
цілим по відношенню до самих себе, усвідомлення емоційної близькості із подібними собі
частинами. Ціле є емоційною готовністю бути цілісністю, а цілісність передбачає діяльність і
дієвість в інтересах, передусім, цілого. Цілісність є повнотою, всебічним охопленням усіх
властивостей, сторін і зв’язків об’єкта, внутрішньою обумовленістю суб’єктів суспільних відносин,
тим, що визначає їх специфіку та унікальність. Як змістовна складова соцієтального капіталу,
цілісність забезпечує внутрішню єдність об’єкта, його обумовленість довкіллям.
О. Ю. Чернишова вважає, що для описання Цілого необхідні принципи і закони Гармонії.
Одним із них є принцип єднання, «сутність якого полягає в рівноцінності триєдності унікальності
(єдинності, полярності), єдності (об’єднання в цілісність, неділимість) і єднання (рівноцінності
цілого і його частин), який дає можливість рівноцінному співіснуванню абстрактного, конкретного
і закономірного» [13, с. 15].
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Виступаючи атрибутивною характеристикою соцієтального капіталу, цілісність відображує
сутнісні сторони, властивості і відносини об’єктивної дійсності. Тому соцієтальний капітал
розвитку людства формує універсальні і необхідні форми людського мислення, які обумовлені
конкретно-історичним колективним досвідом людей та відображують загальні і сутнісні
властивості, зв’язки і відносини буття суб’єктів суспільних відносин, є вихідними принципами його
пізнання і духовно-практичного перетворення. Соцієтальний капітал відтворює властивості і
відносини об’єктивної реальності та її пізнання у всезагальній і найбільш концентрованій формі.
Відбувається синтезування знань людей про природу і соціальну реальність, формується картину
світу людства.
Під картиною світу Н. Г. Баранець розуміє, «світоглядні структури, які лежать у фундаменті
культури певної історичної епохи, тобто те, що продукується колективним культурним суб’єктом.
Образ світу ж створюється або конкретним індивідом, або певною групою культурних суб’єктів»
[2, с. 5].
Соцієтальність картини світу являє собою структуроутворюючу компоненту соціального
середовища. Тому картина світу відображує сукупність внутрішніх зв’язків суб’єктів та об’єктів
оточуючого середовища. Завдяки соцієтальному капіталу, ці зв’язки є стійкими і забезпечують
цілісність суб’єктів суспільного буття та їхню тотожність самим собі. Соцієтальний капітал способу
життя є комплексним аналізом основних сфер життєдіяльності суб’єктів суспільних відносин, а
саме їх праці, побуту, освіти, культури, особистого і суспільного життя, національних відносин, а
також формує ціннісні орієнтації людей, стиль життя і виживання.
Сучасна картина світу характеризується глобалізаційними тенденціями у соціальній,
політичній, культурній, духовній сферах суспільного життя, технократичним підходом до розвитку
людства, а також гуманістичними, людиноцентристськими прагненнями людей, соціальних груп,
суспільств, людства в цілому.
Так, в Указі Президента України про Національну доктрину розвитку освіти зазначено:
«Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального інформаційного суспільства,
утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють
розвиток людини як головну мету, ключовий показник та основний важіль сучасного прогресу…»
[9].
«Головні фактори і тенденції, які сформують картину світу 2015 року… є демографічні
тенденції; природні ресурси та оточуюче середовище; наука і технологія; світова економіка та
глобалізація; національна та інтернаціональна влада; майбутні конфлікти; роль США». Кожен
фактор буде по-різному впливати в різних регіонах і країнах. Фактори не обов’язково підсилюють
один одного, в деяких випадках вони можуть діяти в протилежних напрямках [5].
Різноспрямованість означає, з одного боку, крайню міру неоднаковості пов’язаних один з
одним наведених вище факторів та тенденцій. З іншого, – передбачає наявність внутрішнього,
необхідного зв’язку, внутрішньої єдності даних напрямків розвитку. Проблему різноспрямованості,
що обумовлює недієвість цих факторів, ми бачимо в тому, що дані показники формуються не
одночасно, мають різні часові межі із своїми специфічними ознаками. Це поділяє фактори та
тенденції на старі і нові, які дуже часто заперечують, виключають один одного. Час характеризує
послідовність, тривалість, ритм, темп та відносність даних показників. Соцієтальний капітал
людського розвитку є характеристикою соціального простору і забезпечує співіснування, взаємодію
та структурованість тенденцій світового розвитку.
О. С. Панарін пише про те, що «…ще на початку ХІХ століття дослідники писали про єдиний
світовий простір, який створював ринкову цивілізацію обміну. Поява механічного ткацького станка
в Англії обернулася розоренням мільйонів ткачів в Індії; зародження республіканської ідеї у
Франції стало підривати трони східних монархій, а в Росії надихнуло рух декабристів». Вчений
вважає, що «глобальний гнозис має подвійне дно. Зовнішня сторона його відображує всі колишні
штампи епохи модерну – прогрес, всезагальне благоденство, права людини. Внутрішня, яка
виражається тайною мовою еліти, зрозумілою лише обраним, будучи розкритою, здатна викликати
справжнє замішання свідомості» [8, с. 5-6]. Тобто мова йдеться про ведення політики подвійних
стандартів у рамках глобалізаційних перетворень розвитку людства.
В. Г. Воронкова зазначає, що «найактуальнішими ідеями нашого часу є технотронна
цивілізація змінюється на антропогенну (Г.Г. Ділігенський); «настав кінець історії», тобто почався
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постісторичний період (Ф. Фукуяма); народження «багатовимірної людини» постіндустріальної
цивілізації (Г. Маркузе); «революція в області людської психіки» (Р. Бекк), у рамках якої він
виділяє три революції: науково-технічну (матеріальну, соціальну, психічну)» [4, с. 448].
Досліджуючи основні мегатенденції світового розвитку, В. Г. Воронкова вважає, що
«виникнення в майбутньому метаідеології, метасвідомості, метакультури станеться в результаті
конвергенції і дивергенції як єдиного кодексу загальнолюдських норм і цінностей, принципів
поведінки, що сприяють виживанню й розвитку людства як єдиного цілого» [4, с. 424].
Сутність конвергенції в тому, що в суспільному розвитку сучасної епохи актуальною є
тенденція до зближення соціальних систем, наприклад, таких як капіталізму та соціалізму в таке
суспільство, яке об’єднує в собі позитивні риси і властивості кожної із них. Але можливий обмін і
негативними рисами. Тому соцієтальний капітал у конвергенції проявляється в об’єктивній
тенденції до інтернаціоналізації не тільки економічної, політичної, культурної, але і духовної
діяльності в сучасну епоху, у необхідності спільного вирішення загальнолюдських глобальних
проблем.
Т. І. Бутченко вважає, що «сучасна глобалізована економіка «переросла» національнодержавний характер соціокультурних та економічних регуляторів, ставить під сумнів існування
«держави загального добробуту» та заперечує соціальні передумови демократичного розвитку. Це
вказує на нагальність потреби подолати стихійність глобалізації, спрямувати її енергію в
конструктивне русло відтворення планетарної єдності в соціальному та національному розмаїтті
людства» [3, с. 152].
Соцієтальний капітал як соціокультурний регулятор економічних процесів має
наднаціональний характер, але формується як на рівні особистості, соціальної групи, суспільства та
людства в цілому. Нації властива, передусім, спільність матеріальних умов життя – території,
економічного добробуту та ін. Соцієтальним капіталом нації є спільність рис національного
характеру, який проявляється в національній своєрідності та різноманітті її культури.
У питаннях виживання людства звернемося до висновків сучасної генетики про те, що вплив
довкілля викликає неспрямовані зміни генетичного коду, тобто призводить до мутації. Дані зміни
призводять до виникнення якісно нових організмів, які обов’язково потрапляють у процес
природного відбору. Виживають і залишають нащадків, які продовжують відтворення людського
роду, лише адаптовані до умов зовнішнього середовища організми. Тому ми вважаємо, що
соцієтальний капітал є одним із основних ресурсів у проекті виживання цивілізації. Соцієтальний
капітал є ресурсом реабілітації людського духу. З іншого боку, даний ресурс є проектом людського
розвитку.
ХІХ століття характеризується утвердженням ідеї прогресу і тримається близько двох століть.
Велику роль зіграв розвиток дарвінівської теорії еволюції. Уже у 1851 році А. Жаварі писав: «З
початку цього століття ідея прогресу фактично настільки затвердилася, що більше ніким не
спростовується і єдине питання, яке ще має сенс задавати, це питання про умови, в яких прогрес
реалізується». «Суттю буржуазних теорій прогресу цього часу була віра в те, що людство рухалося,
рухається і буде продовжувати рухатися в напрямку свого морального вдосконалення». Але в
цьому «нерідко бачили неминучий закон соціального руху».
Так, для А. де Токвіля «прогрес складався в русі до рівності», і надавав йому божественного
характеру. Г. Спенсер вважав, що «хоча прогрес і необхідний, для нього немає одноманітних
правил». А. Кондорсе висловлює свою «впевненість у щасті і вдосконаленні людства», і вважає, що
«…людям слід правильно використовувати ті сили, які дає їм розвиток знань». Ш. Ренув’є
протестував проти перетворення прогресу в подібність божества. На його думку, прогрес
можливий, але він зазнає дії випадкових причини, і ми не можемо приписувати йому
універсальність, або необхідність.
У ХХ столітті з’явилися значні сумління в ідеології прогресу. Складається відношення до
прогресу як фундаментальної проблеми, яка ставить людство в ситуацію виживання в силу
створення небезпечних факторів, які можуть призвести до загибелі цивілізації. В даній складній
ситуації усвідомленості подвійності прогресу великий вклад внесла група дослідників, відомих під
назвою Римського клубу (Дж. Форрестер, Д. Л. Медоуз, М. Месарович, Е. Пестель, А. Печчеї тощо)
[10, с. 3-7].
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Таким чином, ідеї прогресу, особливо його технічний та технологічний аспекти, сповнені
гіпотетичністю варіантів розвитку людства, його чинників, виявилися недостатніми для вирішення
проблем його виживання. Важливими є його антропний, соціоантропний та соцієтальноантропний
аспекти.
Досліджуючи подвійні стандарти цивілізаційного суспільства, О. С. Панарін вважає, що
«…якщо б прогрес насправді перетворився в монополію обраної меншості, він рано чи пізно був би
похований обуреною більшістю. Модерну необхідно буде або підтвердити в нових умовах свій
універсальний характер, дійсно доступний для всіх народів землі, або бути похованим під хвилями
нового варварства і боротьби всіх проти всіх» . Така обрана меншість «…наполягає на якісній
відмінності західного менталітету від всіх інших; прогрес з цієї точки зору виглядає не як продукт
загальнолюдського розвитку, а як споконвічна монополія західної цивілізації, яка породила цей
настільки унікальний і в сутності мало доступний для інших феномен. …Нас переконують у тому,
що людство не може багатьма дорогами йти до єдиного майбутнього – до нього веде лише той
шлях, який для західної цивілізації органічний. Представники інших цивілізацій і культур – в
кращому випадку лише епігони західного прогресу, але не його творці» [8, с. 13-14].
Таким чином, встановлено, що соцієтальний капітал держави є метаресурсом (знання,
цінності, технології, надбання культури) інтеграції людства. Виникнення духовно збагаченого
ресурсу пов’язано із виникненням та становленням людства і визначенням у ньому конкретного
суспільства. Зазначеному ресурсу не властива вичерпаність, натомість йому властива
процесуальність відтворення. Соцієтальний капітал внутрішньо властивий людству та відображає
закономірності розвитку людяності та гуманізму, як онтології, буття світу.
Здійснення соцієтального капіталу в життєдіяльності людства відбувається у органічній
солідарності цілісності суспільних відносин людства, що передбачає значні соціальні зв’язки і
взаємозалежність, поєднання автономії особистості із взаємозалежністю з гетерономією колективу,
лишає великий простір для творчості, рефлексії та саморефлексії як представника всезагального –
людства.
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SUMMARY
To optimize the role of societal capital in self-organization and public administration mechanisms,
relating to the development of Mankind and Ukrainian society, the special determinants are grounded.
А. В. ПОВАЖНА
ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕКИ ДУХОВНОЇ СФЕРИ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ ТА ПРОБЛЕМА
ЇЇ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Розв'язання проблем безпеки духовної сфери сучасного українського соціуму не має якогось
єдиного і однозначного вирішення. Воно може бути лише комплексним, багатоетапним і складним.
Єдиною метою, центральною ланкою пошуку шляхів такого вирішення має бути не якась вузько
локальна проблема, що стосується певного регіону або можливостей її вирішення, а глобальна,
людська, гуманістично-екзистенційна проблема виживання людини і людства, збереження їх
здоров'я та необхідних природних і соціальних умов діяльності та рекреації, їх всебічного
фізичного і духовного розвитку. І тут на перший план виходить розвиток та застосування всього
комплексу соціогуманітарного знання, що повинно охопити всі аспекти індивідуального та
суспільного життя людини і створюваних нею соціальних інституцій його забезпечення. Йдеться
про систему життєдайних, життєконтролюючих і життеспрямовуючих принципів та ідей
загальнолюдської культури, в першу чергу культури життя та громадянського порозуміння.
Негативний характер факторів зовнішнього і внутрішнього впливу на безпеку культурного і
духовного розвитку в сучасній Україні здатна подолати ефективна система взаємодії детермінант
оптимізації забезпечення безпеки духовної сфери сучасного українського соціуму.
Метою даної статті є з’ясування детермінант оптимізації забезпечення безпеки духовної
сфери в сучасному українському соціумі.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

з’ясувати механізм формування і зрощування духовної особистості;

виявити особливості основних детермінант оптимізації забезпечення безпеки
духовної сфери в сучасному українському соціумі;

проаналізувати якості системи безпеки духовної сфери як соціального феномена.
У змістово-смисловому ключі проблема безпеки духовної сфери українського суспільства в
спеціальній літературі порушувалася вкрай рідко. Сучасного стану розробки явно недостатньо для
повноцінного розкриття сутності та особливостей такої безпеки. Що стосується окремих аспектів
проблеми, то варто зосередити увагу на двох основних – це духовна сфера життя українського
суспільства та її безпека.
Проблема духовного здавна знайшла своє місце в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних
авторів. Продуктивні ідеї щодо духовності розгортаються у творах Платона, Аристотеля,
А. Августина, Ф. Аквінського, Г. Гегеля, І. Канта, А. Тойнбі, К. Ясперса. Особливу значимість у
дослідженні проблеми духовності здобувають філософські ідеї релігійної спрямованості, до авторів
яких відносяться М. Бердяєв, І. Ільїн, В. Соловйов, П. Флоренський, С. Франк. У «філософії серця»
Г. Сковороди, М. Гоголя, П. Куліша, І. Франка, П. Юркевича, сфера розуму далеко не вичерпує
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духовного життя, її основою є «ідея серця» як такого центру внутрішнього світу людини, котрий
визначав її індивідуальність.
У роботах, що спрямовані на дослідження сутності людини як духовного феномена
духовність розглядається як характерна риса і невід’ємна властивість людини, що визначає сенс її
життя й діяльності (І. Абель, А. Алексеєнко, Е. Бєх, Ю. Білодід, Л. Буєва, В. Жадько,
А. Канапацький, Н. Караульна, А. Корецька).
У концептуальному плані принципове значення для розроблення теми мають дослідження
представників сучасної української та російської філософської думки: В. Андрущенка, М. Бахтіна,
Г. Горака, С. Кримського, М. Поповича, С. Пролєєва, В. Табачковського, Н. Хамітова. Особливо
результативними для російських (І. Абель, Р. Аваков, В. Ксенофонтов, О. Ківа, О. Козлова) та
українських (В. Гринько, Р. Додонов, В. Ільїн, Л. Кривега, Б. Новиков, А. Осипов) науковців
виявилися дослідження духовної сфери суспільства, особливостей духовного життя людини,
формування та розвитку духовного світу особистості тощо.
Відзначаючи обґрунтованість і високий рівень усіх досліджень, а також величезний обсяг
літератури з проблеми духовності і характер її виявлення і функціонування в суспільстві,
зазначається, що розуміння категорії «духовність» сьогодні далеке від однозначності, а окремі
важливі питання поки що взагалі залишаються поза увагою дослідників.
Що стосується другого ключового поняття даної статті, то проблема безпеки найширше
розглянута у контексті національної безпеки та безпеки суспільства в цілому. У вітчизняній науці
поняття «національна безпека» почало використовуватися лише на початку 90-х рр. ХХ ст. Автори
розрізняють національну безпеку (О. Дзьобань, О. Пучков, А. Смєлянцев, К. Біла), соціальну
безпеку (О. Білорус, Л. Ільчук, В. Горлинський, О. Хомра, Т. Русанова,) економічну
(В. Горлинський, В. Крисаченко, Н. Потрубач, Р. Дацків, О. Стоян), політичну (В. Циганов),
інформаційну (О. Литвиненко, Л. Леонтьєва).
Відзначене вище свідчить про те, що в галузі вивчення безпеки на внутрішньодержавному та
міжнародному рівнях є наукові досягнення. Разом з тим залишається нерозв’язаною проблема
безпеки духовної сфери життя суспільства як складової національної, її значення, зміст та місце у
системі державного захисту.
Головна кінцева мета забезпечення такої безпеки полягає у формуванні та розвитку духовної
особистості. Здійснення цієї мети потребує усвідомлення певних цінностей, які їй потрібно
прищеплювати на державному рівні, в процесі проведення культурної політики, згідно з обраною
домінуючою ідеєю, покликаною консолідувати українське суспільство. Становлення цінностей
потребує певного механізму реалізації в суспільстві за допомогою конкретних детермінант
оптимізації, що мають стати важелями державної культурної політики.
Перейдемо до розгляду процесу формування духовної особистості. Особистість завжди є
носієм певних ідей, і від їхньої «соціальної якості» залежить рівень консолідації суспільства.
Існування особистості відбувається одночасно у трьох вимірах: вітальному, соціальному і
духовному, що, в свою чергу, призводить до суперечливої взаємодії ціннісних орієнтацій в межах
представлених ідей. Перш ніж прищеплювати цінності вищого рівня – духовного, потрібно
впливати на формування базових цінностей вітального і соціального «Я» людини.
Для України головна мета сьогодні – підтримка життєздатності суспільства в умовах
прискореної соціокультурної трансформації та збереження і підтримка гуманістичних цінностей,
покладених в основу духовного розвитку особистості. Звідси витікає практичне завдання –
розробка системи пріоритетів і загальних цілей плекання духовного за допомогою детермінант
оптимізації забезпечення безпеки духовності. Серед основних детермінант розглянемо виховання
та освіту.
Такі феномени, як виховання і освіта, здатні відіграти значну роль у справі становлення
безпеки духовної сфери соціуму. Вони є однією з основ системи забезпечення безпеки духовності
сучасного українського суспільства. Їхньою функцією є, в першу чергу, формування духовної
особи, її інтеграція в простір духовних цінностей і залучення до духовно орієнтованої діяльності.
Тобто, фактично до створення умов для духовного, інтелектуального та морального становлення
особистості.
Це обумовлено тим, що «завдання освіти ХХI століття – подолання кризи культури
духовності, відхід від абстрактних схем навчання і виховання, поворот до реальної людини.
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Залишається сучасною думка К. Ушинського: «Необхідною умовою подолання кризи освіти є
відновлення в освітньому процесі домінанти духовних цінностей рідної культури» [7, с. 11].
Органічним для виховання та освіти є також інше завдання – блокувати, зупиняти негативні,
руйнівні тенденції в суспільній свідомості» [1, с. 153].
Саме від того, кого виховує державна система освіти, залежить майбутнє країни. В тому
випадку, якщо з освітніх установ в державні органи стануть поступати на службу особи з
нерозвиненою патріотичною самосвідомістю, які прийняли чужорідну систему духовних цінностей,
вони приведуть Україну до духовного і соціально-економічного колапсу, оскільки
переслідуватимуть свої корисливі інтереси, заперечуючи пріоритет захисту національних духовних
і матеріальних цінностей.
Також важливим є той момент, що ціннісні орієнтації закладаються в родині і школі. І для
того, щоб мати можливість прищепити дитині духовні цінності, батьки і вчителі повинні бути
вихованими, вони вже повинні бути носіями таких ціннісних орієнтацій. На сьогоднішній день
людина з дитячого віку більше схильна до слухання, до інформативних повідомлень, ніж до
самопізнання.
Відсутність єдиної ефективної системи патріотичного виховання (такої як, наприклад,
існувала в СРСР, нажаль, вона формувала хибні ціннісні орієнтації, але робила це досить
ефективно) призвело до того, що в сучасному українському суспільстві, як і в російському,
«сучасна освіта виявилася безпорадною до трансляції цінностей духовних, в реалізації своїх кінець
кінцем головних культуротворючих і менталетворюючих функцій» [6, с. 54].
Людина в суспільстві одночасно є суб’єктом і об’єктом виховання. Виховний вплив на
людину здійснюється і в рамках всієї соціальної системи, і в рамках сфери суспільства. Виховання
й освіта – це суспільно організовані системи долучення індивіда до духовності, а також інших форм
соціалізації. Обов’язковою умовою їх функціонування є активність самого суб’єкта, вибірковість і
свідомий характер його дій.
Процес виховання, як процес формування ціннісних орієнтацій, здатен сформувати в
кожному індивіді – члені соціуму – такі важливі для безпеки духовні цінності, як толерантність,
патріотизм, повага до влади, екологічна та юридична культура, морально-етичні цінності в
економіці та політиці та ін. А значить, виховання може гарантувати державі соціальну стабільність.
Зараз актуальною є необхідність вирішення проблеми створення інформаційно-виховної
системи виховання індивіда та виявлення методів і детермінант впливу на його свідомість, які б
могли забезпечити адаптацію та життєдіяльність в соціумі і, відповідно, сформувати систему
державної безпеки країни.
На думку багатьох вчених, мета сучасного виховання – сутнісно людська – «...знайти,
підтримати, розвинути людину в людині...» [4, с. 3], сприяти досягненню нею повної людяності,
самореалізації свого людського потенціалу.
Виховання є процесом розвитку самопізнавальних здібностей, процесом формування
особистості кожного індивіда, а отже, і суспільної свідомості в цілому. Саме виховання та освіта є
одними з найвагоміших важелів впливу на духовність людини, запорукою результату, яким може
бути гармонійна особистість, що адекватно вписується в рамки соціуму, поважає закон та права
інших, здатна робити вибір на користь моралі та протистояти негативному інформаційному
впливові, який, як не ефективно буде працювати державна система соціальної безпеки, в будьякому разі буде присутній в соціальних відносинах.
Соціальне в його гуманістичному вимірі – це взаємодія між людьми, визначена їх
суб’єктивністю, але облагороджена значеннями закону, який не дозволяє суб’єктивності перерости
в суб’єктивізм і волюнтаризм, тобто є стримуючим чинником [5, с. 6]. Соціальні відносини
включають в себе сукупність соціальних умов життєдіяльності людини, головними чинниками яких
є свідомість, діяльність і спілкування, де освіта, оволодіння технікою, культурний рівень сприяють
розвитку особистості.
Підкреслимо роль виховання, оскільки завдяки йому людина здатна розвинути в собі
різнобічні здібності, проявляти розуміння і самовияв, здатність експериментувати і робити логічні
висновки. Подолання браку духовності, котрий має місце в сучасному житті, можливо через
виховання. Воно як виявлення схованих у людині здібностей має стимулювати ініціативу,
самостійність і відповідальність. Система виховання в першу чергу має бути навчально-освітньою.
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Навчання передбачає формування індивідуальних умінь і навичок пізнавати світ, а також
долучення до досвіду попередній поколінь. Освіта як просвіта суспільства і самої людини відносно
самостійна система, завданням якої є формування у членів суспільства потреби оволодіння певними
знаннями, моральними цінностями, нормами поведінки. Освіта забезпечує системність,
цілеспрямованість, наукову обумовленість і обґрунтованість у формуванні безпеки духовної сфери.
Освіта як найчутливіший суспільний феномен поза всякими сумнівами виступає основою
інтелектуального, духовного, соціального й економічного розвитку суспільства і держави. Від
якості освіти залежить з якими знаннями, світоглядом і громадянськими принципами увійде до
інформаційного суспільства молоде покоління.
Важливим є гуманний контекст, який сприятиме суспільному діалогу, розширенню
комунікації, формуванню вихователя й учителя насамперед як особистостей. Таким чином освіта
повинна мати широкий, загальний характер і бути тісно пов’язаною зі світовою культурою.
Система ж освіти повинна стати обґрунтованою, усвідомленою як сфера буття й формування
людини. Сучасна освіта має базуватися на засадах майбутнього антропогенного соціокультурного
середовища. Її завданням є формування особистості, яка зможе жити в умовах соціокультурної
невизначеності. Тому важливі не самі знання, а їх зазначені завдання з новими акцентами й новими
цілями.
На тлі несправедливості буття свідомість величезної маси людей набула духовних хвороб, що
є відображенням хвороб соціальних (безпритульні діти, наркоманія, алкоголізм, девальвація ціни
життя людини, тощо). Значна роль у виправленні ситуації, за визначенням І. Гамрецького, належить
педагогіці. Завданням культурно-історичної педагогіки є забезпечення духовної безпеки кожної
людини. Педагогіка зосереджується не лише на людському духові, але й на причинах його зривів.
До таких зривів відносяться масові психози, духовні епідемії, колективні істерики, що періодично
виникають на національному, конфесійному, соціальному та ідеологічному ґрунті [2, с. 28].
Аналізуючи причини, симптоми та особливості різноманітних духовних патологій, педагогіка
прагне максимально мобілізувати усі культурні ресурси для вироблення дієвих засобів діагностики
та профілактики духовних хвороб/проблем.
Система і структура освіти має здійснити передачу культурних цінностей від покоління до
покоління, забезпечити розвиток моральних якостей, здібностей, формування світогляду особи,
можливість вільного вибору. Одним з найважливіших напрямів освітньої діяльності є формування
патріотичної самосвідомості, етичної свідомості, захист індивідуальної, групової, масової
свідомості від зовнішніх та внутрішній негативних впливів. Не викликає сумнівів, що в цьому
процесі повинні брати участь освітні і виховні (головним чином державні) установи.
Але державні суб'єкти забезпечення національної безпеки, на жаль, не виділяють в якості
пріоритетного напрям захисту духовних цінностей сучасного українського суспільства. Наукові
дослідження проблем забезпечення безпеки духовності не здійснюються в плановому порядку.
Низька результативність державних структур, що беруть участь в забезпеченні національної
безпеки, пояснюється відсутністю системності в дослідженнях і практичній діяльності з вирішення
цієї проблеми [6, с. 55].
Реалізація державної політики у сфері забезпечення безпеки духовної сфери сучасного
українського суспільства не може бути ефективною без використання потенціалу системи
вітчизняної освіти. Саме на вирішенні проблеми системного і раціонального використання кращих
інтелектуальних і моральних якостей особистості необхідно сконцентрувати увагу суб'єктам
забезпечення національної безпеки.
Не можна не погодитись із А. Корецькою, що культура, освіта, мова, просвітництво – завжди
найдієвіші чинники подолання бездуховності [3, с. 111]. Аналізуючи суспільство як єдину систему
соціальних відносин, як реальний процес життєдіяльності людей, що має історичний характер та
існує об'єктивно, а також розглядаючи в ньому людину як носія свідомості й волі, особливого
значення слід надавати проблемам просвітництва суспільства. У розвиненому, цілеспрямованому
й розумно організованому суспільстві індивідуальність однієї людини значно менше змінюється, а
отже, значно меншою мірою зазнає болісної трансформації. Ось чому в ідеях видатних діячів науки
й освіти великої ваги набуває проблема просвітництва суспільства: створення умов для
саморозвитку, самовдосконалення й гармонійного формування особи.
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Суспільство, людина, її внутрішній світ виступають домінантою у просвітництві.
Просвітництво як соціальний феномен здебільшого торкається широких верств населення і
стосується, в першу чергу, освіти, розвитку науки і культури, системи поглядів, уподобань,
обов'язково передбачає політичну свободу, громадянську рівність, розвиток національної ідеї. Саме
виховання інтелігента сучасного типу і є актуальним у питаннях просвітництва. Що більшого
поширення набувають ідеї просвітництва, тим більш досконалим є суспільство, тим більш придатне
для створення морального соціуму.
Важлива роль у вихованні суспільства належить мові як реальному буттю думки. Здійснюючи
комунікативну, акумулюючу й гносеологічну функції, вона є виявом духовної сили людини, її
творчого потенціалу, становить основу самосвідомості особи, визначає її ставлення до себе, оцінку
власних дій, своє місце в природному і соціальному середовищі. Мова – це ґрунт для пізнавальної
діяльності. Як відомо, мова, свідомість і мислення діалектично пов'язані. Тому, плекання власного
коріння, власної мови як маркера національної ідентифікації підсилює здатність України до
збереження традиційних національних цінностей, власної духовності. Нажаль, в цьому аспекті
діяльність держави навіть заперечує власну культурну та духовну безпеку, споглядаючи на такі
приклади як мовний закон № 5029.
Перебудова освіти на сучасному етапі розвитку нашого суспільства має створити об'єктивні
умови для цілісної самореалізації особистості, хоч і є сили опору, пов'язані зі старим, віджилим, але
глибоко вкоріненим, яке продовжує жити й у відносинах особистості й суспільства, і в самій
людині. Ось чому в питаннях освіти та ознайомлення з культурою інших країн і народів необхідний
вихід з ізоляції. Будь-яка культура лише в очах іншої культури розкриває себе повніше й глибше
(але не в усій повноті, тому що прийдуть інші культури, які побачать і зрозуміють ще більше).
Подальший розвиток сучасної освіти в діалозі культур, безумовно, пов'язаний з утвердженням у
ньому пріоритету загальнолюдських чинників. Нині становище кардинальним чином змінюється,
що пов'язане з двома взаємодіючими факторами: з одного боку, наша освітня система інтенсивніше,
ніж раніше, вбирає загальнолюдські цінності, що пов’язане із розвитком засобів комунікації
(мобільний зв'язок, вільний доступ до ресурсів в мережі Інтернет), з іншого – тенденція європеїзації
в межах Болонськог процесу може містити в собі загрозу власним духовним традиціям навчальноосвітнього виховання.
Стійка позитивна культурна модель створює протилежний механізм: вона формує багато
систем зв'язків людини із духовністю, яка охоплює з усіх боків і підтримує у неї відчуття тотальної
захищеності. Звідси висновок про цінність людини, важливість морального розвитку як
ефективного методу подолання тривожності духовного життя, перемоги над самотністю і страхом,
за кінцевим рахунком, становлення безпеки духовності людини, а отже, і суспільства.
Отже, органічною частиною формування системи безпеки духовної сфери життя суспільства
є розвиток духовності, пов’язаний, насамперед, зі становленням людини як соціальної істоти,
підняттям її на рівень людини високоморальної.
Духовність є основною домінантою загального розвитку будь-якого суспільства, будучи
сутнісним ядром духовної системи суспільства, вона відіграє авангардну роль у об’єднанні та
консолідації всіх складових його буття, виконуючи таким чином функцію соціальної безпеки. В
ситуації домінування внутрішніх проблем в Україні над зовнішнім негативним впливом виключно
духовність здатна забезпечити вихід із кризи, що склалася, та подальший суспільний розвиток.
Однак без забезпечення безпеки самої духовності вона не зможе стати поштовхом до формування
загальнооб’єднуючої ідеї стійкого розвитку українського суспільства.
Виходячи з цього, зазначимо, що суспільний прогрес можливий лише за умови духовного
росту кожної окремої людини, її власних зусиль, що відбувається за законом «вдосконалюється
частина – вдосконалюється ціле».
Отже, проаналізувавши детермінанти оптимізації забезпечення безпеки духовної сфери
сучасного українського соціуму, можна зробити наступні висновки:
По-перше, здійснення формування і зрощування духовної особистості потребує усвідомлення
певних цінностей, які потрібно прищеплювати людині на державному рівні, в процесі проведення
культурної політики, згідно з обраною домінуючою ідеєю, що покликана консолідувати українське
суспільство. Забезпечення безпеки духовної сфери потребує певного механізму реалізації за
допомогою конкретних детермінант оптимізації, що є важелями державної культурної політики.
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По-друге, серед основних детермінант оптимізації забезпечення безпеки духовної сфери в
сучасному українському соціумі виступають виховання і освіта. Вони утворюють ті трансляційні
канали, через які духовні надбання стають здобутками індивіда. Вони є провідником духовності в
суспільстві і потребують постійної оптимізації з метою запобігання духовного занепаду особи та
соціуму. Важливо зрощувати, оберігати та розвивати духовність українського суспільства та
національної державності. Бо сильна духовність виступає гарантом безпеки суспільства. Тому
безпека самої духовності є однією з функцій держави.
По-третє, духовності не можна навчити, вона формується самим індивідом в процесі
діяльності. Безпека духовності залежить від самої людини, детермінанти оптимізації хоча і
потужно, але лише впливають на її формування. В сучасних умовах система безпеки духовної
сфери виступає показником якості суспільства. Чим ефективніше забезпечення такої безпеки, тим
кращі результати одержує держава та суспільство у своєму розвитку.
Перспективи подальших наукових досліджень: аналіз та систематизація небезпек духовної
сфери життя суспільства; сутність загрози духовних небезпек; напрямки еволюції системи безпеки
духовної сфери; суспільний, державний, регіональний і глобальний рівні духовної безпеки.
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SUMMARY
The article is dedicated to the problem of creation of the effective system of providing of safety of
Ukrainian society in the context of its spiritual sphere. Such determinants of optimization of safety as
education and upbringing are analysed. It is marked that organic part of system society safety forming is
development of every individual as social unit.
Е. А. АНДРЕЄВ
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ
Проблема музичної субкультури як соціального феномену є відносно новою темою для
філософського аналізу, хоча пропедевтично її введення в коло соціально-філософських питань
підготували багато факторів. По-перше, слід зазначити напрацювання таких приватних наук як
соціологія, культурологія, історія, психологія, педагогіка, етика та ін., що проявляють, особливо
останнім часом, інтерес до даної проблематики. По-друге, слід звернути увагу і на серйозне
відставання, якщо не відсутність, осмислення феномену музичної субкультури у вітчизняній
філософській науці, яка довгий час взагалі не визнавала такого поняття як «субкультура» і
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пов'язувала незвичні уявлення про норму поведінки молоді або з девіантною поведінкою, що
провокується стадією «загнивання» капіталістичного суспільства, або з прогресивними
політичними рухами протесту і боротьбою молоді за свої права. В той же час на Заході дослідження
феномену музичної субкультури почалися ще в першій половині XX століття. По-третє, раніше
зроблені припущення дослідників, що феномен музичної субкультури є скороминущим історичним
курйозом, і що з часом цього феномену не стане, вже давно залишилися в минулому. Феномен
музичної субкультури, хочемо ми того чи ні, увійшов до нашого життя і зайняв своє місце в
структурі соціальної системи. Тому аналіз цього феномену набуває світоглядної актуальності, яка
диктується необхідністю вироблення адекватного відношення стосовно музичної субкультури і
врахування її як чинника сучасного розвитку суспільства.
Метою даної статті є з’ясування соціально-філософського аспекту формування феномена
музичної субкультури.
До середини XX століття наука як соціокультурна складова в строгому сенсі слова діяла
відокремлено, цілеспрямовано, не обслуговуючи інтереси, потреби і запити індустрії. Перманентна
утилізація знань знадобилася енергоємному машинному виробництву задля його ефективного
функціонування лише коли в 50-ті pp. XX в. виникли гострі суспільні потреби у ньому. Саме тоді
наука і техніка створили потужний «симбіоз», прогресивний розвиток якого наклав відбиток на
соціокультурну сферу і отримав назву «научно-технічної революції».
З розгортанням НТР почалася штучно-технологічна ера, яка замінює людині її природне
середовище проживання артефактами – рукотворним середовищем. Все це незабаром призвело до
етапу індустріальної розвиненості суспільства і спричинило собою серйозні зміни. Перш за все,
людська діяльність виявилася індустріально-технологічно опосередкованою; причому кількість
технічних засобів на даний час з надлишком перевищує число відомих видів рослин.
Окрім того, з'явилася можливість практично все фабрикувати, тобто створювати за
заздалегідь заданими параметрами та властивостями. Це стало корінною відзнакою світу артефактів
від світу природного оточення, створеного природою, оскільки з появою можливості фабрикування
в минуле відійшла унікальність, індивідуальність: спочатку в предметах-артефактах, а потім і в
людях.
Фабрикування «предметів» в добу індустріально-розвинених суспільств дозволило
фабрикувати і події, а також створювати стереотипи. Це, в свою чергу, обернулося розчиненням
«героїчного», а також самих раніше можливих потенційних героїв в масі шаблонного,
стереотипного, «людського», побутового, масового. Мірилом повноти персонального втілення, що
забезпечує індивіду рух від можливості до дійсності, став буттєвий процес. А такі модуси
екзистенції як почуття провини, страх, вибір, відчай, порятунок, ставлення до смерті, любов та ін.,
виявилися онтологічними в якості елементів, відчутних структур буття на рівні міжособистісного
спілкування, що в свою чергу перемістило ціннісний нерв самосвідомості життя в проміжок між
«народженням» і «смертю». Останньою ж інстанцією для кожного став не божеський і не
людський, а власний суд.
Формування індустріально-розвиненого суспільства супроводжувалося об'єктивними
явищами технізації, урбанізації, бюрократизації, що доводили природні функції соціуму до
автоматизму і підсилювали духовну залежність, відчуження людини. Індустріалізація, поклавши
кінець століттю героїв і початок століттю людей, максимально втягнула людину в універсалізоване
життя спільноти. Масове суспільство як характеристика індустріально-розвиненої цивілізації
уніфікувало соціальне життя, підготувало людині не тільки стандартизоване, однакове існування,
але й одноманітну сутність. В результаті людина змушена табуювати своє Я, щоб не втратити
тотожність з самою собою в умовах масового суспільства і відповідної йому культури. А щоб
людина не билася над одвічними екзистенційними питаннями про те, що є людина і яке її
призначення, масове суспільство, сутність якого можна виразити одним словом «миттєвість»,
підготувала їй стандартизовані відповіді на них.
Конституювання масового суспільства збіглося з початком НТР і прийшлося на 50-ті pp.
XX сторіччя. На цей же час довелося і конституювання феномену музичної субкультури.
З перших кроків музичну субкультуру відрізняє її незалученість до базової культури
суспільства. А оскільки базовою культурою в той час ставала масова культура, то музична
субкультура не залучалася саме до неї. При цьому незалученість, разом з одночасним бажанням
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привернути до себе увагу оточуючих, обертається дивним з'єднанням, «симбіозом» епатажних,
ескапістських і протестних форм даної субкультури. Ці форми надають можливість музичній
субкультурі виконувати роль своєрідного компенсаторного механізму, вирішального завдання
противаги потужному нівелюючому тиску масової культури і проявитися як своєрідна захисна
реакція культури від самознищення, один з механізмів культури до самозбереження. Адже ще з
часів Миколи Яковича Данилевського мислителі відзначали, що однаковість, шаблонність культури
згубна для всього людства. На підтвердження даної думки ми наведемо дві віддалені одна від одної
більше ніж на сторіччя цитати; одна належить М.Я. Данилевському, інша – Л.М. Гумільову.
М.Я. Данилевський писав: «... загальнолюдського не тільки немає в дійсності, але і бажати
бути їм – значить задовольнятися загальним місцем, безбарвністю, відсутністю оригінальності –
одним словом, задовольнятися неможливою неповнотою. Інша річ – вселюдське, яке треба
відрізняти від загальнолюдського». [1, с.103]
Згідно Л.М. Гумільову, культурна строкатість – оптимальна форма існування людства: «Адже
неможливо уявити собі, що на Землі буде одна порода дерев, або тільки одна порода тварин.
Біосфера завжди буде багатошарова, різноманітна і в цьому тільки різноманітті сила. Те ж
відноситься і до культури». [2, с. 254]
Л.М. Гумільов, як і М.Я. Данилевський, відштовхується у своїх міркуваннях від біологічного
закону, згідно з яким запорукою виживання живих істот є видове різноманіття; однаковість,
навпаки, веде до вимирання. Екстраполяція біологічного закону на соціокультурну сферу
призводить до висновку про життєву необхідність культурного різноманіття.
Розвиток індустріалізації дав життя явищу масової культури, основною вимогою якого стала
саме однаковість, що загрожує культурі вимиранням. Тому тут в якості гіпотези ми висуваємо
положення про те, що культурою був знайдений своєрідний механізм самозбереження, відходу від
згубної однаковості масової культури. Ми не стверджуємо, що даний механізм є єдиним, але
відзначаємо лише те, що протягом усього часу існування музичної субкультури вона ніколи не
вписувалася в масову культуру. І на підтвердження сказаного наведемо наступні доводи:
• різні музичні субкультури, незважаючи на перманентні спроби масової культури втягнути їх
у свою сферу, зберігають свій «контр» статус. Як тільки та чи інша конкретна музична субкультура
починає рух назустріч масовій культурі, вона розпадається і припиняє своє існування як
субкультура, стає поглиненою масовою культурою;
• музичні субкультури «закриті» для і від зовнішнього світу, езотеричні; в той час як масова
культура «відкрита» і, більш того, агресивна: важко бути в стороні від неї, коли вона скрізь і
всеохоплююча;
• оскільки музичні субкультури об'єднують основним чином учнівську молодь з різним
освітним рівнем, то ці субкультури розрізняються за своєю спрямованістю; навпаки, масова
культура одноманітна і навмисно занижує вимоги до освітнього рівня її споживачів.
Зазначені тут відмінності масової культури та музичної субкультури дають нам підставу
казати, що остання «випадає» з-під влади першої та є їй, хоча й не дуже значною, але певного роду
противагою.
Як ми зазначали вище, конституювання масового суспільства прийшлося на 50-ті pp.
XX сторіччя. Приблизно в той же час Д. Белл, характеризуючи стан американського суспільства,
почав казати про постіндустріалізм, заклавши тим самим основу теорії постіндустріального
суспільства. Якщо в той час для Белла постіндустріалізм, як результат технізації праці, зв'язувався з
прогресом, економічним зростанням і підвищенням добробуту, то до кінця 60-х рр. до його
відмінних рис відносять масове розповсюдження творчої, інтелектуальної праці, якісно зрослий
обсяг і значення наукового знання та інформації (а також і електронних засобів її використання і
розповсюдження), розвиток засобів коммунікації, переважання в структурі економіки сфери послуг,
науки, освіти, культури над промисловістю та сільським господарством. [3]
Спроби різних дослідників знайти точне визначення сучасному стану подібних суспільств
призвели до широкого спектру епітетів, які або виділяли одну із сторін суспільств:
«надіндустріальна цивілізація» (Тоффлер), «наукове суспільство» (М. Понятовський), «телематичне
суспільство »(Д. Мартін), «технотронне суспільство »(3. Бжезинський), «інформаційне суспільство»
(Д. Белл); або за допомогою приставки «пост» підкреслювали завершення, кінець чого-небудь:
«постбуржуазне суспільство» (Дж. Ліхтхайм ), «посткапіталістичне» (Р. Дарендорф),
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«постмодерністське» (А. Етціоні), «постцивілізаційне» (К. Боулдінг), «постекономічне» (Г. Кан),
«постпротестантське» (С. Алстром) , «постісторичне» (Р. Сейденберг), «постнафтове» (Р. Барнет) та
ін. Подібний термінологічний надлишок відображає стадію становлення суспільств подібного типу,
в силу чого у теоретиків в повній мірі ще не склався їх образ.
Для філософського узагальнення всієї сукупності змін у суспільстві другої половини XX –
початку XXI століття перша група термінів, що абсолютизують певну сторону цих товариств (як
правило, науково-технічну складову), не може бути прийнятною. Доки не знайдений більш
змістовний термін, найбільш відповідним, з нашої точки зору, виявляється той, в якому
використана приставка «пост» в сполученні з назвою попереднього історичного періоду «Новий
час», а саме «постмодернізм». У даному терміні приставка «пост» відображає завершеність не
тільки певного історичного, але й світоглядного періоду, а також має на увазі зміну підходів у
науковому пізнанні, перегляд орієнтирів в соціально-політичній практиці і т.д., тобто за допомогою
цієї приставки робиться спроба вичерпно охопити весь соціокультурний простір. Тоді теорія
постіндустріалізму перетворюється на соціологічну доктрину, яка виражає постмодерністський
світогляд і допомагає розібратися в культурі постмодернізму.
Постмодернізм намагається осмислити технологічний характер сучасності, визнаючи, що в
основі зміни статусу знання і виникнення особливого постмодерністського світогляду та
світосприйняття лежать процеси всеохоплюючої інформації і прагнення вирватися з тісних оков
стандартизації та однаковості, до яких призвів на стадії свого завершення період модернізму.
Спробою піти від епохи Нового часу в другій половині XX століття став поступовий перехід від
масового характеру виробництва до дрібносерійного, що, по суті, вело від стандартизації, яка
перетворювала суспільство в тотальність, перемагала конкретну особистість, до різноманітності в
житті і до руйнування примату загального над окремим, єдиного над множинним у філософії. Тим
самим наслідки демасифікації виробництва проникають в усі галузі життєдіяльності людей і носять
глобальний характер. Як зазначав Е. Тоффлер, «у все більшій мірі люди усвідомлюють, що навколо
нас формується нова культура ... Це нові установки по відношенню до праці, статі, нації, дозвіллю,
авторитетів і так далі». [4]
Ця нова культура є культурою постмодерну, яка «незворотньо плюралістична», оскільки має
справу не з реальністю природного або технічного світу, а з реальністю світу знаків – текстів
культури. Д. Белл зазначав, що, якщо в доіндустріальних суспільствах життя представляло, перш за
все, гру з природою, і дійсністю для людей був природний світ; якщо в індустріальних суспільствах
люди-виробники товарів існують за правилами гри з виробленою ними природою, і дійсністю для
людей є технічний світ; то в постіндустріальному суспільстві, яке концентрує увагу на послугах,
люди грають з людьми, і дійсністю в ньому стає «виключно соціальний світ, без природи та речей,
апробований швидше взаємним усвідомленням людей, ніж зовнішньою реальністю». Останньому
типу суспільства властива орієнтація на самореалізацію і насолоду, «диверсивність» і
різноманітність, що повністю відповідає культурі і суспільству постмодерну, бо «радикальний
плюралізм і неминуча гетерогенність, різноманіття різних парадигм – те, що сповідує культурний
постмодернізм, – є принципом постмодерного суспільства в цілому, оскільки воно
характеризується множинністю конфліктуючих і непоєднуємих критеріїв». [5]
Сказане дозволяє зробити висновок про взаємозалежність між постмодерністською
соціокультурної ситуацією і відповідним їй світоглядом. Це особливо важливо, тому що, як
зазначав А. Гідденс, «контури нинішнього світу, який може бути позначений як
постмодерністський, дуже відрізняються від тих, які були в період модернізму» .[6] Музична ж
субкультура народжена і є складовою цього світу – суспільства, що здійснює перехід від
індустріально-розвиненої стадії до постіндустріалізму.
Постіндустріальне суспільство, або суспільство «третьої хвилі», на відміну від
індустріального, націленого на максимальну одноманітність, стандартизацію, уніфікацію,
спирається на принципово іншу технологію, яка прагне забезпечити соціокультурне разноманіття.
Причому прагнення до різноманітності переростає в свого роду фундаментальну основу
постіндустріального суспільства, на яку спираються практично всі складові соціокультурної
системи, в тому числі й музична культура.
Переорієнтація суспільства з однаковості на різноманітність має наслідки, які проявляються у
визнанні рівноцінності, однозначності, одночасного рівноправного співіснування різних предметів,
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товарів, послуг, професій, явищ, позицій, думок, стилів життя і т.д. В результаті характерним для
світосприйняття постіндустріального суспільства стає принцип плюралізму, що яскраво
проявляється в музичній субкультурі.
Постіндустріальні різноманітність і плюралізм, які роблять нормою рівноцінність і
рівноправність, неминуче призводять до заперечення наявності будь-якого центру і периферійних
шарів. У постіндустріальному суспільстві немає і не може бути одного єдиного центру, що обертає
навколо себе все соціокультурне життя. Це гранично мобільне суспільство, для якого характерна
«мозаїчність», перманентна зміна центрів тяжіння і рухливість зв’язків і залежностей.
Постіндустріальна децентрація суспільства має на увазі неможливість характерних для епохи
модернізму моделювання соціокультурного простору як об'єкта адміністрування з начальницького
кабінету, беззаперечної слухняності і узгодженості дій. Ці принципи і принцип єдиноначальності
зберігаються лише в армії. Централізована діяльність підприємств-гігантів поступається місцем
«діяльності в малих творчих групах – лабораторіях, експериментальних цехах, пошукових
колективах, які динамічно змінюють завдання і зміст своєї цілісності і замкнутості. Зникає
насильний і жорстокий розподіл працівників у різних точках «системи машин і механізмів».
Вирішальною сферою діяльності людини виявляється діяльність, яка направлена на можливість
діяльності, – робота над зміною себе». [7]
Найяскравішим символом децентрації постіндустріальних суспільств є непідвладний ніякої
цензурі Інтернет і новітні електронні технологіі. Завдяки винаходу і стрімкому входженню в життя
Інтернету користувачі отримали практично повну свободу самостійного отримання і відбору
необхідної їм інформації, обмежену лише ресурсами самого Інтернету; а супутникове телебачення
не тільки дозволяє виробляти трансляцію на величезні відстані, але й дозволяє власнику
приймальних пристроїв вибирати , що він дійсно хоче подивитися.
Принцип децентралізації в постіндустріальних суспільствах не потрібно ототожнювати з
анархією, оскільки він має на увазі лише відсутність єдиного керівного центру, єдиноначальності, а
не відсутність влади як такої або морально-етичних норм, що стримують. Поряд з процесом
децентралізації в подібних суспільствах йдуть і процеси інтеграції, в противному випадку вони б
просто розпалися. Але постіндустріальна інтеграція – особлива, бо не передбачає панування
єдиного центру, що підпорядковує собі і нав'язує свою волю. Мета такої інтеграції – можливість
координації, що дозволяє успішно функціонувати і розвиватися і суспільству в цілому і його
складовим, оскільки враховуються їх самобутність та індивідуальні особливості.
Такий стан справ призводить до того, що штучний індустріальний «моноліт», зовні
залишаючись якоюсь цілісністю, внутрішньо фрагментувався, розсипався у постіндустріалізмі на
безліч окремих складових, в якому ціле не панує над складовими. Ця фрагментація зачепила всі
сфери життя сучасної постіндустріальної людини і надала їй свободу соціальної (і горизонтальної, і
вертикальної) мобільності. А в поєднанні з ліквідацією пріоритетів і універсалій фрагментарність
не без допомоги телебачення обернулася для людини «кліповою» свідомістю, для якої характерні
стислість, поверхневість, непродуманість висновків, відхід від загальнозначущих і перманентно
відтворюємих схем мислення, перескакування з однієї думки на іншу, але часом і яскравість,
оригінальність, привабливість.
Все вищезазначене підтверджує, що конституювання музичної субкультури як соціального
феномену було підготовлено розвитком індустріальних суспільств і сталося на початку переходу
індустріально-розвинутих суспільств до постіндустріалізму. Масове суспільство як характеристика
індустріально-розвиненої цивілізації, уніфікувало соціальне життя, підготувала людині не тільки
стандартизоване, однакове існування, але й одноманітну сутність. У відповідь на це культурою був
знайдений своєрідний механізм самозбереження, відходу від згубної однаковості масовою культури
– музична субкультура. Музичну субкультуру не тільки потрібно, але й необхідно досліджувати,
застосовуючи методологію постмодернізму, оскільки дана субкультура є елементом постмодерністської
ситуації.
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SUMMARY
In the article the socio-philosophical and historical basis for the formation of musical subculture.
Describes the contemporary cultural situation of postmodernism, the role and the role of music subcultures.
О. П. МАСЮК
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
СОЦІАЛЬНИХ СПОДІВАНЬ
Складність відтворення цілісної методологічної бази роботи полягає у вибірковості феномену
сподівання, яка робить його як об’єктом дослідження, так і формою пізнавальної активності. Цей
феномен одночасно виступає і відбитком людської самоорганізації, і футурологічною картиною
життя людини, і унікальним проявом суспільного простору. Окреслення сукупності методологічних
підходів дослідження вказаного різновиду формування соціальної перспективи є актуальним
напрямком наукової роботи.
Соціальне сподівання є унікальною формою осмислення та перетворення майбутнього. Воно
включає в себе додавання власної «перлини мрій» в загальну картину потенційного співіснування.
Оцінка перспективи життя проводиться в межах темпоральних координат і набутого досвіду. В
процесі подібного конструювання відбувається не тільки пасивний опис майбутнього, а й
наближення його до суб’єктивно ідеального стану, що бажає отримати «творець сподівання».
Аналіз універсальних інструментів визначення перспективи життя додатково підвищує цінність
вказаної роботи.
Складність і багатовекторність феномену сподівання вимагає застосування комплексу
підходів для його дослідження. Взаємодія «індивідуальне-колективне» в формуванні сподівання
систематизується з використанням доробків Ф. Енгельса [9], В. Леніна [6]. За допомогою здобутків
Г. Гегеля [1], І. Канта [3] проводиться аналізу структурних елементів суб’єктивного моделювання
перспективи. Зміну сприйняття часу та використання екстраполяції як основи особистих і групових
сподівань розглядають Е. Тоффлер [8], Е. Гуссерль [2], О. Князєва [4]. Стимулювання реалізації
сподівань досліджують в своїх роботах Ж. Нюттен [7] та К. Леві-Строс [5].
Метою цієї наукової розвідки є визначення методологічних напрямків дослідження
сподівання як основи симбіозу особистого та групового майбутнього. До завдань роботи можна
віднести деталізацію механізму реалізації вказаного феномену та систематизацію інструменти його
вивчення.
Основоположне місце в дослідницькій базі цієї наукової роботи займає діалектичний підхід.
Генезис сподівання розкривається в процесі взаємодії різних за змістом форм осягнення
майбутнього. Спади та підйоми соціальної активності впливають на зміну сподівань в бік
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оптимізму та песимізму. Деструкція і хаос соціального середовища заважають проведенню якісної
оцінки перспективного життя, а також призводять до привалювання ірраціональних сподівань.
Стабільність суспільного простору стимулює збільшення раціоналізму в осмисленні майбутнього та
збільшує час екстраполяції сподівань. На межі цих станів відбувається поява пасіонарія, який
сприяє кардинальній зміні в розстановці акцентів «особисте-спільне».
Визначення природи цього феномену передбачає осмислення діалектичної взаємодії
колективного та індивідуального в процесі формування сподівань. В. Ленін стверджує, що:
«Протилежності (окреме протилежне спільному), тотожні і окреме не існує інакше, як разом зі
спільним. Спільне існує лише в окремому, через окреме. Будь-яке окреме є (так чи інакше)
спільним» [6, с. 318]. Фундаментом структурного аналізу має стати розгляд збалансованого
співіснування особистих сподівань в контексті цілісної бачення групових проекцій. Спільна
перспектива заперечує можливість відокремлених персональних проекцій існування, а особисті
сподівання переважно спрямовуються над вимогами спільноти. Відтак, рівень взаємопроникнення
цих двох прогнозних конструкцій визначає цілісність і гармонійність формування потенційного
співіснування.
Разом з цим, звернемо увагу на наявність елементів самоорганізації в системі формування
соціальних сподівань на стадіях реалізації або фрустрації цього феномену, а також на існування
аттракторів як довгострокових трендів в процесі формування перспективної картини існування
(альтруїзм, споживання, утримання та інші). Вказані фактори дозволяють збільшити акцент і на
синергетичному підході як методологічному напрямку дослідження форм самоорганізації
індивідуальних потенцій в спільному майбутньому житті.
О. Князєва та С. Курдюшов стверджують: «Коли система опиняється в конусі притягнення
аттрактора, то він починає визначати поведінку системи; вона починає будуватись і добудовуватись
з майбутнього, у відповідності зі структурою-аттрактором, з майбутньою формою. Майбутнє її
тягне, притягує. Або, висловлюючись інакше, існує поштовх у напрямку майбутнього» [4, с. 25].
Означена ситуація вимагає виділення окремої лінії дослідження у вигляді взаємодії «людські
сподівання – очікування спільноти». Зазначимо, що наявний аттрактор бажаного майбутнього
детермінує узагальнений напрямок перспективного розвитку.
Складність осмислення сподівання полягає у визначені характеру його взаємодії з відчаєм.
Систематизуючи рух протилежностей, Ф. Енгельс стверджує, що «діалектичне мислення, є тільки
відображенням пануючого в природі руху шляхом протилежностей, які обумовлюють життя
природи постійною боротьбою та своїм кінцевим переходом один в одного, в більш вищі форми»
[9, с. 526]. Спираючись на це твердження, сподівання і відчай постають різними полюсами одного
«магніту» майбутнього, що функціонує в межах пізнавальній активності людини між відчуттям і
мисленням.
Сподівання в своїх глибинах базується на відчаї перед наближенням небуття, що є його
внутрішньої живильною основою. Саме відчай виступає формою відкриття нових обріїв
майбутнього поза межами буття і ніщо, тим самим залишаючи людині можливість змінити життя на
краще. Зміна полюсів говорить про деформацію волі людини та трансформацію конструкції
майбутнього.
Перспективна індивідуальна проекція виступає формою пізнавальної діяльності, яка
спрямована на осягнення конструктивності майбутніх змін. До її специфічних рис відносяться:
дуалістичний характер використання (на побутовому і науковому рівні), балансування на межі
досяжного та неосяжного, а також часове відтермінування результатів реалізації проектів
майбутнього.
Людське сподівання є вичлененням суттєвого як імманенціальної основи життя.
Розмежовуючи суттєве та несуттєве, Г. Гегель розставляє наступні акценти: «Оскільки в наявному
бутті проводять розбіжність між суттєвим та несуттєвим, ця розбіжність є зовнішнім покладанням,
що не торкається самого наявного буття відособленням однієї його частини від іншої» [1, с. 13].
Відтак, сподівання як об’єкт дослідження є суттєвою складовою людського життя, яка має
аналізуватись в контексті її зовнішньої соціальної активності. Суттєвість вказаного феномену
полягає в наявності суб’єктивного уявлення про необхідність конструктивних змін в особистому та
груповому житті, а також здійснення кроків для їх реалізації.
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Одним з універсальних методів осмислення сподівання є трансцендентальна дедукція. І. Кант
писав: «Серед різноманітних понять, утворюючих строкату тканину людського знання, деякі
представлені також для чистого апріорного застосування, це право їх у будь-якому випадку
потребує дедукції» [3, с. 126]. Цей різновид дедуктивних конструкцій виносить дослідницьку
роботу не тільки за межи суб’єктивного досвіду щодо формування майбутнього, а й за грані часу
реалізації людських сподівань. Вони як форма мислення мають знаходитись поза межами
суб’єктивного досвіду та соціального часу.
Дослідження фактичних напрямків реалізації індивідуальних проекцій передбачає
виокремлення самоданості як основи уявлення про цей процес. Е. Гуссерль розкриває цей метод
пізнання як феноменологічну редукцію: «Виключення трансцендентального як певної прийнятої
екзистенції, тобто всього того, що не являється очевидною даністю у теперішньому змісті,
абсолютною даністю чистого розуму» [2, с. 58]. Окреслення імманенціальної складової
дослідження сподівання визначає фактичне поле реалізації бажаної перспективи життя за наявних
умов. При цьому, необхідно розділити імманенціальний та трансцендентальний спектри
дослідження сподівання за показником можливості осягнення перспективи. Формування
перспективи життя розвертається навколо вольової активності та знаходиться поза площиною
наявного досвіду. Оцінка імовірності фактичної реалізація цього феномену знаходиться переважно
в межах досяжного майбутнього. Підкреслення темпоральної домінанти допомагає більш точно
встановити визначення очікування як сприйняття проміжку часу між формуванням та реалізацією
сподівання.
Особливе місце в цій науковій роботі займає структурний аналіз «життєвого циклу»
сподівання. «Творець сподівань» є джерелом детермінації індивідуальних і групових моделей
майбутнього. Кореляція цих моделей являється структурною основою внутрішньої життєвої енергії.
«Виконавець сподівань» є соціально-відповідальним суб’єктом, на якого покладаються або
перекладаються обов’язки відтворення бажаної спільної перспективи. З урахуванням відособлення
в сучасних суспільних відносинах, «творець» і «виконавець» можуть поєднуватись в одній особі за
наявності потрібної вольової концентрації.
Сподівання як об’єкт дослідження використовується в різних наукових спектрах. Воно може
виступати частиною математичного розрахунку, що визначає середнє значення випадкової
величини в теорії імовірності. Крім того, застосовується як показник людських вподобань в процесі
суспільно-політичного аналізу. Сподівання є вагомою частиною вражень і передчуттів читача в
процесі осмислення тексту в герменевтиці. Разом з цим, до цієї суб’єктивної моделі майбутнього
все частіше починають звертатись в рамках вивчення та перетворення існуючих методик
прогнозування.
Встановлення рівня раціональності та глибини пізнавальної активності дозволяє чітко
розмежувати різні напрямки формування перспективного життя. Уповання є ірраціональним
сприйняттям особистого майбутнього, яке засноване на вірі в можливість надприродного
корегування умов існування в бік бажаного зразка. Надія ґрунтується на напівраціональному
будуванні благоустрою майбутнього в контексті відносин «суб’єкт-суб’єкт». Апріорні конструкції
формування особистої перспективи мають переважно чуттєву природу і базуються на
мультисуб’єктній екстраполяції конструктивної футуроволі.
Сподівання балансує на межі раціональності, ґрунтується на осягнутому суспільному досвіді
та виступає у вигляді первинної форми пізнання майбутнього. Прогнозування є формою всебічного
пізнання перспективи життя визначеного кола об’єктів дослідження у встановлений проміжок часу.
Апостеріорні конструкції інтерпретації та трансформації перспективного співіснування
передбачають екстраполяцію футурологічних моделей в межах визначених пізнавальною
активністю координат.
Сподівання і прогнозування різняться в конструктивній основі. Ефективність сподівання
залежить від збільшення обсягу людського фактору – волі до оптимізації умов існування. Точність
прогнозу залежить від зменшення впливу суб’єктивних чинників у використанні методів оцінки
перспективного існування. Відтак, у сподіванні привалює воля, а у прогнозуванні об’єктивність
оцінки ситуації.
Цілісний, глибинний та детальний аналіз сподівання можливий тільки за рахунок
використання футурологічного підходу. В цьому контексті потрібно розділити предмети і напрямки
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екстраполяції. Перенесення включає в себе як бажану картину майбутнього, так і «мандат» на її
виконання. Крім того, виділяється циклічна, моносуб’єктна та полісуб’єктна екстраполяції в
процесі сподівання. Залежно від темпорально-вольової активності, орієнтир на реалізацію
сподівання може активуватись у теперішньому або майбутньому часі.
Е. Тоффлер та Х. Тоффлер визначають в якості прикладу екстраполяції найбільш дієву
модель суспільства споживання «бажання багатства». Вони пишуть: «Бажання може відображати
різні речи, починаючи від гострої потреби та закінчуючи швидкоплинною примхою. У будь-якому
випадку, багатство – це саме те, що задовольняє бажання. Воно – як бальзам на рану, воно може
задовольнити одночасно декілька бажань» [8, с.36]. Більш точно можна казати про наявність різних
форм накопичення бажаних ресурсів життя: матеріальних благ, знань, інформації та інше. Відтак,
універсальна категорія багатства може виступати як об’єктом сподівання, так і засобом його
реалізації.
Аналізуючи перспективи розвитку колективних сподівань на суспільно-державному рівні,
Е. Тоффлер та Х. Тоффлер говорять про наявність десинхронізації: «Країни всього світу прагнуть,
хоча із різною швидкістю, побудувати передову економіку. Проте ні ділові, ні політичні, ні
державні діячі не уявляють собі одного простого факту: прогресивна економіка передбачає
наявність прогресивного суспільства» [8, с. 55]. Подібна ситуація визначає появу сподівання
адаптуватись до пришвидшення життя та відповідати зразкам успішних еталонів суспільного
простору. Феномен десинхронізації сподівання передбачає втрату його актуальність до моменту
появи об’єктивної можливості практичної реалізації.
Обмеження екстраполяції у накопиченні та використанні ресурсів життєдіяльності формує
«темпоральні ями», які збільшують відстань між виникненням і реалізацією людських сподівань.
Збільшення актуальності нематеріальних багатств стимулює виникнення осередків, які акумулюють
нові різновиди ресурсів і створюють відособлені острівки бажаного суспільного життя. Вказані
позиції дозволяють виділити необхідність дослідження змін в часі та потенціалі реалізації
сподівань.
Е. Тоффлер та Х. Тоффлер розкривають унікальний феномен персоніфікації часу, який
передбачає в собі фрагментацію соціального часу та його перерозподіл у відповідності до
індивідуальних потреб. Час та його використання постають бажаними зразками організації
персонального існування. Відтак, в коло дослідницьких інтересів попадають умови реалізації
перспективних моделей буття та з’являються досяжні та недосяжні сподівання. Означена позиція
відображає боротьбу за ресурси життя як основу загальної картини майбутнього та базового
напрямку застосування особистої футуроволі.
Баланс на межі відчуття і розуму визначає потребу звернутись до психологічних позицій
щодо аналізу сподівання. Ж. Нюттен бачить в ньому та інших формах сприйняття майбутнього
мотивацію діяльності людини. Аналізуючи побутове визначення перспективи, він розкриває
наявність або відсутність сподівання через осмислення та екстраполяцію набутого досвіду на
формування ефективної реакції по відношенню до умов існування.
Виокремлення мотивації сподівання передбачає здійснення дослідження природи виникнення
цього феномену та його фундаменту. До джерел сподівання відносяться почуття, які визначають
характер сприйняття оточуючого простору і відношення з іншими учасниками суспільних відносин:
любов, ненависть, надія, відчай, милосердя та інше.
Крім того, основою раціонального сподівання є апостеріорна екстраполяція. Досвід визначає
характер сподівання та робить картину майбутнього більш чіткою і логічною. Набуті навички
визначають характер поведінки за відомих обставин. Визначальним фундаментом сподівання є
комплексна оцінка умов існування, яка проводиться задля визначення наявності ресурсів
життєдіяльності та імовірності їх поповнення. Перехід від ірраціонального до раціонального в
основі сподівання дозволяє відтворити ефективну реакцію у відповідь на зміни суспільного
простору.
Виходячи з вище вказаного, основним поштовхом в детермінації сподівання є людські
почуття, які визначають її прагнення до життя. Формування сподівання може спиратись на один або
два процеси кореляції перспективи. По-перше, це особистий досвід , набутий людиною в ході
життя. По-друге, це осмислення результатів прогнозування – професійного та досвідченого
відтворення потенціальної картини життєдіяльності. Апостеріорні кореляти систематизують
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сподівання людини за показниками раціональності та досяжності їх реалізації. Вихідним продуктом
цього процесу є відтворення індивідуальної картини перспективного життя, яке включає в собі
сукупність процесів щодо наближення до бажаних умов.
В окремих випадках можуть бути наявні варіанти, коли почуття сильніше всіх інших
корелятів. Руйнація раціональної синхронізації сподівань з суспільним простором формує
афективну реакцію на умови навколишнього простору. Чуттєві сподівання є викликом існуючій
соціальній системі та стимулюють виникнення кардинальних змін на індивідуальному та груповому
рівні.
Складність встановлення механізму реалізації соціальних сподівань визначає необхідність
звернутись до структуралізму. Аналізуючи тотемні погляди індіанців Навахо, К. Леві-Строс
стверджує, що люди прагнуть ідентифікувати себе з бажаною живою істотою. Він пише: «Ми охоче
позичаємо у рослин і даємо тваринам деякі з імен, які можуть слугувати також термінами взаємодії
серед людей. Наших доньок інколи звуть Роза або Віолетта, і, потенційно для певних видів тварин
допускається розділяти з чоловіками та жінками імена, які ті звичайно носять» [5, с. 399-400]. За
аналогією з цим твердженням в процесі реалізації сподівання людина ідентифікує себе з бажаним
предметом або ситуацією, що виступає каталізатором її наближення. Людина сподіваючись бути
красивою як квітка, або літати як птах докладає максимум зусиль змінитись на краще, щоб
ототожнюватись з об’єктом захоплення.
В коло дослідницької роботи потрапляють два різних аспекти сподівання: формування та
реалізація перспективних умов життєдіяльності. Екстраполяція та ідентифікація розвиваються за
рахунок вольової активності, спрямованої на втілення потенційної моделі майбутнього. Вказана
конструктивна риса вимагає поєднання футурологічного та структуралістського підходів.
Підбиваючи підсумки цієї наукової розвідки зазначимо, що аналіз спектрів «життєвого
циклу» сподівання визначив необхідність застосування комплексного методологічного підходу з
акцентами на окремі структурні елементи, процеси та форми цього феномену. Проведення
порівняльного аналізу моделей проектування майбутнього та виокремлення протилежних за
значенням дефініцій («уповання-відчай», «надія-страх», «сподівання-безвихідь») має спиратись на
діалектичний підхід.
Дослідження взаємопроникнення соціального та мікросоціального світів в процесі
виникнення сподівання найбільш точно розкривається на основі синергетичного підходу. При
цьому, виокремлення апостеріорних корелятів індивідуального і колективного досвіду розкриває
актуальність виділення феноменологічного підходу в процесі аналізу імовірності реалізації
соціальних сподівань. Специфіка існування вказаного феномену як синтез екстраполяції та
ідентифікації у взаємозв’язку «людина – аттрактор майбутнього» передбачає поєднання
футурологічного та структуралістського підходів.
При цьому, для дослідження характеру екстраполяції суб’єктивних моделей і образів
майбутнього краще використовувати трансцендентальну дедукцію, а для визначення умов
фактичної реалізації людських сподівань – феноменологічну редукцію. Вказані методи чітко
встановлюють рівень та характер досяжності поставлених цілей в процесі встановлення
перспективності співіснування.
Перспективи подальшого дослідження включають в себе розкриття специфіки формування
сподівань як соціокультурного феномену, а також аналіз його темпоральної складової.
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SUMMARY
In basis of work is systematization of directions of analysis of «life cycle» of this phenomenon. The
great number of vectors of perspective correlation of extrapolation and authentication is supposed by the
use of complex methodological approach.
С. М. БАЦУНОВ
ФУНКЦІЇ ТА ЛЮДИНОТВОРЧА СПРЯМОВАНІСТЬ СПОРТУ
Людинотворча спрямованість спорту розкривається через пізнання соціальних функцій.
Основні соціальні функції спорту: соціокультурна, символічна, інтегративна, пізнавальна,
комунікативна, гедоністична, ілюзорно-компенсаторна, соціоемоційна, естетично-емоційна,
політична, функція соціалізації, соціальної мобільності, ціннісного орієнтування. Усі вони
органічно взаємопов’язані. Спорт – цілісне явище. Цілісність виявляється у єдності всіх елементів,
що створюють його структуру, а також функціонально. Функціональна єдність зумовлена
людинотворчою суттю, що дозволяє говорити про інтегративну і генералізуючу функції спорту. У
такій якості виступає людинотворча функція.
Спорт відкриває величезні можливості для формування і прояву творчих здібностей людини,
чим визначається його евристична цінність. У спортивній діяльності закладені величезні
можливості для творчого прояву сил і здібностей людини у визначенні тактики або стратегії
спортивного двобою, в організації й проведенні навчально-тренувальних занять тощо. «Не потребує
вичерпного обґрунтування доказ про евристично-творчий характер рішень, котрі приймаються в
дуже складних змагальних ситуаціях (особливо у спортивних іграх).
Творчий характер спорту багато в чому пов’язаний з тим, що він являє собою, як було
показано вище, ігрову модель змагальних ситуацій реального життя. Гра завжди надзвичайно
насичена емоціями. Вона, як правило, пов’язана не тільки з чітко встановленими правилами, але й з
вигадкою, винахідливістю, із творчим початком.
Позитивність або негативність впливу спорту на особу і суспільство залежить не стільки від
самого спорту, скільки від доцільності використання різних напрямів і форм спортивної діяльності
в конкретних умовах його культивування, від соціально-економічного рівня суспільства, від
конкретної системи етичного виховання, супутньої спортивної діяльності, і якоюсь мірою від того,
з яких боків і з якими коментарями він подається засобами масової інформації. Саме ці питання і
визначають зміст дискусій про соціальний розподіл і символічне позиціонування різних видів
спортивної діяльності, що незмінно набувають знакового, семіотичного характеру [1].
Ціла група соціокультурних цінностей спорту пов’язана з можливістю ефективного
використання його для збереження й зміцнення здоров’я людей (у цьому контексті мова йде в
першу чергу про «спорт для всіх»), а також для їх фізичного вдосконалення (поліпшення статури,
фізичних якостей і рухових можливостей тощо). Це зумовлює значення спорту для підготовки
людей до трудової, професійної діяльності, для уможливлення їх повноцінної участі в різних
сферах громадського життя, а також його виховну цінність.
Отже, спортивні змагання й підготовка до них дозволяють свідомо, цілеспрямовано й
ефективно впливати на різноманітні фізичні, психічні, духовні якості й здатності людей.
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Багато філософів, соціологів і психологів, особливо представники екзистенціалистської
філософії та психології, а також феноменології вважають, що вищою й найбільш завершеною
формою людського існування є самореалізація. Характеризуючи культурно-виховну цінність
спорту в цьому контексті, слід зазначити, що він надає величезні можливості для самовиховання,
самовдосконалення, самоподолання, є однією з важливих специфічних сфер самореалізації й
самоствердження особистості. «Спорт допомагає людині опанувати себе, а це складає основу будьякої справжньої цивілізації». Участь у спортивних змаганнях дає можливість людині пізнати
радість перемоги, котра була досягнута на основі волі, тривалої підготовки, самовідданої праці, а
також порівняти свої можливості з можливостями інших людей (або з тими досягненнями, які вона
здобула раніше) і з’ясувати: гірша чи краща вона від інших, чи може перебороти себе, піднятися ще
вище.
Міжнародний спорт відкриває величезні можливості для того, щоб різні народи могли
познайомитися один з одним, з різними культурами й таким способом уникнути етноцентризму.
Представники різних націй повинні зустрічатися й учитися бачити, хоча б частково, особливості
культури партнера, відмінності в манері тримати себе, порівнювати все це, з розумінням тлумачити
незвичне й поширювати інформацію, одержану згаданим шляхом, про інший народ, представника
іншої культури поміж власного народу. Тільки таким чином він може уникнути перебільшеного
етноцентризму, котрий намагається бачити все через однотонні окуляри власної культури,
батьківщини, оточення, у якому виріс. Хто жодного разу не зіштовхнувся з чужою культурою, той
не знає і власної» [2, c. 18].
Однак більш правильною нам представляється точка зору тих авторів, які вважають, що
величезні можливості, закладені у спорті для виконання інтегративної функції, як й інших
соціокультурних функцій, засновані на його зв’язку з ігровою діяльністю.
При цьому виникає питання: чи може спортивна діяльність служити миру, якщо вона сама є
боротьбою й породжує конфлікти, тим більше, що його можливість сприяти поліпшенню фізичної
форми неодноразово використовувалася для військових цілей? «На це питання необхідно було б
відповісти негативно, якби не те, що спорт – це не тільки боротьба, котра часто створює конфлікти,
але також і розвага, а може бути насамперед розвага. Спорт має два обличчя: є боротьбою й
розвагою, символізує війну й одночасно буденність мирного життя разом з її радостями, надіями й
намірами, які не здійснились» [3, с. 8].
Такий підхід до розуміння культурної цінності спорту враховує той факт, що гра має високий
культурний, гуманістичний потенціал. У зв’язку із цим нагадаємо слова Шиллера: «Людина грає
тільки тоді, коли вона в повному значенні слова людина, і вона буває повністю людиною лише тоді,
коли грає» [4, с. 302].
Треба враховувати й величезні комунікативні можливості спорту. Участь дуже різних людей
у спільних тренуваннях і змаганнях за певних обставин зумовлює в них сильне почуття спільності,
дружби, товариства, співробітництва й належності до колективу. Це може бути ефективним
фактором скорочення «соціальної дистанції» між людьми, їх ізоляції один від одного, оскільки
сприяє дружнім стосунками і таким чином – розвитку почуття спільності. У сучасну епоху однією з
форм подолання дефіциту спілкування є не тільки концерти, естрадні шоу, але й масові спортивні
заходи. Там ми можемо спостерігати колективне входження в транс.
Разом із тим у науковій літературі зустрічається й інший підхід, прихильники якого
скептично ставляться до соціальної значущості спорту. Так, відомий соціолог спорту Г. Люшен
вважає, що спортивне змагання само по собі є конфліктною системою, що деякі спортивні події
заохочують насильство і конфлікт [5, с. 135-140.]. Відзначаючи два подібних підходи щодо
розуміння даної проблеми, В.Лукащук справедливо зазначає, що існує невідповідність між
можливостями спорту і реалізацією цих можливостей, яку можна подолати за певних умов. Треба
враховувати також, що спорт є носієм культурних, соціальних і суспільно-політичних
можливостей, що можуть реалізовуватися в різних країнах в протилежних напрямках.
У науковій літературі детально обґрунтоване положення про те, що у спортивній діяльності, у
всіх її формах та видах закладені величезні можливості і для естетичного впливу на людину, для
виховання здатності сприймати, відчувати й правильно розуміти прекрасне, діяти «за законами
краси».
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Насамперед це пов’язане з тим, що люди, котрі займаються спортом, а також глядачі, мають
можливість спостерігати різноманітні прояви таких естетичних цінностей, як прекрасне, піднесене,
гармонійне, досконале й навіть комічне.
У спорті є можливості і для естетичної діяльності, причому у різноманітних формах: для
діяльності щодо формування прекрасної людини з погляду її фізичної досконалості, духовних
якостей, морального вигляду, для діяльності, спрямованої на досягнення естетичної досконалості у
виконанні рухів, щодо естетичного оформлення спортивних свят, естетичного перетворення
предметного середовища спорту тощо. Тому у спорті закладені можливості не тільки для
споглядання естетичних цінностей, але й для активної участі в естетичній діяльності щодо їх
створення.
Джерелом естетичних емоцій можуть бути й пов’язані зі спортом почуття співпереживання та
причетності. У їх основі лежить аналогічна дія психофізіологічних механізмів учасників змагань і
глядачів, а також психологічне ототожнення глядача зі спортсменом. Глядач ніби ставить себе на
місце спортсмена та співпереживає з ним усі перипетії спортивного змагання. Це почуття
«співпереживання» здатне підняти людину духовно, змусити її відчути себе вільніше. У глядача
може виникнути стан, близький до катарсису, коли людина переборює повсякденні,
вузькоутилітарні інтереси й живе інтересами соціальної спільноти, піднімаючись до прекрасного й
піднесеного. Будь-який спортсмен у своїх діях певною мірою примушується» до естетичності, тому
що вона є важливим показником й умовою ефективності його праці. Гарне в рухах є в більшості
випадків також і доцільним у значенні функцій. Некрасиві рухи, що неприємно діють на нашу
свідомість, є в багатьох випадках зайвими й недоцільними. Інстинкт краси, мабуть, керує нами у
виборі найбільш правильних і корисних рухів тіла. Завдання естетики й динаміки рухів начебто
цілком збігаються.
Цю думку неодноразово висловлювали й інші вчені, громадські діячі, спортсмени, тренери.
Так, існує вислів, що найкрасивіша яхта майже завжди й найшвидша. Результат виступу в багатьох
видах спорту визначається не тільки ступенем спортивної майстерності, але і його артистичністю.
Грубий жест над штангою, зневага естетичних законів організації дії, – як у контексті внутрішньої
підготовки, так і в плані навколишнього оточення, – призводить до погіршення технічних
результатів.
Отже, спостереження за спортивним видовищем, котре має естетичні якості, заняття спортом
і пов’язане з цим не тільки споглядання естетичних цінностей, але й активна, творча участь у
різноманітних формах діяльності щодо їх створення – усе це надає чималі можливості для
прилучення людини до світу прекрасного, для розвитку в неї естетичних здібностей у
різноманітних їх проявах: від можливості відчувати й переживати красу, насолоджуватися нею й
правильно оцінювати прекрасне до здатності творити й діяти відповідно до законів краси й високої
моралі. Цей естетичний потенціал спорту анітрохи не поступається іншим елементам сучасної
культури, включаючи мистецтво. Міра розвитку спорту визначається мірою розвитку
життєдіяльності людини. Життєдіяльність людини втілюється, насамперед, у безлічі створюваних
матеріальних і духовних речей: у нових засобах праці, нових продуктах харчування, нових
елементах матеріальної інфраструктури побуту, виробництва, нових наукових ідей, політичних та
ідеологічних концепцій, релігійних вірувань, моральних регуляторах.
Спорт як частина масової культури виконує гедоністичну функцію, експлуатуючи бажання
людини розважитися, відвідуючи той чи інший спортивний захід. Люди в сучасному світі все
більше відчувають потребу у способі, котрий дає можливість відпочити від надлишкової
інформації, психічного напруги, складних проблем вибору й критичного осмислення реальності.
Численні соціологічні дослідження показують, що респонденти незадоволені якістю розважальних
передач, агресивністю, одноманітністю й легковажністю змісту в «мережі» віщання.
Окремо виділяється ілюзорно-компенсаторна функція спорту, однією з найважливіших
особливостей якої є прагнення до ескейпізму – втечі від реальності у світ спортивних подій і життя
кумирів. Дійсно, спорт в деякій мірі відволікає людей від реальності і, створюючи певні ілюзії у
свідомості індивіда, полегшує його страждання, підтримуючи в людині потребу у відволікання від
дійсності і тих гострих суспільних, сімейних, виробничих, особистісних тощо проблем, з якими
вона стикається. Важливою властивістю цієї функції є її рекреаційно-психологічний вплив на
організм людини, яким знімається стресовий стан. При цьому зрозуміло, що за певних умов подібна
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функція здатна виконувати і негативно-соціальну роль, перетворюючи людину на соціальноінфальтивного суб’єкта.
Вище був охарактеризований культурний потенціал спорту, котрий пов’язаний з його
інструментальними цінностями. Але крім цього спорт здатний виконувати важливу символічну
функцію, яка визначається можливістю спорту перетворюватися на носія значущої для суспільства
ідеї, світоглядної чи політико-ідеологічної установки, які згуртовують націю навколо реалізації
доленосної для її існування мети.
Згадана культурна функція спорту пов’язана з його «аксіологічною структурою», із системою
властивих йому цінностей. Ця система цінностей, «аксіологічна структура» спорту робить його в
символічному плані надзвичайно привабливою моделлю (справедливою, хоча й не
безконфліктною) людського світу, громадського життя, взаємних відносин між сторонами, що
суперничають, окремими особами або групами. На противагу жорстоким, антигуманним формам
боротьби спортивні змагання являють собою «м’яку», гуманну форму суперництва, оскільки вони
регулюються певними правилами гри й є «символічним змаганням між суперниками». «Спортивне
змагання символізує діалектичну єдність конфлікту і спільності й являє собою зразок мирного
змагання, здатного стати фактором культурного розвитку» [6, с. 18]. Спорт тлумачать «як символ
співробітництва й розуміння у світі і як символічний міст для з’ясування конфліктів» [7, с. 40].
Як свідчить соціальний і науковий досвід, загальновідома актуальність досліджень цінності й
значення спорту в житті людини в сучасних умовах не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає,
що пояснюється як процесом ускладнення загально цивілізаційних і національно-локальних
соціальних процесів, так і механізмом безпосереднього чи опосередкованого включення спорту в
канву соціокультурного життя. Не є в цьому плані виключенням і сучасна Україна, специфічними
особливостями розвитку якої є ряд найважливіших причин. Перш за все необхідно зазначити, що
країна зазнала радикальних системних змін – політичних (утвердження власної державності),
економічних (перехід від соціалістичної до ринкової моделі господарювання, зміна відносин
власності), соціальних (перебудова соціальної структури суспільства) тощо. Це мало свої наслідки.
З одного боку, відбулися якісні позитивні зміни в економічній і соціальній сфері. Розширилися
можливості реалізації творчої ініціативи й заповзятливості особи, сформувалися нові «ринкові»
цінності: приватна власність, свобода в економічній поведінці, отримання престижної освіти й
професії, орієнтація на інтенсивну трудову, спортивну діяльність. Покращилося матеріальне
становище певної частини населення країни. З іншого боку, спостерігаються негативні тенденції:
виникнення проблем в економічному розвитку та формуванні громадянського суспільства,
поглиблення соціальної диференціації, зростання соціальної напруженості та актуалізація проблеми
відчуження в українському суспільстві, посилення зубожіння певної частини населення [8].
Негативні явища пригнічують психіку й настрій людей та несприятливо впливають на їх здоров’я.
Людей все більше турбує низький рівень матеріального становища, збільшення злочинності,
розповсюдження серед молоді наркоманії, алкоголізму, виникнення й поширення нових хвороб,
скорочення тривалості життя, зростання числа інвалідів та ін.
Ситуація, яка склалась, актуалізує питання вирішення комплексу соціальних суперечностей,
зменшення контрастів у рівнях життя різних соціальних груп, підвищення ефективності розпочатих
перетворень, зміцнення соціальної стабільності й громадського порядку. У зв’язку з цим особливої
уваги набуває поняття «якість життя» у його співвідношенні із спортом.
На думку автора, спорт нерозривно пов’язаний з якістю життя і опосередковано вплетений у
його зміст. Якщо під якістю життя розуміти ступінь задоволення матеріальних і нематеріальних
потреб індивідуумів, родин та спільнот; вважати, що якість життя визначається об’єктивними
показниками (кількісними та якісними, матеріальними та вартісними), тривалістю життя, рівнем
бідності, рівнем злочинності, висотою доходів, рівнем освіченості, а також суб’єктивними, як-от:
мірою задоволеності умовами життя та різними його аспектами (рівень щастя, наявність психічних
стресів, сенс життя), то можна побачити, що якість життя охоплює практично всю соціокультурну
сферу життя людини. Оскільки ж спорт є органічною частиною цієї сфери, то він, без сумніву, є
одним із визначальних моментів і якості життя.
Виходячи із цього, сучасний стан й умови розвитку українського суспільства ставлять перед
наукою проблему принципового перегляду колишніх традиційних підходів до розуміння категорії
якості життя. Новий постіндустріальний тип економіки, домінування культури споживацтва,
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ігнорування меж екології поступово відходять у минуле. А з ними – і традиційні інтерпретації якосякості життя як простої сукупності умов існування людини, як рівня споживання, міри задоволення
його потреб, у тому числі ігрових, рухових. Зростання ролі соціокультурних і духовно-моральних
витоків у розвитку самої людини й підвищенні якості її життя означає відмову від суто
економічного й технічного підходів до його дослідження й актуалізацію проблеми глибинних
соціально-онтологічних основ його буття. Ці основи ще тільки мають бути осмислені з погляду
соціальної філософії та, конкретно, з урахуванням факторів глобалізації, інтернаціоналізації,
диверсифікації й інтеграції всіх сфер людського життя.
Проблема вивчення якості життя, його прогнозування й керування, упродовж десятиліть
незаслужено була предметом розгляду тільки економістів. Саме тому ця категорія ґрунтовно
ввійшла в лексику економічних дисциплін і на сьогодні визначається лише економічними
параметрами: забезпеченістю матеріальними ресурсами, безпекою існування, доступністю послуг
(медичне обслуговування, освіта, спорт), наявністю вільного часу, тривалістю життя тощо [9]. Інсує
суто екзогенний, описовий, накопичувальний підхід до трактування категорії якості життя, у яке
кожний новий дослідник намагається додати якийсь новий ресурс. Однак, при такому підході
ігноруються основи згаданої категорії, котрі визначають її науковий статус: сенс життя, мета життя,
повноцінність життя, життєва ідентичність (правдивість, цілісність життя тощо).
Зводячи поняття «якості життя» до його факторів, умов, сучасна наука, на нашу думку,
певною мірою відійшла від колишньої класичної філософської традиції вивчення й осмислення
якості життя в категоріях духовної й соціальної онтології й звела всю проблему наукового пошуку
до феноменологічного рівня. Фактично, замість методології аналізу й синтезу, індукції й дедукції
сучасних дослідженнях переважає герменевтика, описовість і формальність, які не дозволяють
зрозуміти глибинні зміни, що відбуваються за сучасних умов, у змісті та структурі якості життя
людини й суспільства. Прагнення до нагромадження матеріально-речовинних форм багатства,
подвоєнню валового внутрішнього продукту, підвищенню рівня життя людини не вичерпує більше
загальну проблему вдосконалення якості його життя. Знаходячи певний рівень статку й
благополуччя, людина часом потрапляє в умови, котрі не відповідають якості її існування.
Феномени духовного й соціального відчуження, суперництва й конкуренції, корисливості й
накопичування, асоціальності й антисоціальності як ракова пухлина роз’їдають сьогодні основи
життєдіяльності сучасного суспільства. Подолання цих процесів можливе лише за умови
правильного розуміння сутності, змісту і структури категорії якості життя й орієнтації сучасної
соціально-економічної та культурної політики на справжні (а не уявні) інтереси людини, на
вирішення питань розумного їх формування й розвитку, на подолання стихійного характеру їх
еволюції. Тому величезне значення приділяється спорту як одному з факторів якості життя, його
людинотворчої спрямованости.
Отже, з-поміж основних чинників посилення ролі спорту у структурі способу життя можна
назвати наступні:
а)
перехід українського суспільства до ринкової економіки; зростання ролі новітньої
техніки й технології як об’єктивної тенденції у способі життя сучасного покоління й характерна
риса індустріальної цивілізації на етапі її переходу в постіндустріальну. Одночасно зростає
значення спорту в поведінці індивідів, забезпечення стійкого психічного здоров’я суспільства;
більш ефективна боротьба проти тероризму, корупції, котрі спричиняють у населення стреси, які
руйнують психічне здоров’я людей;
б)
Спорт націлює на необхідність упорядкованості, організованості, згуртованості
спільноти у формуванні здорового способу життя всього суспільства, для досягнення поставленої
мети, посилення ролі моралі і права, прискорення процесів становлення громадянського
суспільства й підвищення в цьому ролі та відповідальності держави, конституційних гарантій щодо
безпеки життя, реальне забезпечення рівності, справедливості в одержанні громадянами соціальних
благ. У цьому ж контексті обґрунтованою є закономірність підвищення ролі суб’єктивного фактора,
зростання ролі науки, вчених, політичної еліти у виробленні наукових основ вибору шляхів
історичного розвитку країни, розробці національних програм розвитку економіки, поліпшення
соціальних умов життя, які мають принципове значення для прогресивного розвитку України,
зміцнення здоров’я нації.
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SUMMARY
Sports – holistic phenomenon. Integrity is the unity of all elements that create its structure, as well as
functionally. Functional cohesion is caused by the individual creativity core, allowing you to talk about the
integration and generalization functions. Such as is the individual creativity function.
С. А. ГОРБАЧ
АТРИБУТИ І МОДУСИ АВТОНОМІЇ ОСОБИСТОСТІ
В умовах зростання впливу на свідомість і волевиявлення сучасної людини, особливо у сфері
політичних технологій, все частіше ставиться на порядок денний проблема дослідження феномена
автономії особистості. Особливо актуально це звучить в умовах проведення останнім часом
різноманітних виборчих кампаній в світі і в Україні. Дотичними до досліджуваної теми є наукові
розвідки як класиків філософської думки, так і сучасних науковців (І. Кант [6], Гегель [3-4],
М.Бердяєв [1], М. Ошана [16], Дж. Дворкін [14], О. Ніл [15], О. Д. Похилько [11], Ю. Д. Кравченко
[8], Л. М. Слободянюк [13], В. В. Пітулей [9], П. А. Подолянко [10], У. Б. Рудницька [12] та інші).
За таких умов слушним стає пошук різнопланових способів побудови стійкого підґрунтя
громадянської свідомості людей як внутрішньо вільних, відповідальних, діяльних особистостей,
здатних самовизначитись і протистояти небажаним впливам зовнішнього середовища за рахунок
внутрішнього духовного стрижня. Оскільки перелічені якості гармонійно поєднуються в
філософському понятті “автономії особистості”, метою статті виступає виявлення сутності цього
явища, тобто, з’ясування атрибутів i модусів автономії особистості.
Автономія особистості (від грец. аutos – сам, nomos – закон, самозаконіє) на сьогоднішній
день в філософському сприйнятті є конструктом ще не достатньо популярним, а тому і не достатньо
дослідженим. Нажаль, за результатами «Європейського соціального дослідження» тенденцій
соціальних змін в Україні та Європі [5, с. 114-115] більшість пересічних громадян не розуміє
значимість цього поняття і сприймає автономію як уособлення, відстороненість від проблем
соціуму, егоцентризм в більш “інтелігентній”, “екзальтованій” формі.
В першому наближенні автономія особистості може тлумачитись – як здатність особистості
до самовизначення на основі власних переконань, як прояв незалежності від актуального
зовнішнього впливу, як творча діяльність людини по самостворенню і самореалізації.
Слушним буде наділяти автономію особистості атрибутами свободи, самоврядування,
суверенітету, свободи волі, гідності, цілісності, індивідуальності, відповідальності, самопізнання,
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самовпевненості, усвідомленності, критичного роздуму, спонтанності, духовності. Розглянемо деякі
з них більш детально.
1. Атрибут свободи. У численних гуманістичних теоріях минулого і сьогодення від Канта до
Сартра і Роджерса автономна людина постає як незалежна, тобто справді вільна істота – "причина в
собі". Філософи вказують на свободу як іманентну складову, яка перебуває всередіні феномену
автономії і “визначає людину не ззовні, а зсередини, з духу” [1, с. 10]. Індивід – це істота, яка здатна
стати «паном самому собі» (І. Кант) і тому не потребує зовнішньої опіки при здійсненні того чи
іншого ціннісного і нормативного вибору.
Особистісна автономія виявляє себе як вільний і творчий акт самовизначення особистістю
власного життєвого шляху, здатність особистості самій вирішувати, як діяти з урахуванням і
внутрішніх мотивів, і зовнішніх передумов.
Модусом незалежності життя доведеного до стану автономії, може бути здатність особистості
насолоджуватися самотністю. Людина, відносини якої з іншими людьми гармонійні, вміє цінувати
свою власну компанію і час від часу із задоволенням знаходиться в ній. За допомогою усамітнення
така особистість виявляє, чого дійсно воліє, і який її природний темп життя. У процесі такого
самодослідження внутрішнє «я» набуває тих природних рис, які дійсно йому властиві і які були
насильно, болісно прігнічені в період залежності.
Однак свободоздатність автономної особистості в сучасному трактуванні не виключає її
відносин із світом. Бути автономним – значить вміти пристосовуватися до людей, зберігаючи при
цьому свої переконання, бути здатним вислухати, обмінятися думками, сприйняти протилежну
думку. Це акт людської активності (свідомості, прозріння, творчості), що знаменує перехід до
незалежності від зовнішнього світу, точніше – від зовнішньої детермінації до внутрішньої
обумовленості свідомості і поведінки. Як зауважує сучасний американський психолог М.Кордуелл:
“Автономія особистості – це, в першу чергу, її відокремленність від аморальних спонукань,
сьогохвилинної престижності і псевдосоціальной активності” [7, с. 10].
2. Усвідомленість. Автономна особистість є усвідомлюючою. Вона здатна розуміти те, що
відбувається в сьогоденні і спроможна захищатися від "засмічення". Модусом свідомості своєї
відособленості має бути незалежне сприйняття індивідом довільних минущих соціальних умов,
диктату влади, здатність не втрачати самовладання в умовах соціальної дестабілізації і тоталітарних
репресій. Відкидаючи старі думки, які спотворюють сприйняття дійсності, автономна особистість
буде сприймати світ скоріше через особисту зустріч з ним, ніж через те, як вона була "привчена"
бачити його. Автономія досягається тоді, коли індивід піддає норми, з якими він стикається,
критичному оцінюванню і потім приймає практичні рішення за допомогою незалежного і
раціонального міркування.
Рефлективна діяльність свідомості автономної людини є основою самоусвідомлюючих дій,
оскільки власне й надає "безпосередньо-чуттєвий матеріал" для розмірковування над
особливостями та ознаками свого внутрішнього світу. Саме свободоздатність з розвинутою
рефлексією інтегрують автономну людину як ціле, дозволяють їй вибудовувати гармонійні
стосунки зі світом, реалізовувати самостійно пізнане життєве призначення, здійснюючи власний
індивідуальний (особливий!) вибір.
3. Відповідальність. Без відповідальності немає автономії. Атрибут відповідальності
покликаний врівноважити свободу автономної особистості, щоб вона не перетворилася на свавілля.
Відповідальність – це усвідомлення людиною особистого і універсалізованого боргу приймати
рішення і діяти належним чином, виходячи з деяких зобов'язань. Наприклад, зобовязань нести
особисту відповідальність за наслідки вільно прийнятих рішень або відповідальність за обмеження
автономії іншого. Таким чином, автономія одного індивіда має бути обмежена автономією інших.
Якщо ми хочемо, щоб наш вільний вибір і наші цінності поважалися, ми зобов'язані виявляти таку
ж повагу до вільного вибору і цінностей інших. У сучасному житті відповідальність може бути у
наступних модусах:
- спонтанно набутий статус або зобов'язання (наприклад, відповідальність батьків);
- свідомо прийнятий статус або зобов'язання (відповідальність, професіонала - самостійно
прийняті на себе зобов'язання);
- юридична відповідальність;
- відповідальність за наслідки вільно прийнятих рішень;
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- відповідальність за обмеження автономії іншого.
4. Індивідуальність та цілісність. У критичних ситуаціях автономна особистість зберігає
свою життєву стратегію, залишається прихильною своїм позиціям і ціннісним орієнтаціям.
Найбільш істотним модусом цих атрибутів є здатність справлятися з конфліктом між нашим
бажанням духовного з'єднання з іншою людиною і бажанням зберегти при цьому свою
індивідуальність, не розчинитися в цьому з'єднанні і не зруйнувати своїм ЕГО світ іншої людини.
Володіючи, своєю індивідуальністю, і здатністю зберігати індивідуальність інших людей автономна
особистість у відносинах з іншими знаходить той стан душі, який дозволяє їй не шукати повноти
свого життя в життях інших людей. Така гармонійна, незалежна людина не розчиняється в інших і
не бажає розчинити весь світ у собі, у своїх бажаннях і пристрастях. Люди, що відносяться до цього
типу, не бояться приймати рішення, продиктовані своєю індивідуальністю. Вони впевнені у своїй
цінності і вітають зворотну реакцію від зовнішнього світу, пов'язану зі своїми вчинками.
«Автономи» бачать в інформації, яка надходить ззовні, не спроби інших людей знизити їх
самооцінку або маніпулювати ними, а корисні потенції, які допомагають їм стати краще.
5.Спонтанність. Спонтанність (лат. мимовільний) – мимовільність; характеристика
процесів, викликаних не зовнішніми впливами, а внутрішніми чинниками; свобода і
відповідальність вибору з повного спектру поведінки і почуттів. Відомий американський
психотерапевт Ерик Берн у книзі “Люди, які грають в ігри” [2] вказує на атрибут спонтанності як
одну з ключових характеристик автономної особистості. Спонтанність автор розглядає як здатність
субєкта активно діяти під впливом внутрішніх спонукань, можливість вільно обирати і
висловлювати свої почуття, користуючись наявним асортиментом (почуття Батька, почуття
Дорослого і почуття Дитини). Ерік Берн вважає, що саме спонтанність дає можливість особистості
звільнитися від примусу розігрувати стереотипні життєві ігри і мати лише ті почуття, яким нас
навчили. Така особистість задатна буде бачити, що існує багато доступних виборів, варіантів і вона
може використати ту поведінку, яка їй здається доречною до ситуації і відповідною до її
особистісної цілі.
Але доречно буде зауважити, що автономна особистість має бути спонтанною і в той же час
гнучкою, а не бездумно імпульсивною. Спонтанність «автонома» повинна водночас носити і
творчій, і внутрішньо регульованний характер, а високий рівень моральності, духовного розвитку
має врівноважити її.
Демонстрацію і творчої спонтанності, і одночасно гнучкості мислення або діяльності ми
можемо спостерігати у «автономних» професіоналів в якій-небудь галузі під час роботи. Часто про
таких людей кажуть, що роблять свою справу «з душею». З боку може здатися, що робота
виконується ними абсолютно випадковим чином, що вони на ходу вигадують і реалізують нові
потрібні рішення, але в дійсності вони постійно керуються накопиченим багажем знань та
досвідом, що не дозволяє їм помилятися, і одночасно жадібно вбирають і ретельно аналізують
інформацію, яка їм доступна ззовні. І той, хто досяг успіху в професії продавця-консультанта,
менеджера з персоналу або директора з маркетингу, вже наполовину знає найбільш ефективний
шлях вибудовування відносин із зовнішнім світом. Головний секрет успіху в тому, щоб поширити
свої навички та принципи взаємодії з людьми з професійною на всі інші ролі – на роль коханого,
чоловіка, батька, матері, сестри тощо.
6. Самопізнання. Великий мудрець Сократ казав: “Пізнай себе – пізнаєш світ.” І якщо однією
з основних сутнісних онтологічних форм активної взаємодії людини з довколишнім світом є
пізнавальна діяльність, то відповідна форма активності автономної особистості, спрямована у
внутрішній світ, до власного "Я". Самопізнання власного фізичного "Я" реалізується у безперервній
самопізнавальній діяльності автономної особистості і культивується окремими індивідами до
вищого рівня самопізнання – "Я" духовного.
7. Духовність. Саме духовність стає ядром автономної особистості, вищим проявом її
сутності, її внутрішньої відданості людському, моральному обов'язку, підпорядкованості людини
вищому змісту його буття. Духовність людини допомагає запустити механізми, при яких зовнішні
причини починають діяти у процесах детермінації органічних, складних і саморозвиваючих систем
(особистісні смисли, цінності, мотиви), завдяки яким відбувається творче конструювання буття
особистості. Духовність особистості – її надсвідомість, невгасима потреба стійкого відкидання
всього низинного, безмежна відданість піднесеним ідеалам.
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Аналіз атрибутів і модусів автономної особистості дозволяє дійти наступних висновків.
Автономія особистості – це така “якість, яку бажано мати” [14, с. 6]. Автономна особистість
здатна протистояти негативному зовнішньому втручанню в своє особистісне життя на всіх його
рівнях. Але існують фактори, які заважають формуванню автономної свідомості сучасних українців
– перш за все, сутнісна різниця між визначенням “пострадянської автономії” і сучасною моделлю
автономії особистості. Це підтверджено і результатами «Європейського соціального дослідження»
тенденцій соціальних змін в Україні та Європі 2005 – 2009 років [5, 114-115]. Щоб поширити
цінності сучасної автономії, які продиктовані напрямком розвитку цивілізованої світової спільноти,
спочатку потрібно подолати хибне та негативне сприйняття автономії пересічними громадянами. І
саме перед інтелектуальною елітою, тобто перед науковцями постає задача створення оптимальних
шляхів досягнення позитивної або істинної автономії, а саме – безперечна цінність кожної окремої
особистості, її право на власний простір, самовизначення та власно обране самозвершення.
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SUMMARY

In an increasingly growing influence on the mind and will of the modern people, especially in the
area political technologies is increasingly becoming topical problem of research of the phenomenon of
individual autonomy. The purpose of the article is to identify the nature of this phenomenon, the selection
of attributes and modes of individual autonomy.
З. В. ЦУПРЕНКО
МЕТАТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В останнє десятиріччя все гостріше постає питання евристичної обмеженості світоглядних
засад методологічних підвалин соціогуманітарних наук. Своєрідним поштовхом до усвідомлення
всієї серйозності стану справ у зазначеній царині вітчизняними та зарубіжними дослідниками стала
очевидна криза сучасної цивілізації, центральною проблемою якої все виразніше постає
життєздатність людства як людського роду на сучасному етапі його історії. Втім в межах
цивілізаційного етапу розвитку людського роду, з притаманними йому суб’єкт-об’єктними
практиками та характерними для цих останніх праксеологічними підвалинами, вирішити цю
проблему не видається можливим. Тож для забезпечення виживання людства – як глобального, так і
локальних соціумів необхідним є уточнення та корегування засобами постнекласичного підходу
засадничої для метатеоретичних підвалин сучасної соціогуманітаристики картини людського світу
та її концептуалізація як антропосоціокультурної за своєю природою тотальності [1].
Втім негативні наслідки попередніх, на перший погляд належним чином теоретично
обґрунтованих, стратегій розвитку соціумів, з якими сьогодні зіткнулося людство, примушують
замислитися, а чи можливе взагалі в соціогуманітаристиці наукове пізнання. Тож у чому полягають
причини методологічної кризи у соціогуманітарних науках, чи здатні вони запропонувати певним
чином верифіковані шляхи вирішення актуальних проблем постсучасного світу?
Говорячи про «кризу гуманітарного знання», директор Національного центру гуманітарних
наук (США) Дж. Г. Харфем стверджує, що кожна гуманітарна дисципліна знаходиться у стані
кризи, оскільки охоплює якийсь один аспект людського існування. «Історія не може розповісти всю
правду про минуле, літературознавство – про літературу, філософія – про істину», – пише він [2,
34]. Тож, на його думку, гуманітарії повинні об’єднатися для вироблення транс- і
мультидисциплінарних підходів до гуманітарних наук.
Так само і вітчизняні дослідники – зокрема, Л. Д. Бевзенко [3], В. Лєсков [4], М. В. Сапронов
[5], Є. О. Кожем’якін [6] – порушують проблему методологічної кризи у соціогуманітаристиці, яка
загрожує гуманітарному знанню втратою науковості «в тому сенсі, що воно не здатне породжувати
макротеоретичні конструкції, що пояснюють процеси соціальних змін, пов’язувати у певних
моделюючих схемах минуле, сучасне та майбутнє суспільних систем» [3, 90].
Як видається нам, – і думку цю поділяють чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників –
причини сучасної світоглядно-методологічної кризи у соціогуманітарних науках, передусім,
зумовлені самою природою об’єктів соціогуманітарного пізнання, їх сутнісними специфічними
характеристиками, що роблять їх відмінними від об’єктів наук природознавчих.
Перша з цих характеристик – це суб’єктність об’єктів гуманітарного пізнання. Одним з
перших на різницю в цьому сенсі між природознавчими та соціогуманітарними науками вказав
М.М. Бахтін: «… суб’єкт як такий не може сприйматися та вивчатися як річ, оскільки як суб’єкт він
не може, залишаючись суб’єктом, стати безсловесним…» [7, 363]. Так само на специфіку предмету
соціальногуманітарних наук, що містить у собі людину, її свідомість, вказує і В. С. Стьопін [8, 30].
Наступна специфічна риса соціогуманітарного пізнання – збіг об’єкту пізнання із його
суб’єктом, внаслідок чого суб’єктивний компонент стає неусувним з гуманітарного знання, роблячи
його неспроможним бути такою ж мірою об’єктивним, як і природознавче, а отже, – знанням
іншого роду. У цьому сенсі принципова різниця між природознавчими та гуманітарними науками
полягає у тому, що в природознавстві суб’єкт орієнтований на безпосереднє відображення об’єкта
таким, яким той виступає сам по собі, з усіма його характеристиками, що є визначальними та
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незалежними від суб’єкта. У соціогуманітарному ж пізнанні невід’ємним є ціннісне ставлення
суб’єкта до об’єкта, тож останній в процесі пізнання не лише пізнається, але й оцінюється. При
цьому в самій процедурі оцінювання, виборі цілей та ідеалів яскраво виражені невизначеність, вовольові моменти, вибіркова активність суб’єкта, його пріоритети, до яких можуть належати у тому
числі й ірраціональні, інтуїтивні та інші моменти [9]. Повне ж відволікання від суб’єкта та особисте
відсторонення видається недосяжними [10].
Специфіка соіогуманітарного знання обумовлена також і більшою мінливістю предметних
галузей, що пов’язані з гуманітарними та соціетальними особливостями досліджуваних об’єктів та
частковим збігом суб’єкта та об’єкта пізнання [11]. Таким чином фактори, які у природознавчих
науках зазвичай намагаються виключити, у соціогуманітарному пізнанні стають об’єктивно
неусувними. Закономірно постає й питання про об’єктивність гуманітарного знання, його
евристичну цінність та можливість верифікації.
У природознавчих науках найпоширенішим способом верифікації знання є експериментальна
перевірка. Втім у соціогуманітарних науках такий спосіб найчастіше є неприйнятним, оскільки, поперше, тут відсутні необхідні технологій, від яких залежить продуктивність експерименту у
природознавстві. По-друге ж, дослідник у соціогуманістиці не може, як його колегаприродознавець, в процесі експериментальної перевірки нехтувати особливостями тих явищ, з
якими він вступає у когнітивні відносини, самим досліджуваним об’єктом – а у соціогуманітарних
науках в ролі об’єктів можуть виступати люди, людські відносини [12]. З огляду на вищевикладене,
не дивно, що окремі дослідники взагалі заперечують існування у соціогуманітарному пізнанні
експерименту як систематичного методу перевірки старого знання та отримання нового [11].
Ще один спосіб верифікації знання – запропонований К.Поппером метод спроб та помилок,
що полягає у висуванні теорій, намаганні продемонструвати їх помилковість та тимчасовому їх
визнанні, якщо їх критика виявляється безрезультатною [13] – попри ефективність та успішність
застосування на певному етапі розвитку наукового знання у природознавстві, щодо певного кола
проблем соціогуманітаристики є неприйнятним. Адже якщо йдеться про вищезгадану проблему
виживання людства як глобального соціуму, вироблення стратегії подальшого його розвитку,
збереження його життєздатності, помилкові спроби є абсолютно неприпустимими, оскільки можуть
мати катастрофічні наслідки – аж до зникнення людства з історичної арени.
Унікальний характер об’єктів гуманітарних наук, специфічні риси гуманітарного пізнання та
складність верифікації отриманого знання, призвів до розрізнення соціогуманітарної науки (або ж
науки про культуру) від природознавчої як ідеографічної (описової) від номотетичної
(законоформулюючої), вперше запропонованого німецькими філософами В. Віндельбандом та
Г. Ріккертом. Згідно їх концепції соціогуманітарні науки постають як такі, що, спираючись на
індивідуалізуючий метод, вивчають окремі факти та їх причинні зв’язки з метою представлення
досліджуваних об’єктів у їх одиничності та неповторності. Встановлення ж універсальних законів,
на думку цих дослідників, є скоріше прерогативою наук природознавчих, що спираються на метод
генералізуючий [14].
І хоча ми не можемо погодитися із думкою про нездатність соціогуманітарних наук до
встановлення універсальних законів, так само не можемо ми й заперечувати, що методи досліджень
та верифікації отриманого знання, притаманні природознавству, не завжди є прийнятними у
соціогуманітарному пізнанні. Тож соціогуманітаристика, яка чітко відрізняє себе від
природознавства через відмінність їхніх об’єктів, ставить під сумнів евристичність філософськонаукових інтуїцій для власного предметного поля, оскільки сучасна філософія науки сформована
переважно на основі аналізу саме природознавчих парадигм. Звідси – напружені пошуки
специфічної для гуманітарних наук парадигми науковості.
Вітчизняна соціогуманітаристика, яка долучилася до західної філософії науки і переконалася
у тому, що останні досягнення цієї філософської дисципліни неспроможні скласти теоретикометодологічні підвалини гуманітарного пізнання, покладала певні сподівання на сформовану в
межах некласичного природознавства синергетичну парадигму науковості, що переводить режим
дослідження «не просто в динамічний режим, але в режим еволюції на принципах самоорганізації,
тобто в режим становлення» [15, 9]. Втім що принципово нового ми знаходимо у синергетичній
парадигмі у порівнянні хоча б з добре відомою філософською теорією, згідно з якою у світі взагалі
немає нічого статичного, оскільки все у світі є процесом, бо всезагальним способом буття є не
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спокій, а саме рух? Пряме ж перенесення мови синергетики в гуманітаристику щонайбільше дозводозволяє пере-описати її об’єкти та проблеми з допомогою термінів «біфуркація», «фрактали»,
«нелінійність» та ін., що створює видимість нового, більш коректного описання відомих фактів, але
ніяк не веде до конструювання невідомих. Але ж цього замало для того, щоб вирішити світогляднометодологічні проблеми сучасного суспільствознавства.
Тому не дивно, що окремі дослідники відмовляють синергетиці у претензії на статус
міждисциплінарної науки, оскільки методологія її не містить принципово нових, раніше невідомих
положень [16, 28], інші ж вважають, що реалізація евристичного потенціалу синергетики можлива
лише за умови провідної ролі у цьому процесі «потенціалу філософської рефлексії, здатної
синтетично поєднати всі виміри сучасного людського буття» [17, 73].
Ще одним напрямком пошуків специфічної парадигми науковості є заміна метафізики на
феноменологію, яка все більшою мірою претендує на роль гуманітарної метатеорії, що дозволяє
розглядати соціальний порядок «як зростаючий знизу з взаємодії воль, уявлень і правил гри» [18,
30]. Втім претензія ця видається недостатньо обґрунтованою, оскільки феноменологічна філософія
є настільки психологізованою та антропоморфізованою, що не виводить гуманітаристику за межі її
власних сутнісних обмежень.
Постпозитивістський етап розвитку філософії науки позначився й іншими спробами виробити
нові підходи до обґрунтування її положень – зокрема, посиленням історичного вектору в
критичному раціоналізмі (Поппер, Кун [19], Лакатос [20], Тулмін [21] та ін.). Втім тенденції ці є
фактично перевідкриттям Гегелівських онтологічних інтуїцій, здійснених ним ще на початку 19 ст.
у славнозвісній «Феноменології духу», де на підставі історичного аналізу розвитку естетики,
релігієзнавства та філософії Гегель викладає відкриті ним закони діалектики [22]. Причому
постпозитивісти стоять позаду Гегеля, оскільки переймаються аналізом переважно суб’єктивних
чинників розвитку наукових теорій.
Зазначене розмаїття концепцій специфічної для соціогуманітарних наук парадигми
науковості та водночас їх очевидні недоліки свідчать про нагальність на сучасному етапі розвитку
соціогуманітарного пізнання потреби «у виробленні наукової методології, яка передбачає розгляд
таких питань, як історичне буття, діалектика історичного процесу, суб’єкт історичної дії, історична
свідомість і історичне пізнання, взаємозв’язок минулого, сьогодення і майбутнього» [23, 46].
Та чи здійсненим є це завдання в межах соціогуманітарних наук, де генералізації, через
відсутність у суспільному житті людей повторюваності, видаються принципово неможливими?
Втім окремі філософи, зокрема К.Г. Гемпель, вважають, що загальні закони «мають досить
аналогічні функції в історії і в природничих науках», що саме вони «утворюють невід’ємний
інструмент історичного дослідження» і що саме загальні закони «складають загальну підставу
різних процедур, які часто розглядаються як специфічні для соціальних наук на відміну від
природних» [24, 16].
Тому так само, як і в будь-якій науці взагалі, в наукознавстві суттєво розрізняються задані
відповідними когнітивними компетенціями можливості емпіричних та теоретичних евристик,
забезпечені відкритими за допомогою процедур класифікації та систематизації емпіричними
регулярностями, або ж виведеними з відкритих загальних (у граничному випадку – всезагальних)
законів теоретичними необхідностями таких регулярностей.
Філософія науки якраз і є таким граничним випадком наукознавства, тож вочевидь має стати
теорією науки, тобто саме теоретичним наукознавством, причому у випадку філософії науки до
складу її предмету входить вже не лише наукознавство, а й власне філософія, через що теоретично
узагальнена емпірична історія теоретичної філософії є тим, що можна визначити за допомогою
введеного в науковий ужиток В. О. Кувакіним терміну «теоріологія». Але запропоноване автором
зазначеного «філософськознавчого» терміну його визначення як «концепції філософії як
теоретичного об’єкта чи теоретичної форми знання в аспекті його внутрішньої логічної будови,
критеріїв і якостей його науковості, сутності та специфіки його розвитку і т.п.» [25, 45], на нашу
думку, є не зовсім точним.
По-перше, предметом філософії є саме всезагальне, тож ті методологічні наслідки, які
неминуче наступають з факту відкриття цією науковою дисципліною її власних – всезагальних –
законів у вигляді її власних методологічних принципів, стають необхідно обов’язковими для усіх
без виключення галузей пізнання, якщо відкриті філософією закони є дійсно всезагальними.
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По-друге, якщо філософія як теорія всезагального стане теоретичним світоглядом, то
виведені з відкритих нею на власній онтологічній базі всезагальних законів методологічні наслідки
у вигляді всезагально-методологічних принципів будуть такими, що можуть бути визначені як
світоглядно-методологічні.
І, по третє, – якщо сформульовані теоретичною (тобто, такою, що знає свій предмет –
теоретичне мислення – не лише у його даності, а й у його необхідності [26, 91]) філософією
високоевристичні, адекватні природі її предмета методологічні принципи необхідно виведені із
всезагальних законів, то філософія постає не просто теорією всезагального, а теорією теорії –
метатеорією, або «теоріономією».
За таких умов можна буде говорити про остаточне оформлення філософії науки, яка не буде
ні специфічною «філософією природознавства», ні специфічною «філософією соціальних наук», а
слугуватиме когнітивно-теоретичною основою високоевристичного теоретичного мислення,
спроможного гарантовано вирішувати задачу невпинного просування в напрямку істини все більш
глибокого порядку, в тому числі і в предметному полі теоретичної соціогуманітаристики.
Лише у випадку, коли філософія науки стане філософською теорією теоретичної науки,
можна сподіватися, що ті нагальні соціальні, культурні, антропологічні та інші проблеми, які
постали перед людством наприкінці другого – початку третього тисячоліття його писаної історії,
можуть гарантовано бути вирішені у прийнятний спосіб, і що суспільствознавчу науку не спіткають
на цьому шляху неприємні несподіванки у вигляді негативного практичного результату, який у
сучасному суспільствознавстві вже не може бути визнаний «теж результатом».
Але стати науковою теорією теоретичного мислення, теоретична філософія зможе лише за
умови безпосередньої участі у розробці високоефективних евристичних методологій вирішення
нагальних проблем сучасності – в тому числі і перш за все проблеми забезпечення життєздатності
людського роду в особі сучасного людства, яке лише за тих умов матиме майбутнє, якщо воно
практично доведе свою теоретичну мудрість.
Отже, у вигляді неминучої для сучасного людства необхідності здійснити таку, засновану на
достатньо істинній для цього теорії його життєздатності, практику самоперетворення, яка відсуне
(краще – усуне) створену самою людиною загрозу її самознищення, на нас очікує той самий
вирішальний «експеримент», яким людина як універсальна діяльна істота переконливо верифікує
істинність власних уявлень про всезагальні засади своєї розумності як інтелектуальної суверенності
у якості носія духу, – тобто, органу самоусвідомлення Природи і одночасно органа її
самоорганізації.
Лише тоді, коли людина усвідомить, що у неї немає ніякої особливої «природи», відмінної від
«природи» Природи [27], врешті-решт буде подолано розкол науки на «номотетичні» й
«ідеографічні» дисципліни, а людина як універсальна діяльна істота, яка врешті-решт спромоглася
«у всесвітній машині початок віднайти», стане «світиком» [28, 170], мікрокосмом, центр якого
співпадає з центром макрокосму [29, 176].
Долі людини й філософії нерозривно пов’язані у такий необхідний спосіб, що людині не
вдасться бути, не ставши доказово мудрою [30], а філософії не вдасться стати остаточно науковою,
якщо людина не навчиться, згідно з відомим висловом К. Маркса, не лише пояснювати, а й
перетворювати у необхідний спосіб створений нею недосконалий світ [31].
Висновки. Відомі нам спроби подолання світоглядно-методологічної кризи у
суспільствознавстві переконують в тому, що відірвані від вирішення конкретних проблем
соціогуманітарних наук філософсько-наукові роздуми є безплідними і не ведуть до інноваційних
методологічних прозрінь.
Просте перенесення методологічних досягнень природничих наук у суспільствознавчі не дає
ніякого прирощення методологічного потенціалу цих останніх, а лише створює видимість
інноваційних зрушень.
Пошуки нових евристичних підходів у предметному полі соціогуманітарних наук можливі
лише за умов об'єднання евристичного потенціалу теоретичної філософії як метатеорії з практикою
теоретичного осмислення нагальних проблем сучасного людства.
У людства немає майбутнього, у якому б воно не стало доказово мудрим, тому доля Людини
як універсальної діяльної істоти і доля філософії як теорії всезагального нерозривні.
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SUMMARY
The article discovers the essence and causes of current methodological crisis in socio-humanitarian
sciences, investigates specific features of the objects of socio-humanitarian cognition which cause the
above-mentioned crisis. The author also dwells on the ways of framing a new scientific paradigm for
socio-humanitarian sciences, in terms of which it is possible to work out a verifiable theory of a society’s
viability.
Д. В.УРАКОВ
СОЦІОКУЛЬТУРНА ОБУМОВЛЕННІСТЬ
АТРИБУТІВ ТА МОДУСІВ МЕНЕДЖМЕНТУ
Серія економічних криз на початку 21 століття наочно продемонструвала вроджені вади
існуючої економічної моделі неоліберальної економіки і менеджменту, що є найважливішою
частиною цієї моделі. Цілком обґрунтовано припустити, що зростаюча неефективність
менеджменту зразка 20 сторіччя стала першопричиною економічних катаклізмів. Особливо
показова в цьому відношенні економічна криза, яка почалася в США в 2008 році в результаті краху
системи похідних фінансових інструментів (деривативів) іпотечного кредитування. Ця економічна
криза проявила не лише недоліки фінансової або банківської системи, а й обумовила необхідність
переглянути усі основи сучасної економіки, включаючи світоглядні.
За умов, що склалися, менеджмент як явище піддався переосмисленню в першу чергу,
оскільки саме менеджмент вбачається як двигун усієї сучасної економіки і найбільшим відкриттям
20 сторіччя. Соціально-філософський аналіз атрибутів і модусів сучасного менеджменту передбачає
критичне переосмислення світоглядних засад феномена менеджменту, його більш глибоке
розуміння. У цьому полягає актуальність даного дослідження.
Метою цієї статті є розгляд еволюції парадигм менеджменту, їхніх ціннісно-світоглядних
засад, а також їхніх специфічних атрибутів і модусів. Фундаментальні дослідження філософської
проблематики менеджменту знаходимо в наукових доробках вітчизняних та російських науковців
І. Шавкун, В. Беха, М. Шумейко, М. Локтіонова, В. Павлова, М. Нестерової, Д. Обухова, та С.
Сімагіної. Серед провідних західних засновників та дослідників теорії та практики менеджменту
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треба згадати роботи Ф. Тейлора, Г. Форда, Е. Мейо, А. Маслоу, Д. Лайкерта, К. Мацусити, Д. ЛайЛайкерта, Б. Бернса, О. Киркеби, Т. Хайманна.
У статті ми виявляємо причини, що зумовили такий вектор розвитку і спробуємо визначити
функції і роль менеджменту в соціумі на сучасному етапі його розвитку. Робоча гіпотеза нашого
дослідження полягає в припущенні, що головним атрибутом менеджменту в новому столітті є
здатність чинити глибоку трансформаційну дію як на техносферу, так і на соціум, а найважливішим
модусом існування є сприяння (facilitation) безперервному процесу змін у технологічному,
соціальному, культурному і політичному житті суспільства.
Для філософського аналізу процесу зміни парадигм менеджменту доречно використати
аксіологічний підхід, оскільки цінності є головним механізмом взаємодії індивідуума і суспільства,
особи і культури, а також виступають структуруючим елементом у соціальному просторі. Система
цінностей, що прийнята в суспільстві, громадські пріоритети і оцінюючі критерії формують базис
при визначенні мети діяльності, у тому числі і економічної, і позиціонують індивідуума або
соціальну групу щодо явищ соціально-морального життя. Важливим аспектом є те, що система
ціннісних відносин не є чимось нав'язаним ззовні, а генерується виключно усередині самого
суспільства.
Аксіологічний підхід є одним з можливих і ефективних засобів аналізу проблематики
менеджменту і вироблення способів подолання накопичених протиріч між існуючою методологією
менеджменту і зовнішнім середовищем. Використання аксіологічного підходу як методологічного
принципу в аналізі феномена менеджменту уможливлює розгляд феномена менеджменту за
допомогою таких категорій, як універсальність, людиновимірність, гуманізм, свобода особи,
творчість, соціальна відповідальність, ціннісна орієнтація, світогляд. Світогляд, як відомо, є
теоретичною основою будь-якої форми діяльності, особливо соціальної. Він і визначає тенденцію,
якість, масштаб, ефективність, спрямованість будь-яких інших її аспектів – технологічного,
інформаційного, наукового і управлінського.
Цінним для методології цього дослідження також являється атрибутивно-онтологічний підхід,
що передбачає виявлення початкових, базових, родових властивостей розвитку феномена
менеджменту[1].
Аналіз розвитку парадигм менеджменту з моменту появи наукового менеджменту на початку
20 століття до сьогодення демонструє все більше розділення менеджменту і управління як
соціальних явищ. Накопичений досвід і знання про менеджмент дозволяють висловити
припущення, що на етапах свого становлення і розвитку менеджмент пройшов чотири парадигми,
які успішно вирішували свої завдання на конкретному історичному етапі. На думку М. Хансена
можна говорити про наступні етапи еволюції парадигм менеджменту:
1. Науковий менеджмент.
2. HR(школа людських відносин).
3. Людські ресурси.
4. Система цілісної людини.
Процес переходу від однієї парадигми до наступної не був революційним. Він відбиває
еволюцію менеджерських принципів і методів залежно від еволюції цінностей, які декларуються
суспільством на конкретному етапі розвитку. Процес зміни парадигм також є еволюційним і
супроводжується відмиранням рудиментарних принципів і підходів. Необхідно відмітити, що
еволюція систем менеджменту проходить із зростаючою швидкістю, що пояснюється зростаючим
темпом технологічного прогресу і експоненціальним зростанням об'єму накопиченої інформації [7].
Розглянемо еволюцію систем цінностей, що лежать в основі кожної з парадигм менеджменту,
а також їхні найважливіші атрибути і модуси буття. Філософський аналіз світоглядних і ціннісних
основ менеджменту в динаміці розвитку дозволяє осмислити сучасний стан феномена
менеджменту, його сучасні атрибути і модуси буття, а також теоретично пояснити його майбутній
напрям розвиток і трансформаційний ефект на соціум з боку феномена менеджменту.
Як вказує Е. Байнхокер, у рамках парадигми наукового менеджменту організаційна теорія
промислових компаній базується на неокласичній теорії мікроекономіки, яка сформувалася в 1870
роках на методологічній основі фізики Ньютона. Теоретики неокласичної моделі мікроекономіки
метафорично переклали основні формули в економічні концепції. Саме цей методологічний підхід
допоміг створити закінчену економічну теорію на початку 20 століття, що стала засадою для
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формулювання більшості з відомих нам систем менеджменту [2]. Аналогічної точки зору дотримудотримуються і С. Кук, П. Хансейкер і Р. Коффи [3], які підкреслюють, що в перші 25 років 20
століття було зроблено багато спроб створити теорію менеджменту, ґрунтуючись на упевненості в
тому, що менеджмент, як і фізика, може бути викладений і вивчений у формульному вигляді. На
думку Р. Пеллегрини, причиною такого підходу була в тому, що модель світу за Ньютоном
сформувала підхід Західної цивілізації до усіх точних і соціальних наук у той історичний період.
Відповідно, на цьому етапі було неможливо відокремити спосіб пізнання менеджменту від
фундаментальної парадигми будови світу за Ньютоном, яка постулювала принцип гармонійного
лінійного порядку, чіткі причинно-наслідкові залежності і редукціонизм як способи пізнання будьякого аспекту людського існування [9].
У цьому науковому контексті цілком природною виглядає концепція Ф. Тейлора про те, що
наукове спостереження за процесом роботи персоналу дасть можливість знайти єдиний
оптимальний спосіб виконання будь-якого виробничого завдання. А принципи адміністративного
менеджменту А. Файоля як засади організації виробництва на рівні цеху – могли бути застосовані і
до усієї компанії в цілому. Водночас концепція бюрократії Макса Вебера пропонувала модель
структури із закріпленими функціями кожної ланки і набором стандартизованих процедур, що, як
передбачалося, дозволить добитися максимальної продуктивності праці.
Філософська рефлексія феномена менеджменту на етапі розвитку на початку 20 століття
полягає в осмисленні не лише генезису парадигми наукового менеджменту, але і її аксіологічного
базису. У рамках цієї парадигми ми розглядатимемо декілька напрямів менеджерської практики, а
саме концепцію Ф. Тейлора, яка стала відомою як «тейлоризм» і концепцію Г.Форда, під назвою
«фордизм» і її подальший розвиток, що іменується «пост-фордизм». Ці напрями теорії і практики
менеджменту базуються на однакових принципах і мають схожі атрибути, тому вони об'єднані в
парадигму під загальною назвою «науковий менеджмент». У зв'язку з цим доречно згадати про
завдання, вирішенню яких повинен був сприяти менеджмент, оскільки саме цілі і методи
дозволяють визначити ціннісний зміст феномена.
Найважливішим завданням менеджменту в промисловому виробництві в першій половині 20
століття було мобілізація трудових ресурсів. Безробіття не було актуальною проблемою. Набагато
більшим завданням для суспільства на шляху індустріалізації було впоратися з об'ємом
некваліфікованої, етнічно різноманітної робочої сили, яка в більшій своїй частині була
представлена вихідцями з аграрного сектора економіки.
Економічна необхідність організації масового виробництва при невисокій якості трудових
ресурсів зумовила механістично-ресурсне сприйняття особи найнятого робітника. Практики
наукового менеджменту вважали, що досягнення оптимальних результатів можливе за умов, якщо
персонал буде залежним, пасивним і покірним. Працівники не можуть і не повинні визначати будьякі цілі. У ідеалі вони мають бути безініціативним інструментом, який чітко виконує наказані
завдання. Зведення особи до рівня однорідної маси невисокої кваліфікації і взаємозамінними
компонентами породило соціальні протиріччя вже на початковому етапі застосування принципів
наукового менеджменту.
Аксіологічний підхід до парадигми наукового менеджменту дозволяє виявити наступні
світоглядні і ціннісні основи даного феномена. Основними пріоритетами в цій парадигмі були
продуктивність будь-якою ціною, швидкість виробництва та його спрощення. Науковий
менеджмент не надавав особливого значення особовим потребам персоналу і навіть його
кваліфікації, оскільки усі операції розкладалися на максимально дрібні складові. Така «атомізація»
виробничої діяльності не лише девальвувала цінність високої кваліфікації, але і призводила до
зниження якості, що в свою чергу ще більше позначалося на мотивації персоналу. Науковий
менеджмент не розглядав мотивацію як складний феномен, а використав тільки методи штрафів і
бонусів для підтримки бажання працювати ефективно. Робота в команді і мінімальна ініціатива
також не розглядалися як засіб підвищення ефективності праці.
Ще однією важливою характеристикою наукового менеджменту був розподіл інтелектуальної
і фізичної праці, тобто планування, постановка цілей і усунення недоліків було в компетенції
виняткове менеджерів. Ф.Тейлор скептично відносився до критики своєї системи в цьому аспекті,
оскільки вважав, що менеджмент наймає тільки «руки» для виконання фізичної роботи. На його
думку, більшість робітників на заводах були «розумово нерозвинені», оскільки багато хто з них
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були іммігрантами і не мали високої кваліфікації, тому монотонна механічна робота для них найнайпривабливіша за наявності економічних стимулів [11].
Авторитарний метод управління породжував конфлікти між менеджментом і робочим
персоналом, оскільки менеджмент як управлінська ланка сприймався як джерело підвищення
робочого навантаження на інший персонал. Без усвідомлення цілей компанії, її тактики і стратегії,
підвищення продуктивності праці методами наукового менеджменту сприймалося як жорстка
експлуатація. Практика впровадження принципів наукового менеджменту привела до зростання
числа страйків у США. Критика принципів наукового менеджменту прозвучала ще за життя
самого Ф. Тейлора і Г. Форда і досягла апогею у вигляді спеціальних слухань у Конгресі США з
питань використання методів наукового менеджменту [6].
Аксіологічний аналіз принципів наукового менеджменту дозволяє визначити наступні
атрибути цієї менеджерської парадигми: автократичність, розподіл розумової і фізичної праці,
заперечення творчого потенціалу особи як працівника, так і менеджера, зневага рівнем кваліфікації,
заперечення складної природи мотивації, заперечення значення задоволення від роботи,
використання виключно економічної системи заохочення, дегуманізація умов праці, нерівний
розподіл відповідальності за результати діяльності. Система цінностей наукового менеджменту,
попри очевидну економічну ефективність у той період розвитку капіталістичної економіки, не
сприяла гармонізації суспільних відносин, а навпаки, породжувала конфлікти.
У довготривалій перспективі це призводило до протилежних результатів – зниження
продуктивності праці і якості зроблених товарів. Згідно з підходом Е. Фромма до модусів буття,
визначальним модусом існування такої парадигми був модус «мати». У контексті парадигми
наукового менеджменту модус «мати» означає установку на постійне зростання: прибутку
власників компанії, продуктивності праці, сегменту ринку, що займає конкретна компанія, об'ємів
продукції, що випускається. Саме у цей період метафізична ідея безперервного економічного
зростання стала домінантною в економічній теорії, і науковий менеджмент надав адекватні засоби
для реалізації цієї глибинної формувальної концепції.
У соціальному плані практика наукового менеджменту ініціювала процес формування
суспільства споживання і культу споживання матеріальних благ. Проте, вже до початку 50х років
минулого століття принципи наукового менеджменту перестали бути адекватним засобом
вирішення економічних і управлінських завдань. Нині принципи наукового менеджменту в чистому
вигляді не зникли повністю, але існують в переважно тих галузях промисловості, де як і раніше
використовується некваліфікована робоча сила або неможливо автоматизувати виробничі операції,
що повторюються.
Друге народження принципів наукового менеджменту сталося у вигляді такого феномена як
«макдональдизація». Термін «макдональдизація» був вперше застосований соціологом Г. Ритцером
в його роботі «Макдональдизація суспільства», у якій він описує цей новий соціальний феномен.
Згідно Ритцеру, феномен макдональдизації має місце, коли культура або організація набуває
атрибути, властиві закладам швидкого харчування, таким як McDonald's і аналогічним мережевим
організаціям. Концептуальне це відродження раціоналізації в принципі і наукового менеджменту
стосовно організації праці.
Основні принципи «макдональдизації» співзвучні принципам наукового менеджменту і
формулюються у такий спосіб: продуктивність, можливість точного виміру, передбачуваність і
стандартизація, контроль, культурна гібридизація. Особливо варто виділити останню якість культурна гібридизація. Цей феномен має здебільшого вигляд вестернізації, тобто поширення
західних цінностей у соціумі будь-якої не західної країни. У міру проникнення мережі подібних
організацій швидкого харчування в новій країні, у рамках іншого соціуму поширюються моделі
споживання, принципи ведення бізнесу і корпоративні цінності, властиві західній, та особливо
американській, культурі [10].
Розглядаючи модус буття феномена менеджменту на завершальному етапі модерну, можна
стверджувати, що таким модусом був також модус «мати» (haben) згідно з підходом Е. Фромма до
модусів буття. Цьому є своє обґрунтування. Парадигма наукового менеджменту і «людських
відносин» зародилася на ранньому етапі становлення ліберальної економіки, коли ринки існували
переважно у вигляді національних внутрішніх ринків з високим рівнем протекціонізму. Попри
наявні обмеження, внутрішні ринки були ресурсно насиченими і цілком задовольняли вимозі
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постійного зростання. Наприкінці минулого – початку 21 століття глобалізація відкрила кордони і
новий потенціал для екстенсивного розвитку. Модус «мати» в цьому економічному контексті має
на увазі аналогічні пріоритети, як і на попередніх етапах розвитку менеджменту, тільки на більшобільшому, глобальному масштабі. Серед таких пріоритетів можна позначити володіння новими
ринками або навіть усім глобальним ринком, володіння усіма природними, технологічними і
людськими ресурсами, отримання більшого прибутку за рахунок збільшення масштабів
виробництва. Як вже згадувалося вище, модус «мати» базується на світоглядній ідеології
постійного економічного кількісного зростання, і перехід до іншого модусу можливий тільки за
умов відмови від цієї засадничої світоглядної установки. Існування феномена менеджменту в
модусі «мати» сформувало цілу світоглядну ідеологію суспільства споживання в США і країнах
Західної Європи, яка за принципом зворотного зв'язку ще більше стимулювала споживчу
орієнтацію процесів управління. Розвиток філософії споживання або «консьюмеризма» став
своєрідним соціальним заломленням ліберальної ідеології постійного економічного зростання, яка,
як вже відзначалося, є головною економічною доктриною періоду модерну.
Відомий футуролог та дослідник економічних процесів Д. Медоуз у своєму виступі перед топменеджерами Російських компаній у бізнес-школі Сколково в 2012 році наполягав на необхідності
максимального розвитку таких ресурсів, як креативність, інновація, уява і інтуїція. Тільки ці
невичерпні ресурси можуть забезпечити не лише тимчасову конкурентну перевагу, але і
довгострокове поліпшення якості життя усього суспільства. У ракурсі викладеного вище основним
завданням менеджменту 21 століття є сприяння розкриттю і оптимальному використанню
невичерпних творчих ресурсів людської особистості. Проте людину не можна змусити проявляти
творчість, здібності до інновацій і передбачення шляхом використання бюрократичної командної
системи. Тут завдання менеджменту полягає в тому, щоб створити середовище, яке б сприяло
прояву необхідних якостей осіб усіх членів компанії, включаючи менеджерів [8].
Розуміння трансформаційної сутності феномена менеджменту віддзеркалює суть переходу до
першої парадигми менеджменту періоду постмодерну – парадигми «Цілісної людини». Для
осмислення суті цієї парадигми необхідно простежити зміну понять, категорій і світоглядних
установок, що демонструє формування нової епістемології і аксіології менеджменту. Якщо
менеджмент періоду модерну функціонував у полі таких понять, як зростання, лідерство,
диференціація, перевага, домінування і фокус, то після переходу до глобальної парадигми
постмодерну, епістемологічне поле менеджменту стало включати такі поняття, як рівність, свобода,
творчість, краса, комунікація, чесність, відкритість, справедливість і соціальна відповідальність.
Такі зміни неминуче викличуть подальші трансформації в діяльності, мисленні і комунікаціях і
громадських цінностях.
Говорячи про модуси існування менеджменту необхідно відмітити, що зміна ціннісних
орієнтирів привела до зміни модусів буття феномена менеджменту. Стався очевидний перехід до
буття в модусі «бути» (to be, sein). Як вже було сказано вище, модус «бути» є управлінням на основі
цінностей по контрасту з управлінням, орієнтованим на досягнення цілей, що було характерне для
модусу «мати». Прояв феномена менеджменту в модусі «бути» свідчить про усвідомлення факту,
що людська діяльність, на відміну від роботи механізмів, здійснюється переважно по ціннісних
програмах. У цьому випадку, процес має таку ж значущість, як і результат, що досягається.
Існування в модусі «бути» має на увазі наявність усвідомленої внутрішньої мотивації діяльності і
відповідною саморегуляцією поведінки.
Аналіз сучасних тенденцій розвитку феномена менеджменту, його онтології, епістемології і
аксіології дозволяє зробити висновок про існування принципово нового модусу буття феномену –
модусу сприяння (modus facilitare). Модус сприяння виник як наслідок зміни в загальному
економічному і соціальному середовищі в суспільстві і прямо пов'язаний зі змінами, які зазнав
об'єкт менеджменту.
Об'єктом менеджменту є сукупність процесів, яка відбувається у рамках конкретної
парадигми розвитку і наявні ресурси, які також залучені в згадані процеси. У міру усвідомлення
вичерпаності природних ресурсів, на перший план вийшли інтелектуальні і творчі ресурси особи,
креативний потенціал груп, працюючих для вирішення спільних завдань. Креативні ресурси мають
свою специфіку існування і розвитку. По-перше, вони абсолютно не піддаються кількісному виміру
і отже, оцінці у фінансовому еквіваленті. По-друге, в умовах постмодерну невичерпність
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інтелектуальних і креативних ресурсів є відносною, оскільки можна навести приклади періодів в
історії, коли спостерігалася очевидна криза інновації як у науці, так і в техніці та в соціальному
житті суспільства. По-третє, розвиток інтелектуальних ресурсів – не лінійний, а відбувається у фоформі стрибків і проривів в абсолютно різних напрямах. Динаміка і напрям їхнього розвитку або
регресу може бути передбачена тільки з певною часткою ймовірності, яка описується теорією
хаосу.
Приймаючи специфіку інтелектуальних ресурсів як даність, основним важливим модусом
буття феномена менеджменту є модус сприяння. У контексті завдань менеджменту і умов
постмодерну модус сприяння має на увазі створення умов для максимального використання,
культивування і розвитку в потрібному напрямі наявних інтелектуальних ресурсів. Модус сприяння
не обмежується виключно розвитком інновації і творчості. Шляхом створення умов для розкриття
творчих здібностей особи, цей модус стимулює самоорганізацію не лише на корпоративному рівні,
але і на державному, формує нову, гуманістичну і екологічно орієнтовану систему цінностей у
суспільстві, м'яко визначає напрям розвитку технологій і споживчих смаків.
Розвиток справедливої економіки з більш рівномірним розподілом доходів,
партисипативність і автономія в ухваленні рішень створюють умови для зниження соціальної
напруженості в суспільстві в цілому.
Існування в modus facilitare не заперечує можливості існування в модусах «мати» і «бути».
Проте, на нашу думку, в умовах парадигми постмодерну, існування феномена менеджменту в
модусі сприяння гармонійно відповідає викликам довкілля і дає можливість довготривалого
розвитку суспільства при одночасному поліпшенні якості життя. Розвиток мережевої економіки
безперечно відкриє можливості, які зараз є не проявленими. Проте буття в modus facilitare дає
практично необмежені можливості для розвитку адаптаційних здібностей до змін зовнішнього
середовища, оскільки інтелектуальна енергія індивідуумів і груп не має обмежень для свого
розвитку.
Отже, вищезазначене дозволяє дійти висновку, що феномен менеджменту сформував наступні
атрибутивні характеристики:
- наявність мережевої структурної організації (дрібні утворення, органічні і мінливі за своєю
природою),
- розвиток віртуальної реальності і менеджменту віртуальними об'єктами,
- радикальна децентралізація і розподіл повноважень,
- розвиток внутрішньої впорядкованості і природних ієрархій,
- поява внутрішніх корпоративних ринків,
- гармонійне формування робочих груп з урахуванням інтересів і особистих пріоритетів
учасників,
- глобальний масштаб діяльності,
- прозорість корпоративної політики і менеджерських рішень
- постійна інноваційна активність, яка посилена творчим потенціалом полікультурного
середовища,
- відмова від ідеї нескінченного зростання на користь якісного розвитку і стійкості,
- здатність трансформувати світоглядні цінності в суспільстві за допомогою розвитку
особового потенціалу і переосмислення принципів існування в суспільстві членами цього
суспільства
За умови абсолютизації підходів і принципів наукового менеджменту, консервації
світоглядних основ періоду модерну у вигляді розвиненого культу споживання і ідеї безперервного
економічного зростання в об'ємних вимірах неминуче спричинить чергу економічних потрясінь у
вигляді фінансових, продовольчих і виробничих криз. Такі кризи матимуть наростаючу силу і в
поєднанні з екологічними змінами в результаті технологічних катастроф та впливу техносфери на
довкілля приведуть до глобальної нестабільності суспільства аж до хаосу і розпаду країн. Тому
філософська рефлексія ціннісних основ менеджменту дає можливість об'єктивно оцінити соціальні
наслідки розвитку менеджменту як виду діяльності і виявити найбільш сприятливі напрями
подальшої еволюції цього складного соціально-культурного феномена.
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SUMMARY
This article offers an overview of the attributes and modi of management during the modern and
post-modern period. Special emphasis is made on the importance of the philosophic consideration of
management and its impact on the social environment.
И. А. ПАШКОВ
ПРОБЛЕМА БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗЕМЛЕ
В СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЯХ МИРОВОГО РАЗВИТИЯ
Основную часть своего развития мировая цивилизация прошла, организуя свое хозяйство за
счет экстенсивных факторов, расширяя свою пространственную экспансию, осваивая новые
территории, замещая степи и леса поселениями, пашней и пастбищами. Угрозы глобального
экологического кризиса коренятся в современной экономической стратегии. Главную опасность в
этой ситуации представляет сохранение взаимного стимулирования роста человечества и
потребления природных ресурсов. Необходим переход на новые отношения между социумом,
хозяйством и ландшафтом, геосистемой, природой, где решающей является макроэкологическая
парадигма: человеческая экономика должна развиваться в рамках законов Земли, биосферы,
природы. Нужны новые эколого-экономическая, земельная, аграрная, социальная, региональная
политика и сильная нормативно-правовая база основанные на новой философской парадигме и
новой идеологии со-развития (со-бытия) общества, хозяйства и природы. Пока же разрабатываются
десятки мер и программ как на национальном, региональном и местном, так и на международном
уровнях, базирующихся преимущественно на старых, отживших свой век парадигмах,
принципиально не меняющих наших давно испорченных отношений с Землей, природой,
биосферой.
В этой статье критически рассмотрены основные стратегические идеи, связанные с
преодолением глобального экологического кризиса и переходом человечества к новой модели
цивилизации, к новым взаимоотношениям между Человеком и Землей, обществом, природой и
экономикой. Идейные поиски в этом направлении разнообразны, интересны и поучительны. Свое
отражение они нашли в многочисленных работах отечественных и зарубежных ученых, философов,
специалистов [1-26].
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В современном расширенном понимании отношений человека и природы возможны разные
подходы. Принадлежность к тому или иному подходу определяется представлениями различных
групп общества о доминанте взаимоотношений между человеком и природой, человеком и землей.
Интегративный, холистический (холизм, от лат. holos – целое) подход к глобальным
проблемам занимает одну из центральных платформ в современной науке. На ней объединяются
новые идеи из самых разных областей знания, но всегда они содержат экологическую
составляющую. Так, согласно В.И. Вернадскому [3], решающую роль в миграции химических
элементов и формировании состава верхней литосферы играют сообщества живых организмов.
Более того, Вернадский говорил о биогеохимическом «субстрате истории»: для него антропогенез и
история общества – это единый процесс становления и развития целостной системы – биосферы
[4].
Современная климатология рассматривает нашу планету как самоорганизующуюся климатоэкологическую систему, множество обратных связей в которой позволяет говорить о Земле «как о
едином живом организме» [14]. В ряде последних работ по новейшей теоретической экономике –
«гиперэкономике» – рассмотрены экономические закономерности, связанные с жизненными
циклами природных систем, их возникновением, развитием и антропогенной деградацией [21]. В
современной философии и гносеологии исследования воздействий человека на природу также
занимают центральное место. По мнению И. В. Круть, «в Большой Экологии возникает проблема
понимания и созидания некоей суперинформационной системы экологического знания и сознания»
[15].
Антропоцентризм. Согласно наиболее распространенному подходу взаимоотношения
Человека и Природы ( Земли) строятся по правилам, которые устанавливает Человек. Овладевая
законами природы, подчиняя их своим интересам, опираясь на свой разум, социальную
организацию и технологическую мощь, человек считает себя свободным от давления большинства
тех сил, которые действуют на Земле, в живой природе. Они не распространяются на человека или
по крайней мере играют подчиненную роль по отношению к законам жизни людей. В рамках этого
подхода считается, что зависимость человека от природы, его местообитания тем меньше, чем
выше его культурный уровень и техническая вооруженность; что законы природы, ресурсные и
ассимиляционные возможности нашей планеты не могут и не должны мешать экономическому
росту, научно-техническому и социальному прогрессу человечества. Возникшие проблемы
окружающей среды представляются исключительно следствием нерационального ведения
общественного хозяйства, его чрезмерной ресурсоемкости и отходности и выглядят
принципиально устранимыми путем технологической реорганизации и модернизации
производства. А природа в силу имманентно присущей живучести будто бы всегда может
приспособиться к деяниям человека на планете, перейдя на новый уровень организации и
функционирования. Человеческое общество, геосистемы и живая природа (биоценозы)
рассматриваются как разные системы, внутренние связи в каждой из которых сильнее,
существеннее, чем связи между ними.
Этот подход, ставший знаменем индустриальной цивилизации, называют еще
технологическим, или (в его крайних проявлениях) технократическим, т.е. ставящим человека, его
технологии, его «власть над природой» в центр экологических проблем [34]. На стихийном уровне
он характерен для большинства людей, в том числе для политиков, экономистов, хозяйственников,
представляется естественным для инженеров. По существу это самое яркое и реализуемое на
практике проявление современного антропоцентризма, ставящего человека над природой, над
Землей. Антропоцентризм – это система представлений группового эгоизма, в которой мир людей
противопоставлен миру природы и биосфере, где только человек обладает высшей ценностью. Все
остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку может быть полезно человеку. Природа,
Земля, ее обитатели и богатства объявляется объектами «пользования», «распоряжения»,
«владения» т. е. по сути собственностью людей, причем право этой собственности несомненно,
«абсолютно и священно». При этом доминирует «прагматический императив»: правильно и
разрешено то, что полезно человеку, людям. Природа, Земля, ландшафты низведены до объекта
человеческих манипуляций как обезличенная «окружающая среда». Соответственно этому
этические нормы и правила действуют только в мире людей, но не распространяются на
взаимодействия с миром природы. Биологический вид Homo sapiens, образовавший современное
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человечество, стал самым многочисленным наземным позвоночным животным. Земля столкнулась
с крайним видовым монополизмом конечного консумента – крупнейшего потребителя ресурсов.
Это нарушает естественный закон, поскольку противоречит системной структуре биосферы и
биологическому разнообразию [1].
Экоцентризм. Однако существует и другой взгляд на взаимоотношения Человека и Природы.
Человек как биологический вид в значительной мере остается под контролем главных
экологических законов и в своих взаимоотношениях с природой вынужден и должен принимать ее
условия. Следует помнить, что большая часть истории человеческой цивилизации, вобравшая
высокие достижения разума и культуры, прошла до начала индустриальной эпохи, когда благодаря
использованию ископаемого топлива людям показалось, что их зависимость от даров живой
природы стала меньше.
Довольно трудно вообразить эколого-экономическую историю XIX-XX вв. без угля, нефти,
газа и урана. Но теперь, создав мощную техносферу и многократно превысив видовой
прожиточный максимум, человек уже не может строить взаимоотношения с Землей «по понятиям»,
навязывая биосфере свои, по существу криминальные, правила.
Экоцентризм рассматривает развитие человеческого общества как часть эволюции природы,
где действуют законы экологических пределов, необратимости и отбора. Возникновение проблем
окружающей человека среды обусловлено не только ее загрязнением, но и антропогенным, т.е.
порожденным самим человеком, превышением порога выносливости биосферы, нарушением ее
регуляторных функций. Последние не могут быть восстановлены или изменены только
технологическим путем. Прогресс цивилизации ограничивается экологическим императивом безусловной зависимостью человека, человеческого общества от состояния живой природы,
географической оболочки, требованием подчинения ее законам. Эта зависимость и пределы
устойчивости биосферы находятся в центре экологических проблем. Такой подход характерен для
сравнительно узкого круга профессиональных экологов, философов и системных аналитиков,
воспринявших экологическую ориентацию глобальных проблем [1, 2, 9-13, 15-18, 20-26].
Экоцентризм в отличие от антропоцентризма исходит из представления об объективном
существовании единой системы, в которой все живые организмы планеты Земля – микробы,
растения и животные, включая людей с их ресурсами, хозяйством, техникой и культурой, –
взаимодействуют между собой и с окружающей природной средой. Нельзя не заметить, что и в
данном случае в центре рассуждений оказывается человек. Нам, людям, очень трудно отстраниться
от антропоцентризма. Поэтому экоцентризм также несет печать антропоцентризма, только с
отрицательным знаком, где человек выступает в качестве виновника и ответчика за экологические
нарушения.
Существует еще крайний, рафинированный экоцентризм, который на Западе чаще называют
биоцентризмом, или этикой дикой природы. Он имеет ограниченное число сторонников и носит
характер идеологии заповедного дела. Биоцентристы полагают, что участки дикой природы
обладают ценностью сами по себе, вне зависимости от человеческих интересов и суждений о
ценности. Идея дикой природы заключается в ее защите ради нее самой. Биоцентризм видит дикую
природу священной, имеющей бесконечную внутреннюю ценность и обладающей моральными
правами и свободой от какого-либо человеческого вмешательства, в том числе научного,
рекреационного или религиозного. Биоцентристы – противники видового шовинизма и двойной
экологической морали. Такая идеализация дикой природы красива, справедлива и трогательна, но
плохо вписывается в современную реальность и противоречит господствующей в большинстве
стран идеологии и практике «природопользования». Возможные приложения биоцентризма на
сегодня очень ограниченны. Биоцентризм запоздал: слишком мало девственной природы осталось
на нашей планете, да и та числится как «ресурсный потенциал».
Но перейдем к современным концепциям спасения и развития Земли, природы, цивилизации.
По праву первой концепцией нового времени следует назвать концепцию экоразвития. Именно в
ней впервые были сформулированы идеи соизмерения экономического развития с возможностями
природных систем, идея уравновешенности, сбалансированности между экономическими и
экологическими требованиями. Новую концепцию развития предложил М. Стронг в своем докладе
на Первой Всемирной конференции по окружающей среде (Стокгольм, 1972). В этом же докладе он
призвал мировое сообщество к смене парадигмы развития – переходу от экономического развития к
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эколого-экономическому развитию. Для этого требуется ускорить переход от экономической
системы к эколого-экономической.
Именно эколого-экономическая система (ЭЭС) была определена как главная форма
организации будущего развития. Важной стороной этой концепции было то, что переход к экологоэкономической системе радикально изменял главные цели управления развитием. Соизмерение
природных и производственных потенциалов в ЭЭС обусловливало переход к количественным
методам, с помощью которых и предполагалось управлять соизмерением. Суть концепции состояла
в том, что экономический рост возможен только в рамках допустимого эколого-экономического
баланса. Новая форма организации человеческого хозяйства потребовала бы принципиально новых
функциональной и организационной структур управления земельными ресурсами. После
Стокгольмской конференции появилось большое количество работ, развивающих идеи
экоразвития. Концепция экоразвития продержалась недолго и плавно трансформировалась в
концепцию устойчивого развития.
Основные положения концепции устойчивого развития в течении длительного периода
остающейся «мэйнстримом» как мировой, так и отечественной эколого-экономической мысли
достаточно широко известны и многократно растиражированы в широком круге источников [1, 20,
21, 27, 34-36, 41, 48]. Предполагая, что ознакомление с ними для подготовленного читателя не
составит проблемы, позволим себе лишь ряд критических замечаний по поводу практической и
научной состоятельности этой основополагающей концепции.
В контексте всего того, что мы сегодня знаем о реальном состоянии и тенденциях изменений
в глобальной эколого-экономической системе, эти положения звучат не как идеология конкретных
действий или разумный план спасения, а в лучшем случае как наивно-оптимистическая надежда. Не
может не бросаться в глаза резкий контраст между реальным положением дел и
сверхоптимистичными констатациями и декларациями «устойчивого развития», которые
муссируются на всевозможных форумах, конференциях, саммитах разного уровня и во
всевозможных документах, программах и планах вот уже более четверти века. Эта концепция
пытается примирить непримиримое: сохранить по возможности цивилизацию потребления, так как
она «отвечает потребностям ныне живущих и будущих поколений людей», и решить задачу
спасения Земли и природы в рамках цивилизации, разрушающей Землю и уничтожающей природу.
Это невозможно.
А теперь посмотрим критическим взглядом на уже упомянутую нами ранее концепцию
ноосферогенеза и посмотрим есть ли разумные основания «поднимать на щит» идею ноосферы
(достаточно заслуженную, но недостаточно проясненную) в наше непростое время, что впрочем
уже давно делается целым рядом отечественных ученых и политиков [1, 5, 9, 16-18, 48].
Понятие «ноосфера» – планетарная «сфера разума» – возникло в конце 20-х годов прошлого
века в идейном окружении французского философа А. Бергсона – одного из основателей
«философии жизни», современного витализма. Инноваторы термина и футурологической идеи
ноосферы Эдуард Леруа (1870-1954), Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955), а затем и их старший
современник В.И. Вернадский (1863-1945) вряд ли могли предвидеть, как сложатся реальные
взаимоотношения человеческой цивилизации с живой природой Земли к концу XX – началу ХХI в.,
когда стала возможной жесткая верификация представления о «мыслящей оболочке» планеты. На
Западе эта концепция если и не забыта, то давно не служит предметом серьезных дискуссий. К
сожалению, при потрясающем объеме спекуляций вокруг понятия ноосферы, проникших и в
философскую, и в научную, и в учебную литературу, собственно «учения о ноосфере» в
естественно-научном понимании не существует. У Леруа и Тейяра – последователей
«христианского эволюционизма» и «католического модернизма» ноосфера предстает как
сублимация сознания живущих на Земле людей, образующая «сферу Духа»; как одна из
философско-религиозных интерпретаций будущего, вне каких бы то ни было кризисных экологоэкономических коллизий [22]. В. И. Вернадский, как уже отмечалось, попытался перенести идею
ноосферы на естественно-научную платформу [3-5]. Ноосфера, по Вернадскому, – высший этап
развития земной природы, результат совместной эволюции природы и общества, направляемой
человеком; будущее биосферы, когда она благодаря разумной деятельности и могуществу человека
приобретет новую функцию - функцию гармоничной стабилизации условий жизни на планете.
Эпохе ноосферы должны предшествовать глубокая социально-экономическая реорганизация
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общества, изменение его ценностной ориентации. Этим в сущности исчерпывается все содержание
идей В.И. Вернадского о ноосфере. Сколь-нибудь развернутого и последовательного научного
описания процесса ноосферогенеза и самой ноосферы с какими-то ее отчетливыми
характеристиками, т.е. того, что по праву можно было бы назвать учением о ноосфере, не
существует. Но этого и нельзя требовать от представлений о далеком будущем. С
футурологической точки зрения, например, «учение о коммунизме» разработано куда более
подробно, чем идея ноосферы. Это сопоставление неслучайно: обе идеи имеют точки
соприкосновения. В своих замечаниях о ноосфере В.И. Вернадский пишет: «Я мало знаю Маркса,
но думаю, что ноосфера всецело будет созвучна его основным выводам... Образование ноосферы
вне воли людей и не может быть остановлено человеческой историей: оно следствие неизбежного
полного заселения всей планеты» [5, с. 36].
Основатель биосферологии почему-то не воспользовался ни более ранней и определенно
материалистической концепцией Д. Н. Анучина об антропосфере, ни представлением Б. Рассела о
социосфере, ни концепцией своего ученика и коллеги А. Е. Ферсмана о техногенезе (1936),
приведшей позднее к представлению о техносфере. Поэтому вера в ноосферу как некий прообраз
светлого будущего и попытки придать «неизбежному переходу биосферы в ноосферу» статус
«объективного закона» имеют не столько естественно-научные, сколько идеологические корни, а в
современной России и Украине скорее объяснимы неуклюжими попытками заполнения к
посткоммунистического идейного вакуума .
Наибольшие усилия по развитию идеи ноосферы принадлежали академику Н. Н. Моисееву.
Именно он попытался придать ей строгую научную обоснованность. Но через 10 лет после выхода
его книги «Человек и ноосфера» [16] появляется другая его работа – «Универсум, информация,
общество» [18], одна из частей которой названа «Об утопии, которая может стать основой
реальности». Квалификация ноосферы как «конструктивной утопии» основана на шаткой вере в то,
что частные успехи т.н. «рационального природопользования» могут превратиться в глобальную
тенденцию. Как раз этого мы, увы, пока не наблюдаем.
Разумеется, в настоящее время, когда человечество стало безальтернативным монополистом
на планете, когда техноценозы занимают до 30% площади ойкумены, когда до 40% первичной
продукции суши потребляется человеком и контролируемыми им консументами, когда быстро
сокращается биоразнообразие, земля, ландшафты, биосфера не могут оставаться такими же, какими
были в доисторическое время. Но нет и никакой уверенности в том, что в принципе возможно
другое устойчивое состояние ландшафтной оболочки и биосферы, совместимое с постоянно
растущими материальными запросами растущей популяции людей.
В поисках идей альтернативных расмотренным выше концепциям обратимся к парадигме
Н.Н. Моисеева. Выступая с позиций новейшего эволюционизма и интерпретируя развитие
биосферы в виде цепи бифуркаций (катастроф) с непредсказуемыми исходами, академик
Н. Н. Моисеев рассматривает происхождение и развитие цивилизации как неотъемлемую часть
эволюции Земли и природы. В своей последней книге «Быть или не быть...человечеству?» он
пишет: «Основная задача планетарной цивилизации – не допустить перехода биосферы в состояние
бифуркации... Выход из этого состояния неоднозначен. Он может дать и новые стимулы развития,
как это случилось с кроманьонцами в результате неолитической катастрофы, а может привести и к
полному исчезновению, как это случилось с людьми мустьерской культуры. Риск столь высок, что
человечество допустить его не может» [17, c. 25].
Устремление к новой цивилизации, по мнению Н. Н. Моисеева, должно реализоваться через
коэволюцию человеческого общества и биосферы. Коэволюция рассматривается как развязка узла
противоречий в триаде экологии, нравственности и политики, как согласование «стратегии
природы» и «стратегии разума». Так как реальные закономерности и темпы эволюции биосферы и
человеческого общества сильно различаются, то фактически речь идет о глубоком изменении
поведения общества по отношению к своему местообитанию, месторазвитию, природе, о
добровольном подчинении человечества экологическому императиву [16-18].
В ряду рассматриваемых альтернатив полезно также обратить внимание на труды
В. Г. Горшкова – профессора биофизики из Санкт-Петербурга. Начиная с 1970 г. он разрабатывает
теорию биотической регуляции и стабилизации окружающей среды, которая сейчас хорошо
обоснована, допускает перекрестную проверку с различных позиций и обладает прогностическими
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возможностями. Главным достижением этой теории является определение критерия, который
можно обозначить как предел устойчивости (выносливости) экосферы по отношению к
антропогенным воздействиям, как ее «несущую емкость» или ее экологическую техноемкостъ. Эта
величина составляет 0,01Рn экосферы, или 1% чистой первичной продукции глобальной биоты, что
составляет около 32 ЭДж/год, или в значениях мощности 1 ТВт. Современное прямое потребление
цивилизацией биопродукции экосистем суши составляет, по разным оценкам, от 7 до 12%, т.е. на
порядок выше предела устойчивости экосферы, а валовая мощность энергетики цивилизации
(включая энергию ископаемых топлив) близка к 15 ТВт, что в 15 раз больше энергетической оценки
предела.
Указанный критерий подробно обоснован во многих работах, обобщенных в монографиях [1,
6-8]. Количественные оценки и заключения В. Г. Горшкова подтверждены рядом зарубежных
авторов. Все же к ним следует относиться с известной осторожностью, поскольку пока еще не
получены оценки допустимого превышения предела устойчивости и его максимальной
продолжительности, т.е. тех значений превышения, за которыми деградация биосферы становится
необратимой. Но человечество сейчас уже не может себе позволить дожидаться их определения.
Отсюда следует практический вывод: человечество должно как можно скорее уменьшить свое
давление на экосферу Земли. Причем желательно в несколько раз.
По оценкам разных авторов, опирающихся на долгосрочные ресурсные прогнозы, несущая
демографическая емкость Земли составляет от 1 до 2 млрд человек. Отсюда, в частности,
происходит теория «золотого миллиарда» – той численности населения планеты, для которого
могут быть реально обеспечены высокие стандарты благосостояния при достаточном сохранении
биотического равновесия. Эту теорию в своих работах критически рассмотрел Н.Н. Моисеев.
Соглашаясь с тем, что замедление, остановка роста населения и депопуляция – важное условие,
другие авторы не считают его единственным. Не менее важна такая реорганизация экономики и
общественного производства, в результате которой может быть снижена удельная, приходящаяся
на одного человека природоемкость (в т.ч. землеемкость) производства и потребления, т.е.
уменьшен его «экологический след».
Выполнение указанных требований за короткий исторический срок кажется практически
невозможным, так много для этого социально-психологических, политических, экономических,
этических, религиозных и других препятствий. Большинство авторов единодушно в том, что этот
процесс не может быть ограничен только изменением мировой экономической стратегии,
хозяйственными и технологическими мерами; он должен сопровождаться глубокой переоценкой
человеческих устремлений, становлением новой идеологии, новых норм поведения людей.
Некоторые
авторы (М. Я. Лемешев, П. Г. Олдак, А. А. Горелов, С. Г. Кара-Мурза,
Н. П. Федоренко и др.) считают последнее главным условием перехода к новой модели
цивилизации и уделяют большое внимание культурологическим, этическим и религиозным
аспектам экологических проблем. Рассматривая широкий спектр идей – от философии
«экологического гуманизма» до «экологизированного православия», они надеются на
идеологические и нравственные приоритеты в спасении Земли, ее обитателей, в преодолении
экологического, социально-экономического, духовного кризиса.
Очень интересны в данной связи идеи и максимы П. Г. Олдака. В книге «Теогносеология:
миропостижение на рубеже переломной эпохи. Поиски формулы единения науки и веры» [20] автор
видит первопричину глобального кризиса в природе самой нашей цивилизации. Он пишет: «Менять
надо все: ценностные ориентиры социального сознания, целевые установки общественного
развития, этические максимы, определяющие отношение человека к человеку и человека к
природе» [20, c. 7].
Как своеобразный пример современных концепций можно рассмотреть теорию Экогеи
В. А. Зубакова. В книге «XXI век. Сценарии будущего: анализ последствий глобального
экологического кризиса» [13] с призывом к дискуссии излагается точка зрения, приводящая к
радикальным, даже экстравагантным выводам. Автор опирается на разработанную им
«темпоральную периодизацию эволюции» и на сопоставление техносферной и ноосферной
траекторий развития. Есть и ссылки на теорию биотической регуляции окружающей среды. Автор
считает, что эволюция планеты вплотную подошла к рубежу, за которым весь ход развития и
общества и самой биосферы в целом принципиально меняется. «При этом возможны два варианта
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будущего. Более приемлемый из них – экогейский (от греч. эко – дом, Гея – Земля) – предполагает,
что России, женщинам, армии и движению Зеленых в XXI веке выпадает особая роль. Если
сценарий экогейской перестройки не начнет проводиться в жизнь немедленно, то уже через
40-50 лет эра человека и демократии на Земле может смениться эрой киборгов и космического
тоталитаризма».
По мнению В.А. Зубакова, «единственной формой длительного бесконфликтного
сосуществования (коэволюции) человечества и биосферы является гомеостаз общества с дикой
природой». Сценарий дополнен различными частными подробностями социальной организации
будущего общества. Здесь и культ Вселенского Разума, и покаяние перед Матерью-Землей,
требование возврата к матриархату, новые принципы социального обеспечения и т.п., вплоть до
эмблемы новой цивилизации.
В ряде публикаций последнего времени сценарии выхода из кризиса сочиняются на
алармистской основе или по меньшей мере под знаком экоцентрического пессимизма. Однако есть
и другие точки зрения, авторы которых стремятся преодолеть страх и растерянность перед лицом
кризиса.
Так сторонники концепции замены биосферы техносферой считают, что человек должен
взять на себя управление биосферными процессами с целью оптимизации природной среды.
Ноосфера В. И. Вернадского понимается ими как этап регуляции биосферных процессов в
интересах доминирующего биологического вида – человека.
Эти авторы по существу исповедуют антропный принцип, восходящий к русскому космизму.
Они считают, что сегодня решающее значение имеет не экоцентризм,
а субъектная,
антропоцентрическая футурология, в которой модели будущего выводятся из универсальной
эволюционной тенденции развития и где человеческая цивилизация не случайна и инородна, а
закономерна и созидательна. Отсюда не «назад к природе», а «вперед к природе»: «Человек не
может не только сам жить по законам природы, но и допустить, чтобы природа, коль скоро она
стала средой его жизнедеятельности, продолжала существовать по своим прежним законам, ибо в
таком случае в ней не останется места для социально-культурных образований. Биоценоз,
включающий человека (антропоценоз), так же отличен от дикого биоценоза, как биосфера – от
эквилибросферы безжизненной планеты. В каждом из этих случаев речь идет о принципиально
иной, сложнее иерархизированой системе, в которой складываются качественно более объемные
причинные зависимости».
Требование возврата человечества к пределу устойчивости экосферы расценивается
некоторыми авторами как требование «возврата в пещеры» или по меньшей мере как идея под
лозунгом «назад к природе». Критика теории биотической регуляции и стабилизации окружающей
среды сводится к пересмотру ее некоторых посылок, в частности применимости принципа Ле
Шателье к анализу устойчивости экосферы, и к некоторым количественным характеристикам, в
частности недооценке биопродукции океана. Авторы полагают, что необходимо отказаться от
противопоставления техносферы и биосферы: «их следует не противопоставлять, а объединять,
замыкая технологические циклы не только друг на друга, но и через экологические системы». Речь
идет о «необходимой для выживания человечества экологической революции», которая должна
сопровождаться глубокой биологизацией и экологизацией сельскохозяйственных технологий и
средств обезвреживания отходов промышленного производства. Эти меры включают переход от
монокультуры к поликультурному земледелию, от окультуривания видов к окультуриванию
экосистем, значительное расширение ресурсов пищи за счет биохимической и микробиологической
обработки растительного сырья, а также с помощью дичеводства и одомашнивания новых видов
животных. По
мнению авторов, этот путь соответствует лозунгу «вперед к природе,
преобразованной человеком в единую семью живых существ». К этим взглядам близка идея
неособирательства – использования даров и сил природы на уровне современных высоких
технологий, но без угнетения экосистем и в эволюционно обусловленных пределах[25].
На наш взгляд будущая биологизация и экологизация процессов техносферы действительно
могут приобрести существенное значение, но пока что не имеют количественных экологоэкономических оценок и, судя по всему, не могут перевесить необходимости сдержать рост
населения и природоемкости экономики.
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Следует помнить, что, каковы бы ни были усилия и старания человека защитить
окружающую среду от собственной грязи с помощью технических средств, они ничтожны по
сравнению со средорегулирующей и средоочищающей функцией биоты биосферы. Человек должен
не подавлять эти механизмы, а максимально заимствовать их принципы и «технологии» в своей
практической деятельности.
В настоящее время трудно предсказать дальнейший ход эволюции биосферы. Человек,
выросший в голоценовой биосфере, может поддерживать нормальную жизнедеятельность, если
только будут сохранены главные параметры этой системы, ее основные черты и видовой состав.
Крах существующей биосферы ведет ко многим нежелательным последствиям. Лучше сохранить
биосферу такой, какой она нужна человеку, чем приспосабливаться с большими потерями к новым
условиям окружающей среды. Биосфера до поры до времени работала в рамках принципа Ле
Шателье – Брауна: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого
равновесия, равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия
ослабляется. Для биосферы этот принцип сформулирован П. Дансеро (1957) в виде закона
обратимости биосферы: биосфера стремится к восстановлению экологического равновесия тем
сильнее, чем больше давление на нее; это стремление продолжается до достижения экосистемами
климаксовых фаз развития. Дансеро тогда же сформулировал закон необратимости взаимодействия
человек – биосфера: возобновимые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае
глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации, доходящей до поголовного
уничтожения или крайнего истощения, а потому до превышения возможностей их восстановления.
Именно такова фаза развития системы взаимоотношений человек – природа в наши дни.
Цель всех экологических исследований заключается в поиске путей обеспечения нормальных
условий жизни людей настоящего и будущего поколений. Если считать, что изменения
окружающей среды вызываются главным образом неправильным ведением хозяйства, то
экологическая проблема превратится в проблему выяснения возможностей организации хозяйства,
не изменяющего окружающую среду. Вопросы охраны природы и сохранения диких видов
животных для человека в этом случае будут иметь второстепенное значение, связанное в основном
с удовлетворением эстетических вкусов человека. Сохранение уникального фонда диких животных
в естественных условиях, а также в резерватах, зоопарках и генных банках приобретет чисто
прикладное хозяйственное значение, не имеющее никакого отношения к экологической проблеме
охраны окружающей среды. Природное разнообразие в плане этой стратегии рассматривается как
генетический резерв, который может быть использован при дальнейшем развитии биотехнологии и
генной инженерии. Заповедники, расположенные на ничтожных по площади территориях, будут
служить памятниками природы, пригодными для их исследования лишь узкими специалистами.
По-видимому, многие дикие виды могут выжить лишь при условии изъятия из хозяйственной
деятельности не менее 30% обитаемой поверхности суши. В рассматриваемом случае человечество,
безусловно, не пойдет на такую меру и соответствующие виды неизбежно вымрут, не вызвав
особого беспокойства.
Общее количество организмов биосферы, в основном одноклеточных, имеет порядок 10 28. На
каждом квадратном микроне земной поверхности функционирует десяток живых организмов,
регулирующих параметры среды обитания. Каждая клетка этих организмов перерабатывает
потоки информации об окружающей среде в количестве, сопоставимом с потоками информации в
современных персональных компьютерах. Невозможно заменить работу этого количества живых
организмов или улучшить биоген. Исходя из этого, ряд ученых полагают, что приоритетной
задачей человечества на обозримую перспективу должно считаться не сокращение техногенных
загрязняющих выбросов (к примеру сокращение эмиссии парниковых газов в рамках борьбы с
глобальным потеплением), а сохранение всего разнообразия живых организмов биосферы,
образующих циклическую структуру биологического круговорота веществ. Исходя из этой
стратегии взаимодействия человека с природой сохранение естественных сообществ всех диких
видов живых организмов и нахождение допустимого порога возмущений биосферы станут главной
экологической проблемой современности [7].
Уничтожение групп организмов создает опасность разрушения циклической структуры
биологического круговорота и последующего изменения химических и физико-химических
параметров биосферы. Окружающая среда характеризуется концентрациями химических
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элементов, потребляемых живыми организмами. Для организмов, разлагающих химические
вещества (бактерии, грибы, животные), важны величины концентраций органических веществ и
кислорода в почве, воде, воздухе; для синтезирующих органические вещества – величины
концентраций углекислого газа, определенных химических соединений азота, фосфора и других
элементов, входящих в состав тел животных организмов. По В. Г. Горшкову, концентрации этих
соединений сформированы самой биотой и поддерживаются ею на оптимальном уровне.
Концентрации биофильных элементов могут меняться за счет геохимических процессов на
величины порядка 100% за времена порядка 100 тыс. лет. За время существования жизни, длящееся
миллиарды лет, концентрация всех этих элементов должна была измениться на несколько порядков
и принять значения, при которых жизнь невозможна. Поэтому живые организмы используют
вещества, концентрации которых могут регулироваться биологически. Более того, биологически
регулируемые процессы и концентрации веществ определяют приемлемые для жизни значения
таких характеристик, как температура, спектральный состав доходящего до поверхности
солнечного излучения, режим испарения на суше.
Естественно живое вещество не может изменять поток солнечной радиации за пределами
атмосферы, скорость вращения Земли, величину приливов и отливов, рельеф местности и
вулканическую деятельность. Однако неблагоприятные изменения этих характеристик биота может
компенсировать путем направленного изменения управляемых ею концентраций биофильных
элементов. Воздействие живого вещества на среду сводится к синтезу органических веществ из
неорганических, разложению органических веществ на неорганические составляющие и,
соответственно, к изменению соотношения между запасами органических и неорганических
веществ в биосфере.
Огромная мощность, развиваемая биотой, таит опасность быстрого разрушения. При
отсутствии жизни в биосфере трансформация свойств среды на 100% может произойти за счет
геофизических процессов за сотни тысяч лет. Если же целостность биологического круговорота
будет нарушена, то среда может измениться на 100% за десятки лет.
Основное воздействие на биосферу оказывает производственная деятельность, поэтому
проблемами глобальной экологии занялись специалисты в области экономико-математических
исследований. С начала 70-х гг. XX в. начали появляться модели различной степени детализации,
связывающие природные и экономические факторы. Начало было положено работой
Дж. Форрестера «Мировая динамика», который предложил общий подход к описанию глобального
экологического процесса [26]. Впервые в одну математическую модель были объединены процессы
развития экономики, демографии и загрязнения окружающей среды.
Сегодня глобальные модели будущего сменились пессимистической оценкой, стали
очевидны их условность, неспособность представить реальный ход событий, узость
информационной базы. Общим недостатком этих исследований является использование в расчетах
для будущего тех же зависимостей между элементами эколого-экономической системы, которые
существуют в настоящее время и быстро меняются. Но система изменяется и качественно, быстро
решаются проблемы, которые казались неосуществимыми (использование атомной энергии,
создание космических кораблей). Весьма трудны и демографические расчеты для будущего,
неоднократно прогнозы роста численности населения не подтверждались фактическими данными.
Тем не менее люди стали предполагать возможные катастрофические последствия
неконтролируемой, неуправляемой человеческой деятельности. Возник новый термин –
коэволюция человека и природы – сначала в СССР, но независимо стал использоваться в США,
Западной Европе. Концепция коэволюции человека и биосферы, с которой первым в СССР
выступил Н. В. Тимофеев-Ресовский [23], мыслится как некая золотая середина между двумя
крайностями в положении человека в биосфере – покорением ее и смирением перед ней.
Коэволюция предполагает своевременное возникновение сопряженных изменений в биосфере и
обществе и последующую автоматическую селекцию взаимно адаптивных вариантов. Однако мощь
негативного воздействия человека на природу растет столь стремительно, что последняя не
успевает адаптироваться к темпам научно-технической революции. Устойчивую коэволюцию
человека и биосферы еще необходимо обеспечить.
В настоящее время концепция коэволюции – одна из наиболее популярных концепций
антропогенной эволюции биосферы. Считают, что существование человечества возможно лишь в
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узком диапазоне параметров биосферы – области гомеостаза человечества. Коэволюция человека и
природы – это такое совместное развитие человеческого общества и биосферы, которое не выводит
параметры биосферы из области гомеостаза. Коэволюция человека и природы обеспечивает
сохранение человеческого рода как биологического вида и условий для дальнейшего развития
цивилизации. Коэволюция потребует, конечно, адаптации биосферы, видоизменения ее
характеристик в зависимости от особенностей развития общества. Но одновременно и общество
должно адаптироваться к особенностям и возможностям развития биосферы. Спонтанное,
неконтролируемое развитие производительных сил и стихия человеческих страстей и желаний
должны быть стеснены определенными границами, подчинены обеспечению условий коэволюции.
По Н. Н. Моисееву [18], рассчитывать на действенность стихийных природных механизмов
не приходится. Исследование процесса коэволюции человека и биосферы, выработка требований к
поведению человека, необходимых для развития человеческой цивилизации в условиях
экологического, социально-экономического, ресурсного и энергетического кризисов, ставят перед
наукой нетрадиционные задачи. Исходной позицией для анализа проблем коэволюции должно быть
глубокое, тщательное изучение взаимосвязей человеческого общества и окружающей среды.
Итак подведем краткие итоги нашего обзора. Длительное время человечество вписывалось,
или почти вписывалось в естественные циклы биосферы: практически, во всяком случае до
неолита, оно не прикасалось к кладовым природных источников энергии, за исключением потери
плодородия почв в зоне чрезмерного выпаса скота или орошения, но эти явления носили локальный
характер. Начиная с эпохи Возрождения несбалансированность человеческих потребностей с
продуктивными возможностями Земли, несоответствие хозяйственной деятельности естественным
циклам биосферы начали принимать катастрофический характер. В последние столетия
производственная деятельность человека стала незамкнутой, она строится на возростающем
использовании невозобновимых запасов земных недр, т.е. исчерпаемых природных ресурсов, и не
только энергетических.
Необходимо поддерживать баланс потребностей человека и тех реальных возможностей,
которыми располагает планета.
Для выживания человека необходимо добиваться совершенствования и изменения
организационных структур производственной деятельности. Новые технологии делают человека и
более зависимым от природы. Элементы комплекса биосфера – человек оказываются все более и
более связанными между собой, взаимосвязанными. Требуется создать механизм такой
деятельности, которая согласовывала бы усилия людей, направляла их активность. Без этого
человек не может выжить. В современной экономической науке существует проблема соизмерения
скорости развития производительных сил и изменения экологической обстановки. Возможности
обеспечения жизнедеятельности людей за счет земнох ресурсов ограничены и близки к
исчерпанию. Новые нагрузки на биосферу необходимо компенсировать путем развития способов ее
адаптации к этим нагрузкам и нашими способностями их компенсации. Кроме того, мы должны
знать заранее о возможных опасностях, нужны модели прогнозирования. Переход процессов за
критические значения может привести к началу необратимых процессов.
На определенной ступени развития человеческой цивилизации люди должны принять на себя
ответственность за дальнейший ход эволюции космического тела Земля и ее «живого вещества». В
области ноосферы определяющим началом должна быть не стихия естественного развития, а
интеллект человека. Развитие человечества должно быть направляемым.
Живые организмы организованы на основе сложнейших видов скоррелированности
процессов жизнедеятельности. Любые виды скоррелированности поддерживаются за счет
конкурентного взаимодействия в популяции и стабилизирующего отбора. Сообщества живых
организмов – сложнейшие виды биологической скоррелированности, возникшие на основе
необходимости замкнутости круговорота веществ и стабилизации условий среды. Нет оснований
для надежд на построение искусственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей
среды с той же точностью, как у естественных сообществ. Нарушив функции живого вещества,
человек вынужден будет взять на себя управление биогенными процессами в биосфере,
обеспечивая как высокую чистоту безотходного производства, так и замкнутость биологического
круговорота в биосфере. Скорее всего гигантская управляющая система (если ее вообще можно
создать) потребует таких энергетических затрат, что для развития самой цивилизации и
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удовлетворения непосредственных нужд человека останется меньше ресурсов, чем имел
доиндустриальный человек, живший в биосфере.
Только сохранение разнообразия живых организмов и замкнутости биологического
круговорота обеспечит устойчивость параметров биосферы, которые не могут быть восстановлены
за счет очистных сооружений и перехода к безотходному производству. Биосфера, состоящая из
живого вещества и взаимодействующей с ним окружающей среды, представляет собой
единственную систему, обеспечивающую устойчивость среды обитания человека. Сохранение
природных сообществ и существующих видов живых организмов в объеме, обеспечивающем
действие принципа Ле Шателье, представляет собой главное условие дальнейшего существования
человечества. Нужно сохранить природу на большей части поверхности Земли, а не только в
локальных резерватах ограниченной площади.
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SUMMARY
Environmental land-based problems are becoming more and more acute in the system of world
priorities. It is economy that is often blamed for ecological degradation of the planet. The author of the
offered article provide arguments in favour of possibility of non-antagonistic coexistence of economy and
environment and give reasonable theoretical approaches to the ecologization of economic development and
land tenure system.
В. Е. ГРИВЦОВ
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ В ПЕРИОД КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Одним из первых политических событий в отечественной истории, при котором отчётливо
определяется роль политической элиты при принятии важнейших решений, является крещение
Руси. Причины такого перелома в объективной социальной реальности в первую очередь носят
политический характер. «Радикальный перелом в её судьбах, как и вообще, во всей организации
общества, происходит в период его расслоения на антагонистические классы и создания
государства, представляющего собой машину для поддержания господства одного класса над
другим» (1; 116-117). «Города, расположенные над Днепром и Десной, – объясняет причину
перемен Д. Дорошенко, – становятся политическими центрами, и племенные интересы выступают
на второй план, уступая место интересам политическим, государственным» (2; 42). В данном
случае содержанием перемен становится усиление центральной светской княжеской власти, а
любая общественная проблема приобретает политический характер, подчёркивал Маркс, если её
решение как-то связано с проблемой власти. (3; 360). Рассмотрим, в чём проявление
взаимодействия традиций и новаторства в деятельности древнерусской политической элиты.
Для того чтобы сохранить власть у правящих кругов имелось два средства. Первое – внешнее,
физическое принуждение. Достигается созданием и использованием соответствующих
репрессивных организаций и мер насильственного принуждения. Воздействие на «внутренний
мир» людей, идеологическое манипулирование их сознанием и поведением – второе средство.
Достигается внедрением идеологии, ориентирующей сознание и поведение людей на поддержание
определённого социально-политического строя. Исторический опыт показывает, что первое
средство было традиционным, использовавшимся многими поколениями киевских князей до
Владимира. Активно использовать второе средство не было необходимости, поскольку элита
удовлетворялась прежними языческими верованиями и относительно мирно входила в двоевластие
с языческими священниками-волхвами. Период княжения Владимира становится временем
перемен, которые постепенно обретают новаторский характер.
Русское общество, по своему образу жизни глубоко традиционное, не могло одномоментно
воспринять новую религию, хотя некоторые предпосылки к этому были. Во-первых, то, что
территория Киевской Руси находилась на пути «из варяг в греки», что необходимо связывало
русских людей с развитыми государствами, давно порвавшими с язычеством. Во-вторых, соседство
с польскими, хазарскими и булгарскими землями также способствовало ознакомлению с западными
христианскими, мусульманскими и иудаистскими религиозными системами. В-третьих, эти
религии активно проникали в общественную жизнь русичей посредством их носителей,
проживающих в их среде. Так, например, многие торговые люди, военные и даже особы
княжеского рода (Аскольд, Ольга и др.) были христианами. Сам Киев был полиэтничен и
поликонфессионален. В его административное устройство входили так называемые «концы» –
самоуправляющиеся этнические общины (например – Копырев конец)(4).
И, тем не менее, долгое время христианство не могло стать единой государственной
религией. На призыв Ольги принять крещение Святослав, как свидетельствует «Повесть временных
лет», ответил: «Как мне одному принять новую веру, а дружина моя станет над этим смеяться?» (5;
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С. 99). Налицо определяющее влияние традиционализма. Вместе с тем это высказывание
свидетельствует о характере субъекта политики того времени: важное политическое решение
обязан принимать не только князь как лидер, но и дружина (по тем временам – политическая
элита).
По-другому действовал сын Святослава – Владимир. При помощи религиозной реформы он
не только хотел объединить русские земли в единое государство, но и установить принципиально
новый иерархический порядок социального устройства. Для него религиозные нововведения были
не данью моде, а назревшей необходимостью. Родоплеменной строй больше не отвечал
требованиям государства, в котором возобладали феодальные отношения.
Владимир придал своей государственной реформе религиозную оболочку, поскольку особую
роль отводил государственной идеологии. Идеологические доктрины имеют следующие
характерные черты. Они создаются «сверху» представителями господствующего класса. Массами
они воспринимаются как внешнее дополнение к средствам принуждения. Но религиозные
доктрины отличаются от светских идеологий тем, что «исторически возникли как элемент
практического массового сознания людей, страдающих от воздействия чуждых природных
(а впоследствии и социальных) сил» (1; 118).
Проблему князь принялся решать в рамках традиционализма – в лоне языческой религии. По
данным исторических источников, в 980 г. Владимир на холме в Киеве установил кумиры Перуна,
Хорса, Даждьбога, Симаргла и Мокоши (5, 133). Цель этого акта в исследованиях трактуется поразному, часто противоречиво. Для нас важен акт сам по себе, говорящий о том, что изначально
князь осуществлял определённые действия в рамках языческой религии. Летописец не говорит о
практическом значении этой акции для государства, но вполне определённо можно утверждать, что
она была обречена на провал. Языческий культ хоть и предполагает божественную иерархию, всё
же его основными дихотомиями являются «природа – люди» и «свои – чужие (иноверцы, враги)».
Князю нужна была новая идеология, в основе которой лежала бы чёткая социальная
иерархия. Причём идеология эта должна была устанавливать монополию на право руководящих
слоёв в важных решениях, в т.ч. и в формировании взглядов на социальную реальность. На такую
роль в первую очередь претендовало христианство, поскольку оно «не судит о ценности
государственных форм, ибо оно не знает различий, существующих между ними, оно учит, как
должна учить религия: будьте покорны власти, ибо всякая власть от бога» (3; 110.).
Летопись оставила нам свидетельства о княжеских действиях, в которых прослеживается и
верность традициям, и способность к новациям. Князь «…повелел строить церкви и ставить их на
местах, где стояли идолы – Перун и другие и где приносили им жертвы князь и люди» (5; 185). То
есть места поклонений остались традиционными, но культ и церковная практика коренным образом
изменились.
О трансформации традиции жертвоприношений в традицию десятины Владимир говорит,
клянясь, так: «Се даю церкви этой святой Богородицы от себя и от городов десятую часть» (5; 195).
Также говорится об установлении традиции пиров и благотворительности, должной сплотить
как правящую верхушку, так и народ в целом, поддержать на должном уровне рейтинг князя (5;
195-196).
Творческий подход Владимира к решению проблемы разбоев описывается так. Карательная
система перестала действовать ввиду отказа по христианским обычаям от наказания смертью.
Однако под влиянием духовенства наказания были введены, но в виде виры – древней системы
денежных штрафов. Это помогло контролировать криминальную обстановку и наполнять казну для
военных нужд. (5; 199).
Христианизация Руси оказала влияние на отношение русской элиты с соседскими.
Устанавливались новые традиции дипломатии. Владимир «…жил с окружающими князьями в мире
– с Болеславом Лядским, и с Стефаном Угрским, и с Ондроником Чешским. И был мир между ними
и любовь» (5; 197). Впрочем, это не изменило взаимной нетерпимости к кочевым, нехристианским
народам.
Традиционными были отношения князя и элиты. Летопись свидетельствует это словами
Владимира: «Серебром и золотом не найду дружины, а с дружиной добуду и серебро и золото, как
дед мой и отец мой с дружиной доискивались золота и серебра», поясняя это так «Бо любил
Владимир дружину и советовался с ней о строительстве государственном, о законах
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государственных и о войнах» (Курсив наш – В.Г.) (5; 197).
Впрочем, традиционно, элита была не только военной. По важным государственным и
региональным вопросам князь советовался с «нарочитыми» (лучшими) мужами, и с христианским
духовенством, которое играло в государственных делах бо́ льшую роль, нежели в своё время
языческая.
Меняется и характер рекрутирования в элиту. Если раньше в неё входил сам князь, его
родственники и приближённые дружинники, а городская и племенная верхушка были относительно
самостоятельным субъектом власти, зачастую и оппозиционной, то развитие феодального
государства и центростремительные тенденции структурно объединяло элиту, ставя вне закона
оппозицию. Летопись свидетельствует, что, чувствуя нехватку в традиционных источниках
управленческих кадров (главным образом сыновей), Владимир «…стал набирати луччих мужей от
словен, от кривичей, от чуди и от вятичей – и с ними заселял города…» (5; 189) (курсив наш – В.Г.).
В элиту могли попасть и простолюдины. Так, в 993 г. в поединке с печенежским воином отличился
кожемяка, который «переяв славу», дав тем самым имя будущему городу (Переяславу), за что князь
«сделал его великим мужем… и отца его» (5; 194-195).
Деятельность Владимира проявляется во взаимосвязи традиций и новаторства в образовании.
И пусть эта деятельность охватывала довольно ограниченное количество населения, Киевская Русь
и много позже была одним из лидеров по грамотности, в отличие от «просвещённой» Европы, где
ещё несколько столетий представители элиты на важных документах ставили крест вместо подписи
ввиду своей неграмотности. «Книжное учение» определённо можно назвать древнерусской
традицией (6; 526). Разножанровость художественной литературы, дипломатическая и деловая
переписка об этом свидетельствует. Но то, что князь «начал посылать забирать детей у нарочитых
мужей своих и отдавать их на учение книжное» (5; 185), говорит о новаторстве в формировании
новых качеств элиты. Стремительный рост государства, формирование сложного бюрократического
аппарата требовало множество чиновников с высоким уровнем подготовки. Эта акция
свидетельствует о новаторстве, применённом на основе древних традиций грамотности –
государственном заказе на подготовленный государственный аппарат. Несмотря на то, что акция
встречала сопротивление со стороны матерей отобранных чад, летописец, не боясь преувеличить её
значение, пишет: «Через них, отданных на учение книжное, и сбылось пророчество на Русской
земле, в котором сказано: «В те дни глухие услышат слова книжные и ясною будет язык гундосых»
(Там же).
Эпоха крещения Руси свидетельствует об эволюции самой политической элиты Х века.
М. Грушевский писал: «За князьями-завоевателями, которые сбивали свою державу силой, самими
ударами своего кулака, пришёл князь, действовавший на основании того, чтоб под это строение
подложить некий культурный фундамент» (6; 535). Мы можем только добавить, что, несмотря на
противоречивость процесса государственного строительства, деятельность политической элиты
Киевской Руси, основанная на приверженности традициям и применение смелых новаций, привела
к качественно новому этапу развития государства, развития самой элиты.
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SUMMARY
The author considers the Baptism of Russia as one of the most important historical events that
clearly defines the role of the political elite. The article discusses how traditions and innovation of
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political, economic and educational activities were linked. The changes in the relations between the prince
as a leader and the elite and between the elite and the masses are shown on the example of the events of the
tenth century. Attention is paid to the mechanisms of recruitment into elite and management training.
І. О. ПАВЛЕНКО
ТРАДИЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ
У ФІЛОСОФІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ
Дослідження взаємозв’язку управління та самоорганізації у розвитку соціального світу
потребує визначення ґенези цього відношення, його сутності у конкретноісторичних проявах. Тому
для з’ясування смислового простору теми потрібно проаналізувати традиційні етапи становлення
взаємоз’язку управління та самоорганізації, визначити історико-філософське осмислення основних
аспектів даного питання. Методологічно важливими для дослідження державного управління та
самоорганізації Стародавнього світу є фундаментальні роботи Васил’єва Л., Абаєва Н., які
визначали специфіку управління та самоорганізації в Стародавній Індії, Китаї та Греції; наукові
здобутки Конотопцева О., в центрі аналізу яких знаходяться державотворчі процеси Стародавнього
світу; дослідження самоорганізації та управління в складних еволюціонуючих системах Богданової
Е. та праці інших вчених.
Об’єктом дослідження є мисленнєві моделі управління та самоорганізації стародавніх
філософів.
Предметом дослідження є традиції осмислення управління та самоорганізації у філософії
Стародавнього світу.
Метою статті є визначення традицій осмислення управління та самоорганізації у філософії
Стародавнього світу.
Осмислення взаємозв'язку політики, суспільства, людей в ньому не було предметом
самостійного аналізу в Стародавньому світі, вони розглядалися в контексті загальнішої проблеми –
пошуку ідеальної моделі держави, що гарантує гармонію і порядок на землі. Витоки цієї проблеми
пов’язані перш за все з цілісним образом світу, який має антропоморфний характер в Індії. Перший
етап можна датувати приблизно з VIII – II ст. до н.е. в період «осьового часу» за визначенням
К. Ясперса, який характеризувався образністю мислення [1, c. 35]. Центральним питанням
філософського осмислення був устрій Всесвіту, розуміння людського cвіту, космологічна тема. Світ
сприймався образами, переважав натурфілософський підхід та онтологічний аспект в дослідженні
буття. Головною темою в натурфілософії являвся розгляд й усвідомлення людини в світі, її місце,
відносини із миром, взаємодія людей в ньому. В Індійській філософії того часу був тісний зв’язок з
релігійними традиціями, які глибоко проникали в усі сфери суспільної свідомості. Світ розглядався
з духовної точки зору, було чітке розмежування на Божественний та земний світи.
Поступово y вченнях спостерігалось осмислення суспільства, як самоорганізаційної системи.
Образ Пуруші, запропонований у Ведах, виступав звичаєвими законами соціального устрою, що
стали основою системи варн, а пізніше каст – замкнeних соціальних утворень, втілювали соціальну
структуру, причому дуже чітку й розмежовану із функціями управління [2, c. 111]. Суспільство
позиціонувалось як соціальний організм, образ Пуруші, відтворював образ абсолюту й
першооснови світу. Таку традицію можна назвати соціально-органіцизською.
Відповідно до соціально-органіцизського підходу формувалася і соціальна структура
Стародавньої Індії, яка складалася із чотирьох варн. Варни визначали соціальну ієрархію в
суспільстві. Першою найвагомішою варною були брахмани, тобто жерці, вищі священнослужителі,
просвітленні, подальше місце займали кшатрії, тобто воєнно-адміністративна знать, потім вайш’ї –
вільні члени суспільства, які займалися ремеслом, торгівлею, землеробством. Четверта варна –
шудри, на долю яких припадали найнеприємніші види праці [2, c. 129]. Таке розділення соціуму
було строгою традицією, яка визначала стійкі соціально-економічні форми в індійському
суспільстві. Ця соціальна структура стала інертною та косною відносно розвитку суспільства, але
мала великий потенціал виживання соціуму. Наприклад усі завойовники Індії ставали новою
кастою варни Кшатріїв та потрясінь соціальної структури не відбувалось. Це демонструє стійку
самоорганізаційну основу суспільства.
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В соціальній структурі Індії найвизначнішим елементом була строга ієрархія. На чолі якої
стояв Брахман, який виник першим із богів, творець усього, хранитель світу [3, c. 81]. Але у
виключних випадках люди, із низьким походженням могли здобути високе положення в суспільстві
завдяки своїм чеснотам. Тож, суспільству притаманними були саморегуляційні процеси, а
управління ототожнювалось перш за все із державним управлінням, основним управлінським
інститутом.
У поемі «Бхагавадгіта», яка міститься в книзі «Махабхарата» зібрані етичні й моральні
принципи в управлінні державою й життям взагалі. Важливими принципами є вірність істині,
ненасилля, щастя й злагода не однієї лише групи, а світу взагалі. Головною темою в державному
устрої було суспільне благо, тому що «увесь світ смертних є цілісним організмом» [4, c. 363].
У містах й селах існувала широко розповсюджена система самоуправління і центральна влада
не втручалася в локальні справи [2, c. 391]. Таким чином, Стародавнє Індійське суспільство
характеризувалося самоуправною сільською общиною, майже не контактуючою із зовнішнім світом,
суспільною власністю й строгою кастовою системою, яка втілювала аристократичні ідеали й
заперечувала демократичні принципи. Також спостерігалося невподобання войовничих намірів
сусідніх держав, кожен член соціуму мав «своє місце» в ньому й не залишав його, так званий
принцип «джаджмани», тому що відданість своїй власності й тому, чим індивід володіє мало
величезну роль в житті.
У VIII–VI ст. до н.е. почався відхід від релігійно-міфологічних уявлень до раціоналістичного
погляду на світопорядок взагалі, державу і владу, зокрема. В Стародавньому Китаї одними із
перших висловились з питання взаємозв’язку управління та самоорганізації, китайські філософи
Конфуцій і Лао-Цзи.
Лао-Цзи у творі Дао де Дзин зауважив, що «кращий правитель той, про якого народ знає лише
те, що він існує. Дещо гірші ті правителі, яких народ любить і прославляє. Ще гірші ті правителі, яких
народ боїться, і гірше всього правителі, яких народ зневажає [5, c. 119]. Мислитель застерігав, що
уряд, за допомогою релігійних постулатів, змушує людей до вчинків й стилю життя, яке є ворожим
для нормального перебігу подій в соціумі. Стихійність в самоорганізації і мінімізація контролю й
управління з боку держави являються основою для успішного суспільства. Поважати правителів
необхідно, але ні в якому разі не звеличувати й не підкоряти їм усі сфери життя.
«Якщо не шанувати мудреців, то в народі не буде сварок. Якщо не цінувати дорогоцінних
предметів, то не буде злодіїв серед народу. Якщо не показувати предметів, спонукаючих бажання
мати їх, то серця народу не хвилюватимуться» [5, c. 115]. Мається на увазі, що для гідного життя
необхідно мінімальна кількість благ, цінність суспільства в мирному існуванні, відсутності війни.
Погані правителі намагаються спотворити душу людини, зробити її залежною від багатств, чим
розумніший народ, тим складніше керувати ним. Отже демократичне самоуправління й
незалежність від уряду – це модель щасливого суспільства у Лао-Цзи, представника буддизму. Він
проповідував стихійне самоуправління із акцентом на повну свободу людей та відсторонення
контролю правителя від соціальних об’єднань, ірраціоналізм та захоплювався теперішнім станом в
країні.
На думку Конфуція головною умовою життя людей в світі є дотримання законів і правил держави.
Суть соціального порядку виражається формулою: «Правитель завжди має бути правителем, слуга – слугою,
батько – батьком, син – сином» [5, c. 148].
Якщо ж наставити людей за допомогою етичних вимог і встановити правило поведінки згідно Лі,
то люди не лише соромитимуться поганих справ, але і щиро повернуться на праведну дорогу [5, c. 142].
Для Конфуція головним смисловим значенням в соціальному світі розглядається порядок, соціальна
ієрархія, дотримання законів, норм, які пізніше будуть сприяти формуванню природного шанування
миру і злагоди в соціумі. Визнаючи божественний і природний початок влади, Конфуцій свій
головний інтерес бачив у тому, як облаштувати життя людей, забезпечити мудрий і справедливий
порядок в державі. Ідеї Конфуція, щодо управління державою розвивались в контексті вирішення
проблеми про найкращий устрій суспільства і управління державою. Причому вирішити це
завдання він прагнув за допомогою строгої впорядкованості (за принципом природної нерівності в
природі, де кожен знає свої права і обов'язки) і певних моральних принципів.
Конфуцій заклав основи державного управління в китайській цивілізації, тому традиційно
конфуціанство продовжувалося його учнями. Учень Цзи Гун запитав Конфуція про те, як слід вести
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державні справи. Конфуцій відповів: «Потрібно, щоб було в достатку продовольство, щоб було в достатку
військове спорядження і щоб простолюдини довіряли своєму правителеві» [5, c. 157]. Онтологічно держава
у Конфуція існувала головним чином в порядку і в правових стосунках. Відсутність війни між людьми,
обмеження і заборона їх за допомогою покарань і страт, повчання за допомогою законоположень,
все це сприятиме відразі від поганих вчинків. Конфуцій відстоював жорстке управління із наказами,
законами та релігійним спрямуванням, раціоналізм, структуралізм, вважав минулий час в Китаї за
найкращий період.
Мен-цзи засвідчив: «Найцінніше в країні – народ, потім вже слідує влада, а найменшу цінність
має правитель» [5, c. 231]. Прослідковується аксіологічний аспект ціни людського життя, та
гносеологічний в самопізнанні і етичному самовдосконаленні, пізнанні світу і неба.
«То хіба можуть одні і ті ж люди в один і той же час управляти Піднебесною, спахувати поле і
засівати його? Мають бути великі люди, сановники, що віддаються своїми справами, і простолюдини, що
займаються чорною роботою, відповідною для людей нікчемних. Одні працюють розумом, інші
використовують в роботі силу своїх м'язів. Ті, хто напружує свої розумові сили, управляють іншими
людьми, а ті, хто використовує в роботі силу своїх м'язів, керовані іншими людьми» [5, c. 244]. Мен-цзи
описував об'єктно-суб'єктні стосунки в державі для досягнення мети, а саме – суспільство в порядку і
кероване законами. Таким чином принцип управління – підпорядкування соціальній ієрархії, чітке
розділення суб'єктів і об'єктів Піднебесної. Філософ вбачав головний закон об'єднання людей в
існуванні відмінностей між ними. Завдяки справедливості люди можуть дотримувати ці відмінності.
Мен-Цзи розвивав ідеалістичні положення свого вчителя, Конфуція, особливо його ідеї про
«людинолюбне правління», гуманність в управлінні, заохочення самоорганізації.
Отже, погляди цих філософів, щодо управління були різними, однаковими були ідеї, щодо
соціуму, який у стародавніх мислителів ототожнювався з державою. Суспільне життя не мислилося
інакше, як державне.
Існували три релігійні концепції: конфуціанство, даосизм й чань-буддизм. Конфуціанський
правитель повинен займатися самовихованням й психічною саморегуляцією, тому що не можна
навчитися управляти іншими людьми, а тим паче – цілою державою, не навчившись управляти
самим собою, своєю психікою [6, c. 21]. У конфуціанстві центральною темою був індивід. Щоб
досягти гармонії в суспільстві, необхідно привести до ладу свій внутрішній світ, свою особистість.
Конфуціанці приділяли особистісному фактору найбільше значення у вирішенні багатьох проблем,
як політичних так і соціальних.
Проповідники даосизму відстоювали поведінку людей в їхньому «природному стані», «непорушення» об’єктивних законів суспільного розвитку [6, c. 46]. Своєрідний анархізм, хаос в
організації, властивий даосам, жорстоко критикувався конфуціанцями. Представники даосизму, в
свою чергу, критикували раціоналізм й безкомпромісність конфуціанства.
Чань-буддизм по своїм принципам зайняв проміжне положення між даосизмом й
конфуціанством. Чанський «природний» стан, зберігши свою розкутість, доповнився «культурною»
поведінкою», присутньою в конфуціанстві й чужою для даосів. При цьому, «природна» поведінка
ставала більш керованою, не такою руйнівною й анархічною. Таким чином, чань-буддизм звільняв
людей від конвенційних норм, але краще дисциплінував, накладав жорсткі узи самодисципліни й
внутрішньої організованості завдяки розширенню рамок «культурної» поведінки [6, c. 72].
Встановлено, що старокитайська думка щодо управління людьми та миром виділилася з
релігійно-міфологічного концепту і сконцентрувалася на вивченні державного будівництва і
проблем стосунків особистості та суспільства. В Стародавньому Китаї можна виділити новий етап в
проблематиці, його часові рамки приблизно V – ІІІ ст. до н.е., характеризувався як образністю
мислення, образ сім’ї, так і ритуалізованністю усіх сфер життя. Формувалася традиція, в якій
переважав принцип патерналізму, тобто практика державного управління, побудованого на
парадигмі виховання і контролю батька за дітьми в патріархальній родині [7]. Люди поважали свого
правителя, як батька поважають його діти, так звана моралістична концепція. Мислителі вважали,
що усе існуюче на Землі є результатом саморозвитку і самоорганізації, почуття справедливості,
прагнення до знань, вірності, поваги до старших, гуманного ставлення до підлеглих. Ідеям
державного управління Стародавнього Китаю властивий підвищений прагматизм, що принципово
відрізняє їх від просторових моделей Стародавньої Індії, заснованих на релігійному ідеалізмі.
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Основа Європейської цивілізації формувалася у філософському світогляді Стародавньої
Греції. Вершиною управлінської думки, поза сумнівом, стали ідеї Платона і Арістотеля, що
стосуються, в основному, державного управління.
Суспільний устрій у Стародавньої Греції відрізнявся від більш примітивних класових
суспільств країн Стародавнього Сходу. Труд рабів займав вагому роль в організації соціальноекономічної структури, шанування знатті, господаря. Але управління й самоорганізація
давньогрецького суспільства поступово набували демократичного відтінку, започатковувався новий
етап в осмисленні проблеми, який можна датувати приблизно з VІ-ІІІ ст. до н.е.
Після реформ Солона (початок VI ст. до н. е.) в античній Греції виникла структура, що
спирається на приватну власність, чого не було більше ніде в світі. Форми влади еволюціонували
від монархії до аристократії і пізніше в часи Перикла (V ст.. до н.е.), до демократії. Правляча еліта
спиралась на ідеї моральної свободи індивіда, розроблялися вчення про рівність громадян і
договірне походження держави і закону. Платон в своїй праці «Держава» виокремив аристократію,
монархію, політію – це так званні правильні форми правління. Неправильними він вважав:
тимократію, олігархію, демократію, різновидністю якої є охлократія та тиранію. Вирізняв Платон
ще ідеальну державу, але такий тип управління утопічний і насправді існувати не може. Основним
початком демократичного устрою Платон вважав свободу [8, c. 387].
Що стосується відношення Платона до приватної власності, тут він вважав, що власність
повинна бути загальною лише у відносному сенсі. Найкраще – це приватна власність, бо коли
відповідальність поділена між різними людьми, серед них зникнуть взаємні нарікання; виникне
велика вигода, тому що кожен буде із завзяттям відноситись до того, що йому належить [8, c. 410].
За допомогою такого розділення власності, самоорганізаційні процеси набувають вагоме місце в
житті громадян та в долі держави. З’являється непорушний принцип справедливості, принцип
ідеальної держави Платона. Держава вирішує найважливіші завдання: захист людей, забезпечення
їх матеріальними благами, створення умов для їхньої творчої діяльності і духовного розвитку.
Аристотель, за свою найголовнішу задачу, мав побудову ідеального поліса. Він вважав, що
уся діяльність государя й законодавця направлена на створення поліса, а державний устрій – є
організація його громадян [9, c. 444]. Тобто, полісом являється самоуправна структура, із
соціально-політичними та економічними засадами, ієрархічними відносинами між заможними й
бідними.
Суспільство, що складається з декількох селищ, є досить завершеною державою, що досягла
повною мірою самодостатнього стану і що виникла заради потреб життя, й що існує заради
досягнення благого життя [9, c. 370]. Тобто, організовані селища можуть об’єднуватись в більшу
адміністративну одиницю, як держава. Поліси мали політичні, правові і інші інститути – систему
демократичної самоврядності з правом і обов'язком кожного повноправного громадянина, члена
поліса, брати участь в суспільних справах [10, c. 88]. Існувала площа Агора, площа загальної
власності усіх членів поліса. Найтяжчим покаранням було вигнання громадянина із цієї площі,
тобто нехтування його свободою, власністю, особистістю, зігнання із общини. В управлінні полісом
робився акцент на систему приватноправових гарантій із захистом інтересів кожного громадянина.
Важливим було визнання особистої гідності людини, прав і свобод, а також система
соціокультурних принципів, що сприяли розквіту особи, розвитку творчих потенцій індивіда.
Тобто, громадянин поліса, особа, яка власними зусиллями досягає змін на краще, рівна іншим
громадянам, пов'язана з ними узами солідарності і що підкоряється законам, прийнятим
демократичним шляхом на самоорганізаційній основі.
Аристотель розподіляв види держаного правління на три правильні: царська влада,
аристократія, політія; і три що відхиляються від них: тиранія – від царської влади, олігархія – від
аристократії, демократія – від поліції [9, c. 488]. Тобто коли одна людина, або небагато, або
більшість правлять, керуючись суспільним благом, природно, такі види державного правління є
правильними, а ті, при яких маються на увазі вигоди, користь або однієї особи, або небагато, або
більшості, є відхиленнями.
Таким чином, неминуче впливаючи один на одного, індійська, китайська й грецька цивілізації
зберегли свою самобутність і розвивались самостійними шляхами. Можемо виділити наступні
традиції управління та самоорганізації в Стародавньому світі:
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1. Органіцизсько-міфологічна (VIII-II ст. до н. е.) – виникла в Стародавній Індії, (підданська
культура). Кастова структура як самоорганізаційна система, яка мала сильний характер поглинання
нових культур, ідеологій, порядків.
2. Патерналістсько-ритуалізована (V-ІІІ ст. до н. е.) – спостерігалась в Стародавньому Китаї,
(підданська культура). Процеси самоорганізації пов’язані із даосизмом та чань-будизмом, а
управлінська концепція – із конфуціанством. На зміну міфологічному світогляду прийшло
раціональне, філософське світосприйняття.
3. Полісно-самоорганізаційна (VІ-ІІІ ст. до н. е.) – започаткована традиція в Стародавній
Греції, (перша демократична культура). Міста-поліси, як адміністративні одиниці із
самоорганізаційними процесами, налагодженою системою управління. Вперше помічене панування
приватної власності, яке було захищене системою відповідних політичних, правових і
соціокультурних інститутів.
Отже, відповідно до мети дослідження, з’ясовані основні традиції осмислення управління та
самоорганізації у філософії Стародавнього світу, дослідженні їх мисленнєві моделі, проаналізовані
особливості кожного етапу осмислення проблеми та встановлені приблизні часові рамки традицій:
органіцизсько-міфологічної (VIII-II ст. до н. е.), патерналістсько-ритуалізованої (V-ІІІ ст. до н. е.) та
полісно-самоорганізаційної (VІ–ІІ ст. до н. е.).
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SUMMARY
The article “Stages of management and self-organizing senses in the Ancient World philosophy” is
devoted to basic milestones of management and self-organizing comprehension in the Ancient World
philosophy. Cogitative models, main features of each problem’s comprehension stage are analyzed and the
approximate sentinel scopes are set.
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С. І. МАКЕДОНСЬКА
СУЧАСНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми статті визначається потребою оновлення світоглядних засад сучасної
культури як складного феномена, головна функція якого впорядкування соціального буття людини,
забезпечення єдності, ідентичності членів суспільства або групи людей, приналежності до одного
співтовариства. Адже в сучасному епоху здійснення цієї функції проблематизується у зв’язку з
послабленням культуротворчих сил, що спрямовують життя суспільства по організованому, а не
хаотичному шляху соціального розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї проблематики свідчить, що існують такі теорії
розвитку культури як соціального явища: еволюціоністська та діалектична, які у
найрізноманітнішому вигляді присутні у сучасних концепціях культури. Вони знайшли своє місце у
аксіологічному та антропологічному підході до вивчення культури, а також у інформаційносеміотичній концепції культури, про яку докладно пишуть А. Кармін та О. Новікова [1, с. 15-27], на
яку ми спираємось і яка є базовою у нашої статті.
Висновок про те, що жодна соціальна цінність, жоден звичай не можуть бути зрозумілі
повністю, якщо їх розглядати у відриві від цілого, безперечно, має рацію. Проте, на нашу думку, є
невірним робити акцент виключно на самобутності культури, не співставляючи дану культуру з
іншими, не розглядаючи культурний процес як загальнолюдський процес, як розвиток світової
цивілізації в цілому. Якщо ми з цим положенням погоджуємося, то тим самим актуалізуємо
філософське осмислення сучасних тенденцій впливу культури на соціальний розвиток людини, а,
власне, це і є метою цієї статті.
Культура кінця XX – початку ХХІ ст. є справжнім сплавом того, що було відкрито людством
в минулі часи і того, що досягнуто ним в двадцятому столітті. Цей етап в розвитку світової
культури розпочався після однієї з найбільш страшних воєн в історії людства і характеризується
новими рисами, що з’явились внаслідок змін в суспільстві.
На нашу думку, розвиток культури відбувається під впливом процесів глибинної
трансформації технологічних, економічних, соціальних та політичних основ західного суспільства.
Вже із Заходу нові тенденції в культурі і способі життя людей розповсюджувались по інших
регіонах. В ряді випадків саме вони стимулювали появу там власних, синтезуючих західні і
незахідні (східні) традиції, явищ культури, які після цього поверталися на Захід, збагачували вже
його культуру (наприклад, східно-азійський досвід управління сучасним виробництвом).
Сама ж трансформація основ західного суспільства була тісно пов’язана з науково-технічною
революцією. НТР практично завершила перетворення західних та інших розвинених країн в
тотальні індустріальні суспільства. «НТР поклала початок перетворенню індустріального
суспільства в постіндустріальне» [3, с. 67].
В умовах індустріального суспільства і культура (мається на увазі сфера духовного
виробництва) зазнала процесів індустріалізації. Вона все менш залишалася областю відокремленої
діяльності окремих особистостей або груп людей та все більше ставала галуззю
широкомасштабного великосерійного виробництва, що грунтується на ринкових засадах та
промислових технологіях. Випуск навчальної та художньої літератури, газет, організація
кіноконцертної діяльності тощо стали могутніми секторами сучасної індустрії, де зайняті десятки
мільйонів чоловік. Споживачем цієї культурної продукції стає все суспільство. Причому, попит на
неї з боку ледь чи не кожної людини є повсякденним.
Оскільки індустріальне виробництво вимагає зосередження в певних центрах (містах)
великих мас людей, які є споживачами культурної продукції, неминуче відбувається урбанізація
культурної сфери, тобто надання їй здебільшого міського характеру («урбанус» в перекладі з
латини – міський). Міський житель одержує гігантську кількість інформації по системі
телевізійного та комп’ютерного зв’язку, «до небачених меж поширюються соціальні контакти,
частіше відбувається пошук та зміна роботи, змінюється ритм життя, виникають стресові ситуації»
[4, с. 42], істотно оновлюються зміст та форми освіти. З одного боку, він шукає відпочинку в
споживанні полегшеної, сурогатної культурної продукції, що надається індустрією дозвілля, а з
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іншого – в своїй активній трудовій діяльності є одержувачем великої кількості «окультуреної»
суспільством інформації (ділової, наукової, освітньої, політичної та іншої).
У цьому зв’язку можна говорити про інформатизацію культури, тобто надання духовному
виробництву у значній мірі інформативного характеру, що наділяє його продукцію звичайними
споживчими властивостями, перетворює її в звичайний товар. З урахуванням формування надто
розгалуженої комп’ютерної мережі передачі інформації, включення останньої в процес
матеріального виробництва як однієї з найголовніших його ланок, є правомірним твердження про
становлення в наші дні «інформаційного суспільства». Теорію створення такого суспільства ще у
1945 р. висунув японський соціолог Й. Масуда. Він вважав, що в майбутньому класи заміняться
«інформаційними співтовариствами», що будуть контактувати одне з одним через обмін знаннями
та інформацією [5]. Пізніше виникли й інші концепції інформаційного суспільства. Спільним для
них є переконання, що головним чинником суспільного розвитку в майбутньому стане виробництво
і використання науково-технічної та іншої інформації.
Тим самим мислення людини стає все більш технічним. Вона не уявляє вже себе без техніки,
без використання її для панування над життєвими обставинами, над навколишнім світом, над
природою. Але в такій ситуації вона сама стає об’єктом технічного впливу, одним з видів
«сировини», що підлягає обробці, і не може вже визволитися від влади створеної нею ж техніки і
деградує (руйнується) разом з природою [6, с. 305]. У результаті логічний ланцюжок –
індустріалізація – урбанізація – інформатизація – технізація – заводить людину та її культуру у
глухий кут, де вона втрачає свою колишню духовність і опиняється на межі загибелі як біологічний
вид. Все це є свідоцтвом глибокої кризи, у якій опинилася людська культура, пройшовши тривалий
період свого розвитку.
Але, усвідомивши це, культура (в особі її видатних представників) намагається врятувати
людину, зупинити її перед прірвою. У культурі (науці, філософії, літературі, мистецтві) формується
нова тенденція – до її космізації, тобто до усвідомлення нею загальної (космічної) єдності людини
та навколишньої природи – близької та далекої, наочної та небаченої, живої та неживої. «Космізація
передбачає подолання людського егоїзму, коли людина проголошує себе кінцевою метою розвитку
природи» [7, с. 103], а тому – паном над нею. Вона повинна навчитися з повагою ставитися до
сусідів по космосу як впорядкованому всесвіту, води, повітря, землі, дерев, тварин тощо, що
«існують самі по собі», але без яких їй не вижити.
До європейців та північноамериканців, представників християнської цивілізації, ці думки
стали все частіше приходити, коли вони фізично відчули загрозу життю через безконтрольну
індустріалізацію та загострення екологічних проблем, коли, завдяки виходу радянських та
американських космічних кораблів на навколоземну орбіту, змогли вслід за космонавтами
усвідомити крихітність Землі, її самітність в космосі, її зв’язок із Всесвітом. Але ж ідеї космічної
єдності всього живого та неживого завжди були присутні в східних релігіях в Індії, Китаї, Японії.
Цим цивілізаціям властиве дбайливе, ставлення до природи, до живих істот, до людей всіх
цивілізацій. Саме посилення «космічних» елементів у євро-американській культурі сприяло
зростанню взаєморозуміння між Сходом та Заходом, нарощуванню їх культурного обміну та
взаємодії у сфері охорони навколишнього середовища [8, с. 54].
Таким чином, космізація культури та мислення призвела до їх екологізації, тобто
спрямованості, хоча б часткової, на охорону довкілля, подолання негативного впливу на природу
сучасної промисловості. У Західній Європі виник масовий екологічний рух, що бореться проти
забруднення навколишнього середовища, шкідливих наслідків розвитку атомної енергетики, за
скорочення ядерних озброєнь та військових бюджетів. Він отримав загальну назву «зелені». У
1980 р. у ФРН з’явилася й політична партія «зелених». Сформувався міжнародний рух «Грінпіс»
(«Зелений світ»), що продовжує активну діяльність у сучасному світі. Його діяльність сприяє
прийняттю урядами та приватними компаніями заходів з обмеження викидів шкідливих речовин в
атмосферу та води Світового океану. Екологізація в культурі сприяла переключенню на проблеми
захисту навколишнього середовища і значних наукових сил. Поряд з біологією та медициною,
безпосередньо пов’язаними з вивченням живої природи, виникли цілі екологічні напрямки в
науках, що раніше звичайно використовувались для «приборкання» природи – фізиці, хімії.
Сучасна високорозвинена техніка та промисловість повинні тепер також стати на охорону природи.
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Процеси індустріалізації та урбанізації в культурі сприяли наданню їй масового усередненого
характеру. Але вони не знищили й традиційної культури високого духу, хоча дещо звузили ступінь
її прямого впливу на суспільство.
Термін «масова культура» прийшов з США та здобув міжнародну популярність у 50-х роках
ХХ ст. [9, с. 210]. Звичайно її трактують як особливу сферу художньої культури, призначену для
масового споживання. Поряд з терміном «масова культура» широким розповсюдженням
користуються синоніми «популярне мистецтво», «масове мистецтво». Виникнення масової
культури пов’язують з науково-технічною революцією, що дала нові засоби виробництва,
розповсюдження та споживання інформації. Розвиток засобів масової комунікації, газет,
популярних журналів, радіо, кіно, телебачення, але перш за все мережи Інтернету, збільшив обсяг
інформації, що передається. Це відкрило доступ до неї масовій аудиторії. Але, з іншого боку, був
втрачений безпосередній контакт митця зі своєю аудиторією. У сфері художньої культури
затвердилися кінокорпорації, радіомовні та телевізійні компанії, видавницькі та поліграфічні
трести. Культура стала предметом бізнесу. Найбільш зручними регуляторами масової культури є
реклама та Інтернет.
Наскільки значне місце займає масова культура в сучасному американському суспільстві,
свідчить той факт, що в системі освіти вивчення популярної культури переважає над вивченням
класичної системи гуманітарних дисциплін. Більше половини курсів присвячені вивченню
телебачення, реклами, кіно, журналістиці, а біля 26% використовують засоби популярної культури
для викладання історії, музики, іноземних мов тощо [10, с. 85]. Курси з вивчення масової культури
включені у систему університетської освіти в Англії.
Масова культура орієнтується на середній рівень споживача, що практично завжди готовий
прийняти те, що саме «пливе» до нього в очі та вуха. На відміну від елітарного мистецтва, тобто
розрахованого на смаки обраних, що вимагає від аудиторії інтелектуальних зусиль, співтворчості,
«шарпає» розум, підхльостує її без того напружені нерви, масове мистецтво ніби занурює
аудиторію у теплу ванну, не вимагаючи нічого, окрім «мурликання від задоволення та комфорту».
Шалений ритм сучасного життя, раціоналізація людських відносин, нервове перенапруження
порушують психічну рівновагу. Звідси виникає необхідність у психологічній розрядці. Масова
культура пішла назустріч цій реальній потребі суспільства, створивши потужну індустрію розваг.
У своєму впливі на людину масове мистецтво звичайно не порушує складних життєвих
проблем, воно прагне відволікти від питань буття у світ фантазій та мрій, оманливих, але таких
привабливих для кожного. Об’єктом впливу масової культури є маси, тому вона повинна бути
загальнодоступною та загальнозрозумілою. Вона втілює в собі стереотипи та стандарти, прийняті в
суспільстві, що робить її легко засвоюваною. Однак при всьому стандартному характері творів
популярного мистеціва вони завжди створюють ілюзію, що звернуті саме до ваших особистих
проблем та схильностей, що розраховано на властивий американцям та європейцям індивідуалізм.
Для масової культури характерні специфічні форми вираження. Вона орієнтується не на
реалістичні образи, а створює світ міфічних героїв, які стають ідеалом, символом, які диктують
своїм шанувальникам певний тип поведінки (супермен, Бетмен, Кінг-Конг тощо).
Все перелічене дозволяє говорити про те, що масова культура являє собою складний
феномен, що містить у собі соціальні та психологічні чинники. Дуже важливим є питання про
естетичні параметри масової культури. Часто масову культуру прирівнюють до кітчу. Дві головні
особливості кітчу: по-перше, це сфера підроблення, по-друге, – це світ поганого смаку, світ
тривіального [11, с. 125]. Тривіальність означає банальне, елементарне, загальнодоступне. Але
масова культура – це не просто спрощення, а створення певних стереотипів, зведення всього
художнього досвіду до однієї норми, тривіального, звичайного, надання всім елементам культурної
системи однорідності та подібності. Створюючи на цьому шляху високохудожні твори, які мають
світове визнання, масова культура припускає й низькопробну продукцію, що культивує не тільки
поганий смак, але насильство, жорстокість.
Отже, поряд із зростанням інформатизації культури, зростає і її технізація, тобто залежність
від рівня та характеру машинних технічних засобів як передачі культурної інформації, так і її
виробництва. Більше того, технічний аспект стає самостійним та все більш впливовим напрямом
духовного виробництва, визначаючи його зміст, хоча в даному випадку про духовне виробництво,
про дух можна говорити лише умовно. Йдеться про створення творів літератури, мистецтва,
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архітектури та іншої культурної продукції комп’ютерами, коли людина, її дух присутні тільки на
початку процесу – при створенні програми. З іншого боку самі технічні засоби, точніше можливості
техніки, перетворюються із знарядь в об’єкти творчого, естетичного пошуку митця, визначаючи
самі форми творів мистецтва та впливаючи на їх зміст.
Актуальними стали також проблеми космізації та екологізації, що сприяли підсиленню,
актуалізації гуманістичних аспектів в культурі, філософії. Проблеми антропології, науки про
людину, стають зараз центральними в усіх науках про суспільство – історії, психології, соціології,
політології, економіці та інших.
Крім того, особливо небезпечними стають певні прояви масової культури у тих випадках,
коли з твору масового мистецтва часто засвоюються моделі рольових функцій друга, батька,
дружини, ділового партнера в першу чергу молодими людьми, які не мають достатнього
соціального досвіду, щоб на його основі зробити відбір, відділити гідне наслідування від
недостойного.
Історичні умови становлення української культури призводили до того, що розривалися
зв’язки між поколіннями, між західною і східною частинами України. Знищувалися кращі
представники українства, носії віковічних національно-культурних цінностей, внаслідок чого
переривалася традиція, як одна з форм концентрації культурної автентичності.
Наша країна відкрилася для зовнішніх впливів. Позитивними результатами цього були
свобода ознайомлення з невідомими нам до цього часу науковими та філософськими текстами, що
сприяло розширенню нашої ерудиції та залученню до загальносвітової культури.
Проте ця відкритість світові мала і негативні наслідки. Значно складнішою є проблема
шаленого вливання в український культурний світ продуктів культурного споживання, де адекватна
відповідь України не може бути такою оперативною.
Йдеться, зокрема, про настирливе поширення мас-культурних стандартів якості масового
мистецтва та заниженої технологічності митецької творчості взагалі, конкретним проявом чого є
домінування на екранах телевізорів голлівудських кінострічок не кращого гатунку, конвеєрне
виготовлення західних пісень і мелодій, перекручених на наш лад англійських термінів у назвах
фірм, магазинів, телеканалів, певних звичаїв та прикмет чужого нам способу життя.
Внаслідок цього українська культура значно прискорила формування елементів масової
культури, у межах якої людина як носій масової свідомості здатна лише до некритичного
наслідування стандартних, нав’язаних їй через систему соціальних маніпуляцій форм поведінки й
мислення.
Конкурентне протистояння традиційної та масової культур за умов технологічномаркетингового характеру сучасного масового духовного виробництва іноді призводить до того, що
традиційна культура починає запозичувати засоби свого ствердження в суспільному житті у свого
антипода, у масової культури. Внаслідок цього тяжіння до автентичності подекуди починає
виступати у формах, притаманних перш за все масовій культурі [12, с. 87].
Одним з прикладів такого впливу є модернізація української пісенної культури завдяки
створенню синтетичних музичних творів, де традиційні українські гармоніки та лади
перекладаються на сучасні музичні стилі. Друга форма впливу маскультури полягає в тому, що
тенденція посилення потягу до автентичності асимілюється гнучкою та здатною до мімікрії
масовою культурою: виникає мода на традицію.
У таких випадках уже не йдеться про справжнє повернення знищених традицій, що, як уже
зазначалося, само по собі непросто. Певна зовнішня оболонка традиції «стереотипи давнини»
залучається до сьогодення. Втративши свою природну символічну сутність, пов’язану з утіленням
конкретного змісту, вона починає існувати, як порожній знак-вказівка на причетність того, хто має
якесь відношення до цього знаку, до зазначеної таким чином сфери існування.
Внаслідок цього у масовій культурі можуть зіштовхуватися дві її форми – одна, що набула
видимості – традиційності, та друга – модерна, позатрадиційна, сучасна. Юнак з козацьким
оселедцем на сходах вищого навчального закладу – це саме такий феномен. Він не видає себе за
козака, про це не йдеться. Його оселедець не означає й того, що цей хлопець «звертається до
джерел», відроджує певну національну традицію козацьких ідеалів, цінностей, норм. Це радше
знак-відсилка до певної спільноти, що обрала нині собі за взірець деякі ознаки минулого.
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Парадокс такої ситуації полягає у тому, що одній несправжності протиставляється інша,
відмінність якої полягає лише у зовнішньому використанні традиційних форм.
Драматизм подібного стану справ полягає у тому, що у цьому світі, світі примар, де замість
справжньої роботи та справжніх досягнень особливої значущості набуває здатність до «розкрутки»
та до купленого у різний спосіб посідання перших місць у всіляких сумнівних рейтингах та
конкурсах, дочекатися повноцінної справжності, як здійсненності реальної автентичності, дуже
проблематично.
Отже, мода минуща та швидкоплинна, вона втягує індивіда у світ безперервного виробництва
та споживання підробок, некритично відтворює стандартні форми діяльності, стереотипи
поведінки, банальні думки, оточуючи себе речами, що з самого початку вже втратили свою
справжню сутність.
Саме останнє й не усвідомлює людина, яка піддається популярним стереотипам, оскільки
мода передбачає несвідоме наслідування як домінуючий механізм масової свідомості. Так,
культурний простір сучасної людини заповнюється примарами, серед яких вона, недосвідчена щодо
вибору цінностей та ідеалів і обтяжена непотрібними та, по суті, чужими речами, неприкаяно
блукає.
Насправді, ми можемо стати свідками досягнення нашою культурою реальної автентичності
та справжнього, істинного буття лише після того, коли феномени сучасного культурного буття
України стануть зрілими та грунтовними, а різні їх прояви зможуть гармонійно взаємодіяти,
зазвучавши у симфонії своїх чітких поєднань відповідно до ладу єдиного традиційного підгрунтя,
укоріненого в історії.
Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок, що про поглиблення суперечливості
сучасної культури як фактора соціального розвитку. З одного боку, вона сприяє закріпленню
найцінніших і корисних зразків поводження й передачі їх наступним поколінням, а також іншим
групам. Культура піднімає людину над світом тварин, створюючи духовний світ, вона сприяє
людському спілкуванню. З іншого боку, культура здатна закріплювати несправедливість і
нелюдське поводження. Крім того, все створене у межах культури для скорення природи може бути
застосоване для знищення людей. Тому важливі соціально-філософські дослідження культури, щоб
одержати можливість знизити напруженість у взаємодії різних соціальних груп з породженою ними
культурою.
У XXІ ст. оптимізація впливу культури на соціальне буття людини виявляється можливою на
шляхах філософської експлікації загальнокосмічних та екологічних ідей, пов’язаних із розумінням
єдності людини і всіх інших живих істот, всієї біосфери в цілому. Важливим є і те, що культура не
відмовляється від минулого, ми не маємо права забувати свою історію, оскільки саме таке зречення
призводить до несправжності, коли замість того, щоб робити висновки, ми маємо легковажну
радість від очікування сумнівних змін.
Крім того, відродження автентичного духу національної культури не може здійснитися на
основі моди на існуючі традиційні стереотипи. Насправді, умовою досягнення справжньої
автентичності є розвинена самосвідомість, сумлінне ставлення культури до себе й своїх джерел.
Потрібні вивчення традицій минулого, навчання певним способам життєдіяльності не для
поспішного запровадження їх у життя як безглуздого копіювання. Знання своїх та чужих традицій
необхідне лише для відповідального зрощування сучасних цінностей, ідеалів та норм
життєдіяльності. Культура здатна народити щось справжнє лише у тому разі, коли воно вирощене
всередині або, природним чином відповідає сутності самої себе. Через це вкрай важливо розрізняти
емпіричне прагнення до справжності та прагнення до неї як виважений пошук, що завершується
реалізацією автентичності. Перше, скороминуще, прагнення до справжнього приходить швидко, а
тому можливо помилково досягти несправжнього. Дійсне ж досягнення справжності є процесом,
що передбачає зачаття в межах сучасної української культури нової системи цінностей, що
сутнісними зв’язками пов’язана з традицією, її поступовий інгруповий розвиток, природне
народження і дбайливе виховання того, що вийде у світ.
Перспективи подальших досліджень полягають в тому, що теоретичні розробки дослідження
культури, як фактору соціального розвитку, співставляючи дану культуру з іншими, розглядаючи
культурний процес як загальнолюдський процес, як розвиток світової цивілізації в цілому
продовжують піддаватися світоглядно-філософському аналізу.
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SUMMARY
The article presents analysis of tendencies of modern cultural development. The transformation of
national modern culture into factor of social development is discovered.
Н. О. СИДОРЕНКО
ЕТНОСОЦІАЛЬНІЙ РОЗВИТОК МІСЬКИХ ЕТНОСІВ КРИМУ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
Першочерговою задачею у будівництві молодої української держави є розробка і здійснення
збалансованої й чіткої етнорегіональної політики. Від оптимізації й гармонізації
загальнонаціональних і регіональних інтересів залежить політична стабільність нашої країни. Дана
проблема набула особливу актуальність в Україні, де існують досить істотни економічні і
соціокультурні відмінності між регіонами. Ці відмінності, як спадщина «радянського минулого»,
ще більш поглибилися у 90-і роки, у період системної кризи українського суспільства і досіть ще
даються в знаки.
Крим, у силу геополітичного положення й поліетнічності, виявився найскладнішим регіоном
України, в якому ця проблема придбала ще й етнополітичне нашарування. Незважаючи на те, що
Криму властивий чітко виражений взаємозв`язок етнополітичних та соціально-демографічних
процесів, існує мало сучасних історичних праць, в яких би аналізувалися проблемі
етносоціального розвитку основних етнічних спільнот регіону.
Хоча у 90-і роки в українській науці з'явилися ряд робіт [9, 10, 11, 12], присвячених даній
тематиці, комплексне вивчення регіональних етносоціальних проблем почалося тільки зараз. В
останні 10 років проблеми етнополітичної історії Криму знайшли своє відображення в таких
фундаментальних дослідженнях як «Етнонаціональні процеси в Україні. Історія й сучасність» (2001
р.) і «Крим в етнополітичному вимірі» (2005 р.). Останнім часом, у роботах деяких кримських [20] і
українських [4, 24] істориків розглядалися етнокультурні й етнодемографічні проблеми історії
півострова другої половини ХХ століття. Крім того, позначена нами проблема, прямо або побічно,
висвітлювалася вченими, які досліджували етнічну історію півострова в новітній період: Я. Е.
Володарським [3], В. С. Сергийчуком [25], А. І. Клячиним [14], Г. І. Бекірової [2] і рядом інших.
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Однак комплексне вивчення етносоціогенезу основних етнічних спільностей Криму, вимагає
аналізу тих факторів, які стали вирішальними у цьому процесі. Такими факторами, на нашу думку є
масова міграція й урбанізація, що мали місце в Криму 40 – 70-і рр. ХХ століття. Ці процеси носили
універсальний характер і були характерні для більшості індустріально розвинених країн Європи,
народи яких поступово переживали їхній вплив протягом декількох століть. У СРСР ці процеси
мали ряд особливостей, до яких можна віднести надзвичайно стислий термін протікання (1950-1980
рр.), а також їх істотний трансформаційний вплив на етносоціальні характеристики більшості
етносів.
У післявоєнний час у СРСР і Україні, як його складовій частини, мали місце організовані
масові міграції населення, які українські [25] і російські [21] учені відносять до розряду
примусових. Дефініція понять «міграція» і «урбанізація» дозволяє трактувати їх як у широкому, так
і вузькому значенні. У даній статті ми використовуємо їх поняття у «вузькому розумінні»,
розуміючи під міграцією «географічну рухливість населення, його переміщення з одного
населеного пункту в інший» [8, с. 23], а під урбанізацією – «ріст міст і чисельності міського
населення» [20, с. 576].
У досліджуваний період, у Криму, мали місце примусові міграції, до яких відносять
депортацію й добровільно-змушену міграцію [21]. Саме ці два види міграції виявили істотний
вплив на зміну чисельності й етнічний склад населення області в другій половині ХХ ст.
Основною причиною міграцій населення у Крим стали величезні втрати населення, що
відбувалися в результаті масових репресій, колективізації, військових втрат і сталінської депортації.
Так, якщо наприкінці 30-их років чисельність населення Криму становила 126385 тис. чол., то в
1944 році вона ледь досягала 379 тис. чол. [1, с. 183]. Результатом цих подій стала деформація
етнічних і демографічних процесів на півострові й зникнення практично всіх народів, що
проживали тут до війни.
Прагнучи заповнити катастрофічний збиток населення й приховати сліди депортації,
радянське керівніцтво починаєть організовану масову міграцію в Крим населення із РСФСР,
України й Білорусії. Це було переселення, аналогів якому не було не тільки у вітчизняній, але й
світової історії.
З «першою хвилею» післявоєнного переселення на півострові опинилося 65 тис. чоловік [14,
с. 10]. У результаті «другої хвилі» організованої міграції 1950-1954 рр. було переселено близько
57 тис. чоловік [15, с. 54]. Далі темпи механічного приросту населення були такі: з 1959 по 1970 рік
населення Криму збільшилося на 612 тис. чол., за 1970-1979 р. – на 322 тис. чол. Відповідно
чисельність населення з 1959 по 1979 р. зросла на 981 427 тис. чол. [26, с. 336]. Переселення 40-их
років велося, в основному, з ряду областей РСФСР, однак після передачі Криму до складу УРСР
було переорієнтовано на центральні й південно-східні області України.
Потоки міграцій 40-70-их років були спрямовані в сільську місцевість області, однак, у той
же час, сприяли росту міського населення. Таким чином, міське населення півострова
поповнювалося за рахунок міжобласної й внутрішньобласної міграції і значно випереджало
чисельність сільського населення. Так, якщо в 1959 році кількість міських жителів становила 775,4
тис. чоловік, а в 1979 році – 1467,165 тис. чоловік, то сільського 427 тис. чоловік і 716 тис. чоловік
відповідно [17, с.12] . Потрібно відзначити, що Крим традиційно відрізнявся великою кількістю
міського населення. Наприклад, в 1913 році питома вага міського населення Криму становила 43%
(у той же час по всій країні – 18%). До 1940 року його частка підвищилася до 54%, а до кінця 80-их
становила 69,2% [10, с.36].
Масштабна міграція, як організована, так і стихійна, вплинула на щільність населення
області, яка відрізнялася неоднорідністю. Найменшою щільністю населення відрізнялися північні,
степові райони Криму, де вона становила від 23 до 35 чол. на 1 кв. км. Починаючи від
Красноперекопського району в напрямку до півдня, щільність населення зростала, а в
трикілометровій прибережній зоні досягала максимуму. Фактично 50% усього населення Криму
проживало саме тут, тому темпи розвитку міст-курортів значно випереджали темпи росту
обласного центру.
Таким чином, сформувалася структура розселення, основу якої становили два базові
елементи. По-перше, це два великі центри – Севастополь і Сімферополь. По-друге, дві курортні
групові
форми
розселення:
Південнобережна
й
Саксько-Євпаторійська.
Основним
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містоутворюючим фактором у регіоні було курортне господарство, бо Кримська промислова аглоагломерація, у даний час, остаточно була ще не сформована.
Для міської поселенської структури Криму був характерний інтенсивний розвиток селищ
міського типу, як перехідна форма від села до міста. На півострові були розповсюджені селища
міського типу, які згідно з історичною класифікацією можуть бути віднесені до розряду містсупутників. Найбільша кількість таких утворень розташовувалася навколо великих, географічнорозтягнутих міст індустріального профілю. Прикладом може служити «Велика Ялта», до складу
якої входив 21 селище. Іноді до складу мегаполісів відносили цілі міста. Так, наприклад, Алупка,
кількість населення якої в 1970 р. склало 10 381 тис. жителів, була віднесена до складу «Великої
Ялти» [5, с. 345].
Селища міського типу, які розташовувалися на південному узбережжі Криму можна віднести
до окремої групи. Особливості формування їх поселенської структури залежало від волі партійнодержавного керівництва, для якого Крим був місцем елітного відпочинку. У цих умовах, у середині
70-их років, виникло ряд селищ міського типу, з кількістю мешканців менш 1000 жителів.
Прикладом можуть служити Понизовка, що нараховувала всього 283 чол. і Паркове, у якому
проживало 577 чол.
Планова масштабна міграція населення ініціювала суттєві етносоціальні зміни. Вони
обумовлювалися прискореним зростанням міст, підвищенням їх ролі в економічному і культурному
житті суспільства. Цей процес спричинив руйнування звиклого для етнічних спільнот способу
поселення, традиційної соціальної стратифікації, перебудову середовища проживання етносів, сфер
їх повсякденної життєдіяльності, поширення нового типу побутової культури та інше. У результаті
міграційних процесів 70-х років ХХ століття досить значні зміни відбулися в соціодемографічних
показниках основних міських етнічних спільностей Криму.
Найчисленнішою етнічною групою, у досліджуваний нами період, були росіяни, для яких
Крим був традиційним місцем проживання й міграції. У передвоєнний період росіяни становили
49,6% від загальної кількості населення Криму й проживали, в основному, у містах. Згідно з
переписом 1959 року, у Криму проживало 858 тис. росіян або 71% усього населення. До 1970 року
частка росіян знизилася до 67% за рахунок збільшення частки українців у загальному масиві
населення, однак після введення обмежень на прописку (1978 р.) знову зросла на 6% [26, с. 342].
У результаті організованої масової міграції 40-70-их рр. ХХ ст., відбулося практично повне
заміщення російського довоєнного населення півострова, яке традиційно осідало в містах області.
Деякі міста, наприклад Керч, Феодосія, Судак, на даний час, були вже моноетнічні (88% у
загальному складі населення – росіяни). В інших містах – Сімферополі, Алушті, Джанкою,
Євпаторії, Красноперекопську, Саках, Ялті – частка російського населення становила 71% [28].
Наприкінці 70-их років збільшення російського населення півострова здійснювалося, за
рахунок природнього приросту. Однак приплив мігрантів-росіян був досить відчутний – не менш 30
тис. чоловік на рік [26, с.337]. При цьому досить незначна їхня частка направлялася в сільську
місцевість, більша частина осідала в містах. Росіяни приїжджали до Криму з різних регіонів, з
українського лівобережжя, центральних областей Росії. Крім того, до Криму переїжджало багато
військових, переважно росіян, з Далекого Сходу і Європейської Півночі. Лише до кінця 80-х років
частка росіян у загальному потоці мігрантів почала знижуватися, що було пов'язане з початком
репатріацією кримських татар. У Крим переселялися, головним чином, молоді люди, тому рівень
демографічного відтворення даного етносу був високим.
Росіян Криму можна віднести до високоурбанізованих етносів, бо у 70-ті роки вже 70% їх
мешкало в містах. Загалом, у розвитку етносоціальних процесів 40 – 70-их рр., такий статус
забезпечував росіянам провідні позиції в управлінських структурах, а також соціально-політичних і
культурних процесах регіону.
Другою за чисельністю етнічною групою Криму були українці. Приплив представників цього
етносу значно збільшився після передачі Криму Україні у 1954 році. Причому, якщо до 1957 року в
Крим організовано переселяли колгоспників із центральних і південних областей України, то після
1957 року почалося переселення із західних областей. Кількість українців на півострові, постійно
зростала. Так, якщо у 1959 році їх кількість у співвідношенні з росіянами, складала 22,3%, то до
1979 року – 25,6%. До кінця 80-х років майже кожний четвертий мешканець півострова був
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українцем. Значна частина українського етносу (47,4%) мешкала у сільській місцевості, у північпівнічних, степових, а також передгірних районах.
У той же час, у містах Криму мешкало більш ніж 50% українців. Міста притягували, в першу
чергу, сільську українську молодь, чому сприяла експериментальна паспортизація села, здійснена у
1967 – 1968 роках. Вона передбачала видачу паспортів сільським мешканцям при зміні місця
проживання або працевлаштування на промислові підприємства. Це уможливило виїзд у міста
Криму, головним чином на навчання, молодих людей української національності. Українці Криму,
опинившись у середовищі російськомовного міського населення, зазнали значної етнолінгвістичної
асиміляції. Таким чином, кількість україномовного населення області з року в рік зменшувалась і в
1979 році склала всього 13,5%. Надалі, ця цифра залишалася стабільною, що й було зафіксовано
переписом 1989 року. У той же час кількість російськомовного населення області продовжувала
зростати, і до 1979 року його обсяг склав уже 84,3% від усього населення півострову [18, с. 65].
Білоруси були третім по чисельності слов'янським етносом Криму. Цьому сприяла політика
«обміну населенням», проведена радянським урядом у 50-і роки, коли були переселені значні маси
білоруського населення. За 30 років кількість білорусів у Криму збільшилося у два рази. За
переписом 1959 налічувалося 21 672 білорусів, а в 1979 році їх чисельність досягла 43 214 чол. або
2% від загальної кількості населення. Білоруси Криму – середньоурбанізований етнос, 55% якого
проживала в містах Саках і Судаку, п.м.т. Червоногвардійське, а так само в Сакському і
Червоногвардійському районах.
Євреї посідали четверте місце серед провідних етносів півострову. До Великої Вітчизняної
війни їх чисельність становила 64 452 тис., більша частина даного етносу (47 387 тис. чол. або 74%)
проживала в містах Криму [17, с.7]. У результаті евакуацій і фашистської окупації кількість
кримських євреїв значно скоротилася, а сільське єврейство зникло практично повністю. Євреї
Криму це високоурбанізований етнос, 94% якого проживало в містах: Сімферополі, Євпаторії і
Ялті. Після колосального знищення єврейського населення у період війни, процес його
природнього приросту був названий радянськими демографами «недостатнім навіть для простого
відтворення» [19, с. 17]. Середній вік представників єврейського етносу складав 50,6 років, що
вказувало на той факт, що темпи старіння євреїв були найвищими серед усіх етносів Криму. Їх
відрізняло від інших етносів Криму низький рівень шлюбності, величезні диспропорції
статевовікової структури, а також звужений характер демовідтворення. Єврейство Криму, як і
всього Півдня України, стрімко скорочувалося в силу екзогенних і ендогенних факторів.
Єврейський етнос зазнав етнічної асиміляції, перш за все, у мовній сфері. Так, згідно з переписом
1959 року з 26 374 тис. євреїв, більш 80% назвали «рідною» російську мову , а за переписом 1979
року – 91,5% [18, с.13].
На темпи скорочення чисельності єврейства Криму істотно вплинув зовнішній, еміграційний
фактор. Якщо, у період з 1959 по 1970 рр. їхня кількість скоротилася на 720 осіб, то в наступне
десятиліття кількість емігрантів зросла багаторазово, чому сприяла «горбачовська перебудова» і
демократизація. Загалом, кількість євреїв, які проживали у Криму у той період, скоротилося на
33%. Еміграція євреїв в Ізраїль, США, країни Західної Європи була настільки інтенсивною, що
наприкінці досліджуваного періоду, призвела до фактичного «вимирання» єврейства на півдні
України й у Криму.
У п'ятірку найбільш численних етносів Криму, входив татарський, який був представлений
однією з його гілок – кримськотатарським народом. У результаті насильницької депортації 1944
року більшість кримських татар опинилася в Узбекистані. У Криму кримські татари були
«сільським етносом». Із усіх депортованих у Середню Азію кримських татар, приблизно дві
третини потрапили в міську місцевість, переживши таким чином «миттєву урбанізацію».
Дискретність розміщення й міське середовище перетворили кримських татар у міграційно рухливе
населення. У 1950 – 1959 роках вони розселилися в межах середньоазіатського ареалу, а так само в
Ошській області Киргизії, у Чимкентській області Казахстану, Кабардино-Балкарії. У цей період
тривала активна міграція татар у Краснодарський край, Херсонську й Запорізьку область і
Ставропілля.
Масова реабілітація, що почалася після ХХ з'їзду, не торкнулася цього народу. Тільки в 1967
році було видано Указ Президії Верховної Ради СРСР і Постанова «Про порядок застосування
статті № 2 «Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28 квітня 1956 року», які ліквідували заборону
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на повернення в Крим кримських татар. За перші три місяці після виходу Указу на батьківщину поповернулося 1200 кримськотатарських родин. Усі вони зіштовхнулися із протидією місцевої влади
в питаннях придбання житла й прописки. Тому більшість з них приховували свою національність.
У матеріалах переписів 1970 і 1979 років не містяться дані про кримських татар, які державним рірішенням були об’єднані в загальну етнічну групу з татарами Поволжя й Сибіру. При цьому, зовсім
не враховувався очевидний факт їх етногенетичних і етнокультурних відмінностей, а також яскраво
вираженої самосвідомості. Тільки в опублікованих матеріалах перепису 1989 року містилися дані
про кримських татарах, які проживали в Україні в 1970 і 1979 роках. Є вагомі підстави вважатися,
що ці дані не відбивають дійсного темпу приросту кримськотатарського населення Криму.
Динаміка чисельності кримських татар, згідно з офіційними даними перепису така: у 1970 році –
близько 3 тис. чол., 1979 – 5 422 тис. чол. [26, с. 339]. Згідно з даними Г. Бекірової ці цифри були
значно вище, і, до 1978 року кількість кримських татар на півострові досягла 10 тис. чол. [2, c. 148].
Державна національна політика, відносно кримськотатарського народу, базувалася на
принципі закріплення їх у місцях проживання у Середній Азії й не дозволяла їм компактно
розселятися у Криму. Однак, не дивлячись на всі адміністративні перешкоди, кількість кримських
татар у Криму зростала. Враховуючи рівень урбанізації даного етносу, більша частина репатріантів
прагнула стати мешканцями міста. Місто надавало більш широкі можливості для
працевлаштування, а також створювало сприятливі умови для соціальної адаптації. Однак
наприкінці 70-их – початку 80-их рр. кримські татари могли одержати прописку тільки в степових
районах Криму й лише незначна частина представників даного етносу оселилась в міській
місцевості.
Таким чином, предметний аналіз проблеми дозволив відокремити основні тенденції у
розвитку етносоціальних характеристик основних етносів Криму. У результаті впливу процесів
масової міграції й урбанізації, основні етноси Криму зазнали значних зміну своїх кількісних
характеристик, фактично збільшившись у два рази. Українці, білоруси і євреї Криму повною мірою
випробували на собі вплив етнічної асиміляції, що проявилася у мовній сфері й змінах норм
соціальної поведінки. Так, на початку 70-х рр., 57% українців, мешканців міст, назвали «рідною»
російську мову. Темпи етнолінгвістичної асиміляції білорусів, були також досить значні – 73%.
Єврейський етнос, за відносно незначною чисельністю, демонстрував найвищі темпи етнічної
асиміляції в мовній сфері – 90% [18, с. 14].
Асимілятивні процеси, знайшли своє логічне продовження в практиці змішаних шлюбів. Для
Криму характерно збільшення абсолютної кількості змішаних родин, про що свідчать дані
переписів населення і архівні дані . Особливою активністю відзначалась міжнаціональна шлюбність
в містах, більшість населення яких складали українці, росіяни, білорусі, які активно вступали в
шлюби між собою. Так у 1970 році в містах Криму частка змішаних шлюбів становила вже 32%, у
той час як у сільській місцевості 30% [7]. Зазвичай діти від таких шлюбів вважали себе росіянами й
ставали активними носіями російської мови. Таким чином, інтенсивність процесів міжетнічної
міксації населення в містах була вище, чим у сільській місцевості області.
Урбанізація, яка носила в регіоні інтенсивний характер, призвела до падіння народжуваності,
що відбилося на перспективах розвитку міських етнічних груп. Аналіз архівних матеріалів
дозволив проаналізувати тенденції репродуктивної поведінки представників основних етнічних
спільностей і виявити їх особливості. Так у 1970 році середній розмір «міської» російської родини
становив 3,2 чол., білоруської – 3,1 чол., української – 3,0 чол. У той же час, показники по сільській
місцевості склали, у російських родинах 3,5 чол., у білоруських – 3,6 чол., в українських – 3,6 чол.
[6, л.18].п Це дозволяє зробити висновок про те, що зміна репродуктивних норм і їх уніфікація
більш інтенсивно проходили в містах Кримської області.
У досліджуваний період завершився перехід слов'янських етносів Криму до так званої
«європейської моделі» відтворення населення. Її суть полягала в зростанні тривалості життя,
регулюванні чисельності дітей у родині, скороченні народжуваності і порівняно низьким рівнем
смертності.
Однак, у Криму демографічні показники все ж відрізнялася від загальнореспубліканських, у
позитивний бік. Враховуючи постійний механічний приріст населення, а також молодий вік
переселенців, середній розмір родини в області, навіть у «кризові» 70-і роки, становив 3,0-3,1 чол. у
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міському й 3,4 чол. у сільському середовищах. У той же час по Україні цей показник становив 2,93,0 чол. [18, с. 23 ].
Отже, протягом 40-70-их років ХХ століття міські етнічні спільності Криму, пережили ряд
істотних етносоціальних трансформацій. Ідеологічним обґрунтуванням цих змін була держава
політика «стирання меж між містом і селом, між фізичною й розумовою працею», яка покликана
була забезпечити «всебічний розвиток і розквіт економіки й культури всіх націй і народностей» [5,
с.349]. Однак наслідки цієї політики для різних етнічних спільностей півострова були неоднакові.
Росіяни та євреї мали найбільший історичний досвід існування в якості «міських»,
«індустріальних» спільностей, тому перенесли етносоціокультурні зміни менш болісно, ніж
«сільські» етноси, до яких, можна віднести українців і кримських татар [23, с. 176]. Однак, усі
найчисленніші етноси Криму мали спільне. Переселені напівнасильно, відірвані від звичного
соціокультурного середовища, вони зазнали кардинальних змін поселенської структури, способу
життя й методів господарювання, а також вплив таких етнічних процесів, як міжетнічна інтеграція,
акультурація і асиміляція.
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SUMMARY
In article some aspects of ethnosocial development Crimea's urban ethnic communities are
considered. Migration and urbanization are allocated as the basic socio-economic factors which have
affected evolution of ethnosocial characteristics city ethnic generality. Migration and an urbanization are
allocated as the basic socio-economic factors which have influenced on evolution of ethnosocial
characteristics urban ethnic communities.
К. М. СКВОРЦОВА
ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЩАСТЯ
Важливість дослідження феномену щастя диктується тим, що викривлене уявлення про нього
може зробити життя людини нещасливим, адже, сучасна людина має досить туманне уявлення про
щастя, звичайно як про стан, який їй іноді доводилось переживати, але постійне перебування в
якому недосяжне. Певна стандартизація феномену щастя несе в собі небезпеку знецінення
особистості, оскільки зникають зусилля людини відшукати умиротворення й радість, що додають її
життю таємний, глибинний сенс. Правильне ж усвідомлення складових щастя є однією з передумов
досягнення моральної вдоволеності життям, своїм місцем у світі. Із цього випливає, що вивчення
уявлень людей про щастя стає нагальною теоретичною проблемою. Важливість її вирішення також
пов’язана з природою самого феномену щастя: його невизначеністю, невловимістю, ефемерністю з
одного боку, і гостротою й виразністю переживання з іншого. Отже, метою статті є в ході ґенези
соціально-філософського дослідження феномену щастя віднайти вихід з проблемної ситуації задля
оптимізації розвитку факторів досягнення щастя людини.
Осягнення аксіологічного сенсу феномену щастя розпадається на ряд розрізнених проблем,
викликаних тим, що факт щастя, уявлення про нього, і його цінність не ідентичні, що породжує
багатоаспектність і різнорівневість аналізу. В свою чергу, щастя – специфічно людська особливість,
а отже, його дослідження присутні в наукових дисциплінах, що розвиваються в рамках
антропологічної парадигми: філософії, психології, соціології. При цьому основна увага, починаючи
з античності, приділялася феномену щастя в системі етики, але не самому феномену щастя як
суттєвої сторони людського буття.
Соціально-філософський аналіз щастя розпочнемо з розмежування в його змісті двох
принципово різних за походженням компонентів: по-перше, того, що залежить від самого суб’єкту,
визначається мірою його власної активності, й по-друге, того, що від нього не залежить, визначено
зовнішніми умовами (долею, обставинами). То щастя, що залежить від людини, отримало назву
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чесноти. Саме у зв’язку з розумінням щастя формувались людські уявлення про чесноти та їх філофілософсько-етичне осмислення. На шляху пошуку відповіді на питання, в чому є досконалість
людини, яка веде до щастя, було вироблене поняття моральної досконалості й моральних (етичних)
чеснот.
З позиції філософсько-етичного аналізу щастя поряд з питанням про його співвідношення з
чеснотою важливе значення мали ще два: чи відноситься щастя до сфери цілей або воно є зверх
ціллю, імперативом; чи може бути людина щасливою, якщо її оточення нещасливе. Щастя – ціль
діяльності, воно знаходиться в межах можливостей людини. Але варто уявити собі цей стан
досягнутим, як життя в формі свідомо-доцільної діяльності виявляється вичерпаною. Отримаємо
парадоксальну ситуацію: щастя не можна мислити в якості цілі, що досягається, але й не можна
вважати такою. Вихід з неї частіше всього бачать в розділенні різних форм та рівнів щастя – перш
за все мова йде про розмежування щастя людського й щастя надлюдського.
В дослідженні феномену щастя звернемось до першоджерел, до філософської спадщини й до
праць, що складають основу основ філософської культури людства, – до філософії античності, яка
звернена до людини, тому невипадково переважання евдемоністичної орієнтації в пошуках
античних мудреців. Крім того, найважливішою особливістю їх рефлексії була установка на
розуміння моральності, доброчинної поведінки як розумності. Інша характеристика античного
світогляду – прагнення до гармонії, що набирало залежно від тих або інших соціокультурних
обставин різних форм втілення.
Розуміння ідеї щастя в античній філософії виражено Сократом й складалося в твердженні
«щастя – реалізація людиною власної природи» [5, 39]. Філософ бачив специфіку природи людини
в розумі й висунув просвітницьку ідею щастя як самопізнання, ототожнював знання й мудрість,
стверджуючи, що знання – вища чеснота, що веде до щастя, був переконаний «щасливим може бути
тільки справедливий, прекрасний душею; несправедливий, нечестивий, з душею зіпсованою та
розбещеною, – жалюгідний та нечесний» [5, 52].
За гедоністичним напрямком, що був заснований Арістіппом, учнем Сократа, щастя є
хвилинні насолоди, чуттєва радість, задоволення як мотив і мета всієї поведінки людини. Шлях до
щастя на думку Арістіппа лежить в досягненні максимального задоволення й уникнення болю.
Отже, позиція гедонізму, що була сформована Арістіппом, стала головною мішенню всіх
послідуючих теорій щастя, які підкреслювали, що задоволення – це пастка, стаючи на шлях
задоволення, людина перетворюється в його раба.
Зокрема, питання щастя є центральною проблемою грецької думки. Аристотель у IV ст. до
н.е. вперше увів етику щастя як самостійну дисципліну, мета якої – навчити людину як стати
доброчесною і щасливою. На перших сторінках «Нікомахової етики» Аристотель дає огляд цієї
традиції: «Оскільки кожне пізнання і кожний [свідомий] вибір спрямовані до того чи іншого блага,
повернімося знову до наших розмірковувань: чого, за нашим визначенням, прагне політика [як
вчення про поліс/державу] та що є найвищим з-поміж усіх благ, здійснюваних у вчинках. Стосовно
назви погоджуються майже всі, бо і більшість, і люди витончені називають [найвищим благом]
щастя і вважають, що за добрим життям та добрими вчинками одразу настає щастя» [1, 24-25].
Аристотель виділяв першу (вищу) евдемонію, яка пов’язана з дианоетичними чеснотами та являє
собою щось боже, й другу евдемонію, що пов’язана з етичними чеснотами. Філософ використовує
два слова eudaimonia та makarhiotes, різниця між якими пізніше набула термінологічного змісту –
«щастя» й «блаженство». Аристотель описав багато необхідних для щастя чеснот (мудрість,
розсудливість, мужність, рівність, дотепність, дружелюбність та ін.) й сформулював багато
важливих проблем етики щастя. Найважливішим для Аристотеля є щастя особистості, яке
складається з благ зовнішніх – пошана, багатство, гарне оточення, вдача; тілесних – красота,
здоров’я; внутрішніх – похвальні властивості характеру й інтелекту. Дійсно, евдемонізм (термін
«евдемонія» введений Аристотелем) розглядав щастя, як прагнення до повного, стійкого, цілісного
блага, щастя як мотив і мета всіх прагнень. При цьому для евдемоністічного щастя обов’язкова
наявність зовнішнього чинника, зовнішньої оцінки з боку, тобто даний напрямок, є об’єктивним.
Дане положення про об’єктивність евдемонізму підтверджується етимологією слова eudaimonia, яке
перекладається як «доля людини під заступництвом богів». Під об’єктивністю, в цьому випадку,
мається на увазі наявність зовнішнього, божественного чи випадкового фактора, який веде за собою
стан щастя.
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Платон зауважував, що мудрість зробить людей щасливими. Платон в першу чергу ставить
акцент на реалізації і усвідомленні щастя не для індивідуумів, а для суспільства. В жертву
суспільній гармонії, яка вважається Платоном реалізованим щастям, повинні приноситися інтереси
окремої людини. В ідеалістичній утопії Платона немає місця індивідуальності.
За Конфуцієм доброчесна людина – це коли благородний чоловік знаходить задоволення в
здійсненні обов’язку, що складається в тому, щоб підтримувати за допомогою традиційних правилритуалів згоду в сім’ї та в державі, що відповідає волі Неба; а людина порочна егоїстична – служить
власній вигоді, благополуччя її, що стоїть на особисто-природньому началі, є нецінним.
Кініки пов’язували щастя з не менш важливою властивістю людської природи – а саме зі
свободою, й абсолютизував даний момент, проголосили, що щастя – це свобода від суспільства й
всіх його «умовностей» – від сім’ї, держави, власності і т.д. Кіреніїки підкреслювали, що основним
й навіть єдиним критерієм щастя є задоволення.
В свою чергу, Епікур навів проти гедонізму такі аргументи «багато задоволень недовговічні й
часто супроводжуються стражданнями». Хоча на воротах його «саду» був напис: «Тут задоволення
– вище благо», сам Епікур проповідував теорію обмеження задоволень, говорячи, що неможна
потурати всім людським бажанням [7, 71]. Разом з тим, неприродні та не необхідні бажання (ті, що
пов’язані з владою, багатством, славою) здатні породжувати негативні почуття (такі, як страх й
заздрість). Епікур говорив «щастя буває двох родів: найвищим, яке вже можна помножити, та інше,
яке допускає як збільшення, так і зменшення насолод; перше притаманне богам, друге – людям».
Дане розмежування людського щастя отримало розвиток в релігійно-філософських вченнях, де
воно набуло форму розмежування між земним щастям й потойбічним блаженством.
Одночасно з вченням Епікура виникає такий напрям елліністичної думки, як стоїцизм, який
мав дві форми – грецьку і римську. Засновником стоїцизму був грецький філософ Зенон, який
вбачав вищий сенс людського існування у підпорядкуванні природі, у повному сприйнятті світу.
Стоїки довели до логічного кінця одну з основних тенденцій античної філософії, розглядаючи в
якості основного факту щастя – внутрішній стан людини. Вони провели різку грань між внутрішнім
світом людини, який є непроникним для інших людей, й зовнішніми обставинами її життя,
висунувши тезис «нічого зовнішньо не може посприяти на внутрішній світ людини. Головною
умовою душевного благополуччя чи щастя, є добродійне життя в злагоді з розумом».
Вище зазначене підводить до висновку про те, що філософська думка даного історичного
періоду сформулювала три великих парадокса, пов’язані з прагненням людини до щастя: по-перше,
хто хоче бути щасливим, нехай остерігається зовнішніх благ; по-друге, нехай обмежує свої
потреби; по-третє, уникає задоволень. Основний напрям розвитку античної філософії пов’язаний з
переходом від проголошення влади загального над людиною до ідеї єдності індивіда й держави, що
припускає обґрунтування самоцінності людської особи (Сократ, Платон, Аристотель), і, нарешті, до
протиставлення людини світу соціального буття, вироблення рецептів для відходу в свій власний,
внутрішній світ (епікуреїзм, стоїцизм). Проте зміст стоїчного ідеалу показує, що суб’єктивізм як
основа етичної рефлексії вичерпав себе. Починався пошук об’єктивних підстав щастя, який на
тривалий час виявився пов’язаним з християнською релігією.
Християнство, спираючись на теорію тісного зв’язку щастя й чесноти, матеріального,
висунуло ідею трансцендентного щастя, недосяжного в «земному житті». Щастя – позачасове
злиття душі з Богом. Нічого зовнішнього немає значення, тільки за внутрішнім станом визначається
щастя. Вища християнська чеснота – це любов до Бога. Чим ближче людина до Бога, тим вона
щасливіша. Найвище щастя не залежить від індивідуальних зусиль людини, це божа «благодать»,
яка зумовлюється любов’ю Бога до людини. Особливе місце в осмисленні питань християнської
етики займають два її найяскравіші представники – Августин Блаженний і Тома Аквінський. Для
Аврелія Августина (Блаженного) Бог – мета і сенс людського життя є щастя, якого можна досягти
тільки через пізнання Бога й випробування душі. Августин стверджує існування трьох головних
видів гріха, які він називає похіттю: похіть плоті, спрямування до почуттєвих радощів і насолод;
похіть гордині, жадоба самоствердження на тлі різних видів діяльності; похіть очей: це потяг до
пізнання, осягнення таємниць природи, дізнавання про світ того, про що знає тільки Бог. Всі ці
намагання є для Августина грішними, тому що націлюють людський розум і душу на земне, а не на
небесне, кличуть його до чуттєвої дійсності, а не до трансцендентного. Християнські
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доброчинності, за Августином, – послідовне відкидання язичницьких уявлень про доброчинності
[10, 149].
Новий напрям духовного життя, який досяг розквіту в XIII ст., був пов’язаний з
раціоналізацією світосприйняття, а його виразником був Тома Аквінський. За Аквінським, найвище
людське благо – поєднання людини з Богом, а найвище блаженство – у безпосередньому
інтелектуальному спогляданні Бога. Кінцева мета людини – у пізнанні, спогляданні й любові до
Бога. Шлях до цієї мети сповнений випробувань, розум веде людину до морального ладу, який
виражає Божий закон; розум вказує, як слід себе поводити, щоб прийти до вічного блаженства і
щастя. Аквінський відтворив чотири традиційні доброчинності – мудрість, відвагу, помірність і
справедливість, й додав ще три християнські – віру, надію, любов. Тома Аквінський менш критично
ставиться до потреб людського тіла та пристрастей, ніж Августин Блаженний. Він визнає за
людиною можливість прагнення земних радощів. Отже, духовна опозиція в епоху середньовіччя
намагалася протиставити офіційній етичній доктрині комплекс ідей, заснований на суб’єктивізмі.
Культура Нового часу формується за умов розвитку буржуазного засобу виробництва та
раціоналістичного типу свідомості. Етичні системи Західної Європи XVII ст., епохи зародження
раціоналізму, характеризуються складною і суперечливою взаємодією християнського вчення про
розумність створеного Богом світу і думкою гуманістичною, яка стверджує домінанти свідомості,
перейняті вірою у можливість розумної перебудови світу та його удосконалення; розумовопрагматичним характером самої раціональності з орієнтацією на підприємницький успіх, ділову
ініціативу і «здоровий глузд». В цей час Томасом Гоббсом, Джоном Локком, Бенедиктом Спінозою
та ін. створювалася одна із значних побудов суспільної думки Нового часу – теорія природного
права, відповідно до якої право зумовлюється силою, що визначає суверенітет як особистості, так і
держави. Стан держави у світовому співтоваристві подібний до стану громадянина у самій державі:
і там, і тут діє не висока мораль, не воля Бога, а тверезий і холодний егоїстичний розрахунок. Як
окремі індивіди, так і народи у своїх взаємовідносинах повинні покладатися лише на здорове,
природне почуття самозбереження.
Просвітники відродили в новому виді раціоналістичну концепцію щастя як результат власних
зусиль людини, й перш за все її інтелектуальних здібностей до пізнання й перетворення світу.
Найвизначнішою постаттю у розвитку європейської етичної думки наприкінці XVIII ст. став
І. Кант, який стверджував, що моральні принципи існували набагато раніше емпіричного знання
про навколишній світ. І. Кант виразив радикальні сумніви у плідності ідеї щастя для етики,
піддавши критиці всю попередню етику й спростував не тільки позицію гедонізму, але й
евдемонізм. Він критикує позицію щастя як моральну ціль, адже щастя – це єдина ціль кожної
людини й не може бути притаманна людині як моральний обов’язок. Крім того, ця ціль, яка не для
всіх є доступною, дуже суб’єктивна й зовсім не пов’язана з чеснотою. Задача людини – бути
достойною щастя, тобто виконувати свій обов’язок, що полягає в тому числі в любові до ближнього
й сприянні щастя навколишніх. Як носії матеріальності, ми обираємо не щастя, а обов’язок, й ця
свобода є досяжною. Тим не менш у роботі «Критика чистого разума» І. Кант трактує щастя як
«задоволення наших бажань, екстенсивно, в сенсі їх множинності, інтенсивно, в сенсі їх ступеню,
протенсивно, в сенсі їх діяльності» [4, 73]. І. Кант розмежував поняття моралі (чесноти, обов’язку)
й щастя, висунувши два основних аргументи: по-перше, хоча щастя в якості вищого блага визнають
всі, тим не менш розуміють його по-різному, воно постає як суб’єктивне відчуття й не може стати
основою загальності як специфічної ознаки моральності; по-друге, поєднання моралі з щастям
створює ілюзію, немов би доброчесність людини гарантовано доповнюється її життєвим
благополуччям.
А. Шопенгауер пішов далі І.Канта, заявивши ідею щастя обманом чи дурістю. Вчений писав
«щастя – це сон жебрака, який бачить себе королем». Життя сповнене страждань, які набагато
більше онтологічні, ніж задоволення. Вічним джерелом страждання є несвідома й зла воля.
Ненаситність волі – головна причина страждання, але моменти її насичення породжують нудьгу.
Вище благо – це остаточне й повне задоволення волі, «але нічого подібного неможна помислити,
тому що воля також не може після якого-небудь задоволення перестати вічно бажати заново, як не
може час скінчитися и початись» [12, 37].
У XX ст. марксистська філософія, зберігаючи послідовні зв’язки з досвідом попередньої
етичної думки, завжди претендувала на принципово новий підхід у вивченні сутності моралі.
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Вихідним пунктом своїх міркувань марксизм обрав критику попередників і вже сформованої з клакласових позицій системи моралі. Марксизм, виступив з ідеєю боротьби за щастя для всього
людства, тим не менш негативно відносився до прагнення людини до особистого щастя, що
відірване від суспільних цілей, вбачаючи в цьому егоїзм.
Ідея щастя була в нових історичних умовах відроджена утилітаризмом (І. Бентам, Д. С. Міль),
який запропонував концепцію щастя, що відродила ідею зв’язку щастя й задоволення. Ціль
утилітаризму – найбільше задоволення для найбільшого числа людей. Це достатньо демократична
ціль поєднується з мораллю природної людини, яка прагне до простих, але надійних задоволень:
дружба, добре ім’я, доброзичливість. Найкоротший шлях до щастя – правильно прийнятий принцип
корисності. Таким чином, поняття щастя підміняється поняттям задоволення, вигоди, користі, хоча
вони далеко не завжди співпадають (наприклад, шлюб за розрахунком передбачає вигоду, але не
включає задоволення від кохання).
В неокласичній філософії ХХ ст. інтерпретують щастя в світі досягнення людиною єдності
сутності й існування. Так, наприклад, Т. Парсонс, аналізуючи «типові перемінні діяльності», фіксує
в якості дихотомії співвідношення «досягнутого», тобто «створення в результаті орієнтації на
іманентно особистісні характеристики».
Другою важливою особливістю філософського трактування щастя в культурі ХХ ст. є
ослаблення (якщо не відмовлення) класичної презумпції, згідно якої щастя є в принципі
феноменом, що нерефлексується. Згідно класичного розуміння щастя, будь-яка спроба рефлексії
над власним щастям як станом переводить суб’єкта в стан аналітики або свідомо розумової
соціальної адаптації. Дана установка класики була пов’язана з тим, що в контексті соціального часу
феномен щастя трактувався як той, що локалізується тільки безпосередньо в теперішньому, але не в
майбутньому або минулому. На відміну від цього, парадигма трактування щастя як екзистенційного
феномену органічно включає в себе такий його аспект, як щастя усвідомленого (і в силу цього
максимально глибокого) переживання єдності власних сутності й існування, що передбачає
рефлексивно-інтроспективний самоаналіз. В цьому контексті щастя трактується як феномен
самореалізації особистості, яка відбулася, що передбачає, з одного боку, об’єктивацію
внутрішнього потенціалу суб’єкту (комунікативного, когнітивного, творчого і т.д., а в ідеалі –
всього спектру можливостей особистості), та з іншого – прийняття (визнання) даної об’єктивації
іншими суб’єктами, які можуть бути представлені як персонально індивідуальними суб’єктами, так
і абстрактними соціальними групами.
У дослідження феномену щастя звернемось до психологічного напряму даного історичного
періоду. У теорії психоаналізу (3. Фройд, А. Адлер, К.-Г. Юнг, Е. Фромм та ін.) сенс буття і щастя
людини осмислено з позицій антигедонізму. 3.Фройд змістом свого вчення утвердив моральноетичні імперативи, провідним серед яких постулював, що людина повинна бути щасливою [3, 176].
Відроджуючи ідеї гуманістичної етики, ряд філософів ХХ ст. (Б. Рассел, Е. Фромм)
аналізують соціальні й психологічні умови щастя. Б. Рассел, наприклад, вважав, що щастя пов’язане
з можливістю самореалізації людини як раціональної, моральної й політичної істоти, виділяючи
такі складові щастя, як пізнання, любов й страждання [6, 94]. Е. Фромм, ґрунтуючись на ідеях
психоаналізу й філософської ентропії, намагався обґрунтувати сучасність ідеї щастя й складності її
здійснення. Головна складність полягає в тому, що сучасній людині нав’язується непродуктивна
орієнтація (накопичувальна, споживча, експлуатаційна, ринкова), що створює ілюзорні й збочені
форми задоволення її потреб, породжує ірраціональні потреби, які руйнують людину фізично.
Щастя, за твердженням Е. Фромма, – це критерій мистецтва жити й показник продуктивності
людини, воно є свідоцтвом того, що людина знайшла відповідь на загадку свого існування. Одним з
критеріїв продуктивності людини є її здатність до любові [6, 113].
У вітчизняній філософсько-етичній думці пояснення екзистенційного сенсу буття,
гуманістичних взаємин, взаєморозуміння найґрунтовніше представлено в працях Г. Сковороди.
Філософ накреслює шлях до щастя людини через моральне вдосконалення, духовне просвітлення.
У підґрунті щастя, на його думку, лежать душевність, сердечність, простота, скромність, вміння
розуміти власні бажання і посідати місце в житті, відповідне внутрішнім здібностям.
В сучасній етиці проблематика щастя розчинена і різноманітних натуралістичних теоріях
моралі, в ній немає акцентованих евдемоністичних моральних вчень, проблема щастя не є
центральною в етичних дискусіях, що, мабуть, відображає трагізм світовідчуття й суспільного
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існування сучасної людини. Себто, бачимо, в працях сучасних філософів не розробляються нові
теорії щастя, хоча іноді зустрічаються нове обґрунтування старих доктрин.
Отже, філософи з давніх часів підкреслювали важливість для досягнення щастя душевних
якостей самої людини й незалежність його від зовнішніх умов. На противагу всім філософським
тлумаченням щастя переживання щастя більшості людей в технічну еру обмежуються
задоволенням власних споживчих устремлінь й матеріальними радощами, при цьому майже ніякої
уваги не звертається на убогість існування інших людей. Сучасні дослідники велику увагу
приділяють аналізу аномальних явищ в психіці й умовах життя людини, часто зводять етику до
психології. Тому можна говорити про загальність сучасних теорій з древніми доктринами.
У багатовіковій історії вивчення феномену щастя можна виділити одну основну дихотомію:
«об’єктивне-суб’єктивне» його розуміння. До об’єктивного відноситься епоха Античності, потім,
починаючи з ранньохристиянських навчань, поступово починає зміцнюватися суб’єктивне
розуміння щастя, яке полягає у відчутті стану щастя, незалежно від зовнішніх факторів. У двоїстої,
суб’єктивно-об’єктивну природу феномена щастя закладена його подвійна обумовленість –
об’єктивна, буттєва, пов’язана з умовами та обставинами життя людини, і суб’єктивна, пов’язана з
внутрішнім світом людини і визначає його сприйняття життя, ставлення до неї, її смислове
прийняття. Ця дихотомія переходить з філософії на психологію, де також існують об’єктивний,
суб’єктивний підходи до психології щастя, і в останні десятиліття саме психологія намагається
знайти спосіб вирішення цієї проблеми, розглядаючи щастя як інтенціональні переживання,
синтезуючи розуміння щастя як об’єктивного блага і як суб’єктивного переживання. У
філософських освітніх виданнях останнього часу проблемі щастя приділяється мало уваги або не
приділяється зовсім, в той час як явища, пов’язані з негативною стороною життя прописані досить
докладно. Отже, аналіз даної проблематики складає перспективу наших подальших дослідницьких
пошуків.
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SUMMARY
The article is dedicated to the historical and philosophical analysis of the happiness phenomenon.
During the centuries-old investigation of the happiness phenomenon was worked out one important
dichotomy: its objective-subjective understanding.
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ІV РОЗДІЛ
РЕЦЕНЗІЇ
О. М. ІГНАТУША

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
Приймака О. М. Селянство Південної України: соціальна історія
кінця ХІХ – початку ХХ століть. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 458с.
Розбудова соціально орієнтованої держави в Україні виступає на сьогодні не лише одним з
першочергових завдань влади, а й предметом пильної уваги з боку широкої громадськості. Але
розуміння сутності явищ та процесів, що відбуваються у соціальній сфері сучасного українського
суспільства, не можливе без знання минулого. У цьому руслі монографія О.М. Приймака,
присвячена проблемам соціальної історії південноукраїнського селянства доби модернізації набуває
значущості. Ми погоджуємося з позицією автора про наявність у розкритій темі практичного,
наукового та освітнього аспектів.
Вміщений у вступі аналіз стану наукової розробки теми вказує на приналежність О.М.
Приймака до групи науковців, які є прихильниками ідеї синхронності розвитку вітчизняної та
іноземної соціально-історичної науки. Слушним у цьому відношенні є огляд еволюції декількох
галузей історичних наук – соціальної історії, історичного краєзнавства, історичної психології,
соціології, демографії, статистики, етнології, історії селянства і сільського господарства – без
використання досягнень яких було б не можливе висвітлення предмету дослідження. Автор
рецензованої монографії вдало розкрив питання про внесок у розбудову цих наук представників
декількох методологічних напрямів – неомарксизму, неовеберіанства, етнометодології,
біхевіоризму, структурного-функціоналізму та інших, – зокрема, Г. Лукача, Т. Парсонса, Г.
Зіммеля, К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокіна, Б. Миронова та ін., що відчутно не тільки в
історіографічному огляді, а й у всьому тексті праці.
У першому розділі автор звернув увагу на місце та роль селянства у соціальному просторі
Південної України, соціальні аспекти аграрної політики кінця ХІХ – початку ХХ ст., розвиток
освіти та елементів соціального захисту на селі у зазначений період.
Автор рецензованої монографії характеризує сільський соціальний простір кінця ХІХ –
початку ХХ ст. як поліетнічний та поліконфесійний.
О.М. Приймак позиціонує селянство по відношенню до головних соціальних контрагентів –
міщан, дворян, адміністрації, колоністів тощо. Абсолютно логічними є висновки про те, що
досліджувана історична спільність була в регіоні не лише головним виробником
сільськогосподарської продукції, а й соціальним донором південноукраїнських міст. Не викликає
сумніву й теза про стратифікаційну обмеженість селянства, внаслідок наявності в Російській імперії
становості, кордонами нижнього й середнього класів.
Володіння О.М. Приймаком сучасною методикою наукового пошуку дозволило виокремити в
аграрній політиці досліджуваної доби багатовимірність соціальної складової.
Аналізуючи пошуки царськими урядами нової соціальної опори на селі, автор стверджує про
звернення їх до представників міцного та середняцького селянства, що цілком вписується у
загальну концепцію еволюційного розвитку імперії.
Високі чисельні показники виходу з громади, приватизації наділів, обсягу землевпорядних
робіт, масовості переселенського руху логічно пояснені автором не лише порівняно вищим рівнем
розвитку аграрного капіталізму в регіоні, а й втягненням селянства до сфери ринкових відносин,
поширенням у його середовищі дрібнопідприємницької свідомості, співпадіння господарських
інтересів селянства із загальнодержавними соціальними орієнтирами тощо. Дотримання
патримоніальної моделі соціального догляду на селі на зламі ХІХ – ХХ ст. пояснене об’єктивними
причинами – передусім, необхідністю збереження спокою та стабільності. Вони, на думку
О.М. Приймака, повинні були розряджати соціальну напругу в сільській місцевості, оскільки
виступали протилежністю державної аграрної політики, зорієнтованої на подальшу раціоналізацію
життя.
У другому розділі рецензованої монографії розкрито питання впливу охарактеризованих
вище чинників на макрорівень соціального життя селянства. Автор роботи зазначив, що жоден із
важелів не вплинув на динаміку в демографічній сфері. Без змін залишилися й співвідношення
більшості соціальних структур південноукраїнського селянства.
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О.М. Приймак виявив і детально дослідив зміни у важливих сферах устрою місцевого
селянства. Увага автора торкнулася питань трансформації соціальної структури та змін кордонів
між головними стратами селянської спільноти. Автор цілком логічно визначив як наслідки впливу
аграрної політики такі прояви: поглиблення соціальної диференціації, розмивання прошарку
потенційних середняків, зростання ваги груп одноосібних і групових власників ділянкових
господарств за рахунок зменшення чисельності селян-общинників. Одновекторність змін у
зазначених сферах із соціальними запитами та господарськими інтересами південноукраїнського
селянства, у поєднанні з порівняно вищою з іншими регіонами його соціальною мобільністю, на
думку дослідника, стали передумовою прогресивних, і, що дуже важливо – масових зрушень. У
цьому руслі О.М. Приймак охарактеризував мотивацію селянської поведінки, моделі прийняття
рішень щодо спроб зміни соціального статусу, критеріальну основу вибору землеробів у питаннях
повсякденної доцільності. З цих позицій охарактеризовані динамічність формування та зміни
чисельності заможної й середняцької страт, тяжіння до переселення потенційних середняків,
відсутність поспіху у виселенні на хутори куркульства, прийнятність для сільської бідноти та
пролетаріату так званої «маятникової мобільності».
Окремий розділ монографії присвячено дослідженню історичних форм організації та
самоорганізації селянства. Використання системного, комплексного та структурнофункціонального підходів дозволило О.М. Приймаку детально охарактеризувати сільську громаду,
селянську родину та асоціативні селянські спільноти. Автор не тільки виявив та описав їх загальні
риси, притаманні й для інших, переважно аграрних регіонів, а й визначив місцеві особливості
соціально-організаційного устрою селянства Південної України.
Розкриваючи питання сутності південноукраїнської сільської громади, автор праці підкреслив
факт штучного її створення. Це дозволило охарактеризувати риси селянської громади. Означений
соціальний організм, за висловленням О.М. Приймака, був не стільки завмерлим, скільки
дискретним. Таким його робили: відсутність кланової структури, багатовікових традицій
корпоративного співіснування, чисельність безпередільних громад, збереження їх членами
соціальної дистанції по відношенню до інших контрагентів та, попри те, поступове втягнення до
сфери капіталістичних поземельних відносин. Ґрунтуючись на опублікованих даних та працях
агрономів, земців, статистів того часу, автор наголошує на відсутності використання у
повсякденних практиках південноукраїнського селянства самого поняття «община». Логічним, у
зазначеному контексті, став висновок про те, що перелічені історичні фактори розвитку селянства
Південної України стали головними причинами активного виходу селян з громад та закріплення у
приватну власність наділів протягом Столипінської аграрної реформи.
Важливе місце в рецензованій роботі належить розкриттю теми поширення в середовищі
досліджуваної спільноти колективних форм соціальної самоорганізації. Автор поділяє їх на
ринково-капіталістичні та традиційні. До перших він відносить «кумпанії», товариства, спілки, до
других – артілі, толоку, супрягу. Автор доводить, що залучення до цих форм було обумовлено,
передусім, соціально-господарськими інтересами родин місцевих землеробів.
При цьому слід підкреслити, що саме сім’я виступала головною господарською,
соціалізуючою, репрезентуючою одиницею в суспільстві кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Відштовхуючись від наведеної тези, О.М. Приймак охарактеризував статус та роль, функції,
різновиди селянської родини Південної України.
Аналіз історичного матеріалу дозволив авторові виокремити атрактивні, соціально-ціннісні та
цілераціональні регулятори поведінки південноукраїнського селянства. Їх проаналізовано за такими
критеріями як характер соціалізації, сутність світоглядних орієнтирів, зміст складових свідомості,
схильність до участі в певних формах соціальної організації, структура мотиваційної моделі.
Монографія докторанта кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних
дисциплін Запорізького національного університету Приймака Олега Миколайовича є ґрунтовним і
самостійним дослідженням. Її фактологічний ряд і висновки можуть бути використані при
підготовці курсів з соціальної історії, історії селянства, історичного краєзнавства, етнології, а також
при складанні бібліографічних та історико-енциклопедичних довідників.
SUMMARY
This recons of monographu of O.N. Priimak «Peasantry of South of Ukraine: social history of the finish
ХІХ – beginning ХХ sentries». It includes analyze of actuality, methodology basis and structure of this book.
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Константінова В. М. Етнічний склад населення міст Таврійської губернії наприкінці ХІХ ст.
Космина В. Г. Проблеми застосування системної теорії в країнознавчих дослідженнях
Космина В. Г. Філософське бачення всесвітньої історії: деякі аспекти історіографії ХVIII-XXст.
Крилова А. М. Описово-статистичні джерела спеціального межування для дослідження
землеволодіння Північного Приазов’я
Кучерявенко І. Ф. Писемні джерела з історії Ізмаїльсько-Бессарабської старообрядницької
єпархії середини ХІХ–ХХ століть
Мурзін В.Ю. Кіммерійська проблема
Мурзін В. Ю. Кіммерійські пам'ятки Запорізької області
Мурзін В. Ю. Короткий нарис історії скіфів
Мурзін В. Ю. Кургани вищої скіфської аристократії на території Запорізької області
Мурзін В. Ю. Роль скіфської воєнно-політичної організації тріадного типу у формуванні
скіфського етносу
Мурзін В. Ю. Скіфські воїни
Мурзін В. Ю., Шлайфер В. Г. Амазонки
Мурзін В. Ю., Шлайфер В. Г. Сарматські старожитності із зібрання Музею історії зброї у
м. Запоріжжі
Мурзін В. Ю., Шлайфер В. Г. Скіфські кинджали з музею історії зброї у Запоріжжі
Павловський Б. С. Виклики цивілізації ХХІ сторіччя: Що настає і що робити?.
Павловский Б. С. История как наука: взгляды украинских историков
Пазиніч Ю. О. Відновлення української державності за гетьмування Б. Хмельницького:
світоглядні та організаційні аспекти державотворення
Пачев С. І. Проблемна історіографія причин масового переселення болгар до Таврії 18611863 рр.
Пачев С. І. Тема переселення болгар у приватному листуванні Н. Х. Палаузова
Пачев С. І. Українські історики на першому міжнародному конгресі з болгаристики
Певченко В. М. Використання економічних ресурсів колхіди в антиримській політиці
Мітрідата Євпатора
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Петрикевич О. М. П. П. Любченко і особливості реалізації політики коренізації в Україні у
1920-х – 1930-х рр
Приймак О. М. Соціальна мобільність селянства Півдня України наприкінці ХІХ – початку ХХ
століть
Сабденова Г. Е. Государственная программа «Культурное наследие» Республики Казахстан и
некоторые проблемы средневековья
Сарнацький О. П. Дії департаменту поліції Російської імперії по керівництву боротьбою
жандармських підрозділів в Україні з діяльністю представників та прихильників
українських політичних партій Наддніпрянщини (1907-1914 рр.)
Сітарчук Р. А. Огляд діяльності адвентистів щодо формування їх організацій в українських
землях
Сокульський А. Л. Всесвіт і життя: контроверза матеріалістичного й інформаційного пізнання
світу Творця
Сокульський А. Л. Культурні архетипи і концепти Хортиці: культурологічний вектор
Сокульський А. Л. Монументальна «біжутерія»: запорізький вимір
Сокульський А. Л. Проблема увічнення пам’яті козацтва (до 95-річчя від дня народження П.
Т. Тронька)
Цибуленко Г. В. Окупаційний режим за матеріалами фонду р-1520 – сільські управи
державного архіву Херсонської області
Циганенко Л. Роль греків – дворян в освоєнні південноукраїнських земель (середина ХVІІІ –
ХІХ ст.)
Черкасов С. С. Вплив реформації на формування культурного простору Речі Посполитої
XVI−XVII ст.
Чернова Л. Е. Этнонациональные группы: меньшинства, коренные етносы, диаспоры
Шугальова І. М. Юридичний статус та права мирян в православній церкві Україні в XVII – на
початку XX ст.
Яцура В. В. Світоглядна сонячна система аріїв-трипільців-праукраїнців як передумова розвитку
управління в прадавній державі Аратта
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II РОЗДІЛ
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
Андрєєва С. С. Визначення міжнародного статусу Запорожжя в російсько-турецьких договорах
1711-1713 рр.
Андрєєв В. М. Проект видання зводу пам’яток Зарубінецької та Черняхівської культур В. Петрова:
спроба реалізації в окупованій Україні (1942-1943 рр.)
Бездрабко В. В. Поль Отле і документаційна наука ХХ століття
Буканов Г. М. Національні витоки українського лібералізму
Буканов Г. М. Питання українського національного відродження у XX – початку ХХI ст.
Воловик В. И. Заботливый садовник
Гузенков С. Г. Історія України очима запорізьких вчителів
Додонов А. Ф. О некоторых аспектах экономической политики в Украине
Додонов А. Ф. О роли личности в политической жизни и особенностях её социализации
в Украине
Жердєва І. Православна церковна періодика України: ступінь поширення видань (19912009 рр.)
Зубик Н. О. Вплив ренесансної драматургії на формування політичної свідомості англійців
XVI ст.
Ігнатуша О. М. Сталінським шляхом: голодомор 1932-1933 рр. у Запорізькому краї
Ігнатуша О. М. Сталінським шляхом: голодомор 1932-1933 рр. у Запорізькому краї
Казакова О. М. Особливості нацистської політики щодо єврейського населення на польських
територіях в період становлення окупаційного режиму (1939-1941 рр.)
Коваленко Л. В. Варіанти вирішення «німецького питання» в проектах США та Великобританії
за часів другої світової війни
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Константінова В. М. Землі південноукраїнських міських поселень другої половини ХІХ –
початку ХХ ст.
Космина В. Г. До питання про стильову єдність локальної цивілізації
Кульчицька О.В. Національні культурно-просвітні організації Одеси на початку ХХ століття
Макарська А. І. Правове становище монастирів Радянської України у 20–30-х рр. ХХ ст.
Мосяков В. Я. Академик П.П. Толочко о современной отечественной историографии
Мосяков В. Я. Дискуссия о содержании школьного учебника по истории
Мосяков В. Я. Д. Табачник о социально-политических проблемах современной Украины
Мосяков В. Я. Политика неолиберализма и Украина (по страницам отечественной периодики)
Мосяков В. Я. Украина в истории современной цивилизации
Мосяков В. Я. Украинская проблематика в творчестве Владимира Жаботинского
Назарова Є. П. Партійні союзи під час виборів до державних дум Російської імперії (на
матеріалах Півдня України)
Овчаренко Д. В. Зміни етнічного складу населення південноукраїнських міст в умовах
українізації 1920-х рр.
Орєхова І. А. Кримське питання у дзеркалі сучасної української та російської аналітики
Орлянський В. С. Господарська діяльність Запорізької міської управи в період німецької
окупації (1941-1943 рр.)
Орлянський В. С. Деякі напрямки політики окупаційної адміністрації в соціальній сфері життя
населення Запоріжжя
Орлянский В. С. «Еврейский вопрос» в деятельности Запорожской городской управы
Орлянский С. Ф. Историзм и патриотизм в современной отечественной исторической науке
Орлянский С. Ф. Историософия и её место в историческом знании
Орлянський В. С. Соціальне забезпечення в діяльності Запорізької міської управи в період
фашистської окупації 1941-1943 рр
Орлянський В. С. Соціально-економічне життя Веселівської сільської управи у період
німецької окупації (1941-1943 рр.)
Павловський Б. С. Вітчизняна історія на сторінках робіт Олеся Бузини
Павловський Б. С. В. К. Винниченко: полеміка про його місце в історії України
Павловський Б. С. Державна історична політика України: її сутність і зміст
Пачев С. І. Історико-болгаристичні дослідження у Запорізькій області наприкінці ХХ – на
початку ХХІ ст.
Петрикевич О. М. Панас Петрович Любченко: шлях від націонал-комунізму до комунізму
Петухов В. С. Перші неформальні молодіжні об’єднання в радянській Україні
Покатаєва Т. О. Авантюризм і месіанство
Покатаєва Т. О. Методологія і проблемне поле біографистики історії освіти
Покатаєва Т. О. Ф. І. Піддубний – першопроходець та видатний організатор недержавної
вищої освіти
Приймак О. М. Соціальний аспект аграрної політики в Російській імперії кінця ХІХ – початку
ХХ століть
Приймак О. М. Соціальні функції південноукраїнської селянської общини
Саітгареєва О. Г. Глобалізація: соціоантропні виміри
Турченко Г. Ф. Вплив українських військових на політичне та культурне життя
південноукраїнського регіону в умовах гетьманату П. Скоропадського
Цибуленко Л. О., Букрєєв Т. Б. Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в
інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УРСР (за матеріалами Херсонщини)
Шимкевич К. О. Концентраційні табори колишньої Югославії на прикладі Боснії і
Герцеговини, Сербії та Хорватії
Ядловська О. С. Участь політичних об’єднань національних меншин у муніципальних виборах
(липень-серпень 1917 р.)
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III РОЗДІЛ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ
Абаніна Н. С. Діалектика взаємодії: соціальні інновації – соціальний опір
Абаніна Н. С. Класифікація факторів визначаючих специфіку соціального опору
Авксентьєва Т. Г., Чорна Н. В. Теоретико-методологічні проблеми розуміння тоталітаризму як
соціокультурного феномену
Александрова Е. С. Истоки и идейно-теоретические предпосылки феномена среднего класса:
историко-философский анализ
Алексейчук И. С. Общее и единичное в системе понятий рационального познания
Андреєв Е. А. Музична субкультура як чинник формування альтернативної соціальності
Андреєв Е. А. Соціально-філософські основи формування музичної субкультури
Андреєв Е. А. Соціокультурні витоки музичної субкультури
Андріанов П. Формування системи державного управління розвитком регіонів в Україні
Бацунов С. М. Функції та людинотворча спрямованість спорту
Білан С. І. Філософська рефлексія ─ джерело визначення стратегії розвитку історичного
мислення учнівської молоді
Бобровський М. І. Відображення взаємозв’язку традицій і новаторства у соціально –
політичних ідеях Стародавнього Сходу
Бобровський М. І. Закономірний характер взаємозв’язку традицій і новаторства в розвитку
суспільства
Бойко Г. А. Феномен виртуальной социальности
Брижань О. Ю. Представления о сексуальности в древних культурах
Буканова О. В. Етапи еволюції світогляду людини
Буканова О. В. Соціально-природничі чинники формування світогляду сучасного українця
Буканова О. В. Умови формування громадянської свідомості в світлі особливостей
українського світогляду
Бутченко Т. І. Блок партій соціального прогресу як суб’єкт соціально-політичного
проектування
Бутченко Т. І. Визначення сутності цінностей як фактор соціально-політичного проектування
Бутченко Т. І. Генеза філософських засад діяльнісного підходу
Бутченко Т. І. Зняття суб’єкт-об’єктної опозиції як фактор соціально-політичного
проектування
Бутченко Т. І. Міф як фактор соціально-політичного проектування
Бутченко Т. І. Мова як елемент перцептуального рівня механізму соціально-політичного
проектування
Бутченко Т. І. Розвиток соціально-політичного проектування в епоху Відродження
Бутченко Т. І. Становлення соціально-політичного проектування в суспільствах Стародавнього
Сходу
Бутченко Т. І. Формаційний та цивілізаційний підходи: шляхи взаємодоповнення
Буяшенко В. В. Полісуб’єктна взаємодія і практика соціального піклування
Волков А. Г. Императивы и экзистенциология имперского дискурса субъекта
Воловик В. І. Вдосконалення методології соціального пізнання
Воловик В. І. Вузлова проблема соціальної філософії
Воловик В. І. До питання про зміст поняття «соціальне»
Воловик В. И. Наука: сущность и содержание понятия
Воловик В. И. Научное бытие и научное сознание
Воловик В. І. Релігійний простір і релігійний час
Воловик В. І. Соціальна філософія і суспільно-гуманітарні науки
Воловик В. І. Соціальне буття і спосіб його існування
Воловик В.І. Соціальний розвиток
Воловик В. І. Феномен релігійної культури
Володін П. В. Філософський аспект проблеми співвідношення цивілізацій та глобалізації
Воронова Г. В. Життя людини: загальне й особливе
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Воронова Г. В. Історичні етапи становлення соціально-філософської категорії «життя
Воронова Г. В. Об’єктивна основа формування і розвитку життєдіяльності людини
Воронова Г. В. Осмислення категорії «життя» як основи буття людини
Воронова Г. В. Формування почуття хазяїна своєї долі як умова становлення і оптимального
розвитку життєдіяльності людини
В’язова Р. В. Віддзеркалення феномена комунікативних відносин в суспільствознавчій думці
Галушко О. С. Антиципація і соціальне проектування
Глазунов В. В. Мировые олигархические тенденции
Глазунов В. В. Олигархизация политической системы современной Украины
Глазунов В. В. Роль ресурсов в формировании современной украинской олигархии
Глазунов В. В. Сучасна політична система і система ЗМІ: особливості взаємовідносин
Глазунов В. В. Сущность феномена и содержание понятия олигархии
Глазунов В. В. Трансформация олигархии в диктатуру: возможность, вероятность, условия
Глазунов В. В. Формы проявления олигархии
Гнилицька Н. О. Віддзеркалення проблеми праці в наукових розвідках
Гнилицька Н. О. Підходи до розуміння сутності праці
Гнилицька Н. О. Праця в життєдіяльності людини
Гончаренко П. В. Взаємозв'язок музики з різними формами суспільної свідомості
Гончаренко П. В. Комунікативні особливості музики у суспільстві
Гончаренко П. В. Роль суспільного сприйняття у системі музичної комунікації
Гончаренко П. В. Соціальне буття музики у ХІХ ст.
Гончаренко П. В. Умови суспільного буття музики
Гончаров В. В. Деньги как компонент культуры
Горбач С. А. Атрибути і модуси автономії особистості
Гребінь С. М. Дитина на грані небуття: в контексті архаїчної культури
Гребінь С. М. Проблеми соціалізації та інкультурації дитини в сучасній освітній парадигмі
Гребінь С. М. Феномен дитинства в соціокультурному вимірі язичництва
Гребінь С. М. Феномен дитинства: проблема онтогенезу
Гривцов В. Е. Взаимосвязь традиций и новаторства в деятельности политической элиты в
период крещения Руси
Гринчишин Н. І. Генна інженерія та клонування людини: етико-соціальний аналіз проблеми
Громов В. Е. Философский смысл четвёртого члена христианского символа веры об
искупительной жертве Иисуса Христа
Громов В. Е. “Моральная физика” Дарио Саласа Соммэра – ещё один духовный путь?
Грушовець О. Є. Причинно-наслідкові зв’язки становлення та розвитку релігійної культури
Грушовець О. Є. Причинно-наслідкові зв΄язки становлення та розвитку релігійної культури
Дашенкова Н. М., Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент
трансформації культури читання
Демецька В. В. Псевдобіографія очима перекладача
Джафарова Э. Б. Некоторые аспекты изучения средневековых городов Ширвана (традиции и
инновации)
Додонова В. И. Концепция переходного разума Вольфганга Вельша
Додонова В. И. Понятия „текст”, „контекст”, „дискурс” в логико-лингвистической традиции
Доценко Е. Ю. Концептуализация феномена эмиграции в творчестве Э.М. Ремарка
Доценко О. Ю. Міграція як соціокультурний феномен
Духовная-Кравченко О. С. Генезис формирования национальной идеи
Духовная-Кравченко О. С. Особенности патриотизма и национальной идеи в условиях
многонационального общества
Дьяконов И. В. Детерминанты оптимизации ценностных ориентация учащейся молодёжи
Украины
Дьяконов И. В. Потребности и интересы: социально-философский анализ
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Жадько В. А. Визначення якості навчання у вищій школі
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Жадько В. А. Концепція відкритого суспільства Карла Поппера
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Журавлева Т. В. Час як основа інтенціонального аналізу Гуссерля та структури "Турботи" М.
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Зубов В. А. Альянс цивилизаций как перспектива человечества
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Зубов В. А. Новый мировой порядок: логика формирования
Зубов В. О. Світоглядні пошуки сучасної людини
Зубов В. А. Современный мир: осмысление субстанциональной основы нового мирового
порядка
Иванова Л. С., Иванов С. А. Ответственность как принцип формирования культуры
информационного общества
Ильянович Е. Б. Культурная антропология и её место в системе гуманитарного знания
Кальцева С. І., Мірошниченко Г. О. Потреби та інтереси як детермінуючі чинники політичних
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Капріцін І. І. Війна та релігія в сучасній суспільній практиці
Капріцин І. І. Давньогрецька релігійна культура: засади тоталітарності
Капріцин І. І. Засади формування релігійної культури давнього Єгипту
Капріцин І. І. Первинні засади релігійної свідомості: людське життя
Капріцин І. І. Первинні засади релігійної свідомості: смерть
Капріцин І. І. Релігія: місце і роль в сучасній культурі
Капріцин І. І. Соціально-філософський аналіз поняття «спадкоємність»
Каприцин І. І. Соціально-філософський аналіз умов зародження християнства
Капріцин І. І. Тибетський буддизм Кагью у міжконфесійних відносинах України
Коваленко І. І. Проблема типології правової культури в структурно-семіотичному контексті
Коваленко І. І., Цувіна Т. А. До питання про соціокультурну детермінацію правового
виховання
Коляда В. И. Критический метод в философии Канта и современная философия
Комисаренко А. Н. Музыка А. Н. Скрябина как воплощение философско-религиозного
мировоззрения
Комисаренко А. Н. Философия музыки в метафизике А. Шопенгауэра
Компанієць Л. Г. Стан наукової розробки проблеми менеджерської активності та
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Кондратенко А. С. Роль інформаційних технологій в глобально - еволюційному розвитку
суспільства
Кондратенко А. С. Технологический контекст европейской цивилизации
Корнієнко Г. М. Аналіз взаємозв’язку осмислення та розуміння в соціальному пізнанні
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Краснокутський О. В. Ґенеза розвитку державно-владної думки і її філософська рефлексія
Краснокутський О. В. Джерело та рушійні сили розвитку процесу ідеології державотворення
Краснокутський О. В. Механізм соціальної відповідальності державної влади
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Краснокутський О. В. Оптимізація розвитку владних відносин і проблема відповідальності
Краснокутський О. В. Особливості розвитку державної влади на різних етапах історії:
авторитарна та демократична моделі державного управління
Краснокутський О. В. Теоретико-методологічний аспект дослідження проблеми формування
ідеології державотворення
Кривега Л. Д. Ближний Восток: становление новой реальности
Кривега Л. Д., Зубов В. О. Гламур як стиль жіття
Кривега Л. Д. Модернизация арабского мира: проблемы и тенденции
Кривега Л. Д. Современный арабский мир: проблема лидерства
Кривега Л. Д. Стильова характеристика сучасної людини
Кривега Л. Д. Сучасний соціальний простір: атрибути розвитку
Криворучко А. Ю. Взаємозв’язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність
формування незадоволення життям
Кудинов І. О. Понятійний аналіз стратегії в політиці
Левада С. В. Генезис філософського осмислення феномену соціальної події
Леощенко Д. І. Домінування індивідуалістичної складової світогляду як характерна особливість
української ментальності
Леощенко Д. І. Світоглядна основа історичної правди
Леощенко Д. І. Світоглядний аспект розуміння історії у цивілізаційному контексті
Лепский М. А. Гипотеза в перспективном политическом прогнозировании
Лепський М. А. Декомпозиція та комбінаторика у моделюванні політичних процесів
Лепський М. А. Діагностичні метафори як практики повсякденності
Лепський М. А. Діалектика минулого та майбутнього у перспективі дослідження соціального
часу
Лепський М. А. Методологічні орієнтації методів прогнозування у практиці суб’єктів
управління
Лепский М. А. Принцип альтернативности в организационных процессах
Лепский М. А. Прогнозный сценарий: предметное поле и смысловые составляющие
Лепський М. А. Прогнозний сценарій у стратегуванні політичних процесів
Лепський М. А. Сутність соціальної діагностики: етимологічний зміст, предмет і родові
характеристики
Лепський М. А. Феномен соціально-технологічного укладу
Лисоколенко Т. В. Язык как единица анализа в философии Л. Витгенштейна
Ломачинська І. М. Осмислення політичного контексту владних атрибутів релігійних лідерів у
православній та католицькій теологічній думці: порівняльний аналіз
Ломыкин А. Е. Государство в посткризисном формате: проблема функций
Маліновська О. С. Громадянськість в добу античності та середньовіччя
Маліновська О. С. Особливості формування громадянськості у сучасному українському
суспільстві
Маліновська О. С. Формування образу людини-громадянина у філософії громадянського
гуманізму
Македонська С. І. Генеза проблеми філософської культури вчителя
Македонська С. І. Сучасна культура як фактор соціального розвитку
Маловічко О. В. Глобалізаційні процеси та перспективи національних держав
Мамай Н. М. Онтологічні антиномії у філософії Ф. Ніцше
Мамай Н. М. Ф. Ніцше про логіку
Манжура Д. В. Комунікативна діяльність як соцієтальний феномен
Манжура В. І. Про внесок М. О. Ліфшиця в онтогносеологічну деконструкцію парадигмальної
опозиції "онтологізм – гносеологізм"
Марасин И. С. Виртуальная личность в контексте глобальной Я-концепции
Марасин И. С. Соотношение личностной и социальной идентичности в концепции виртуальной
личности
Мармуров В. В., Давидов П. Г. Вплив сексуальної революції Сполучених Штатів на світову
культуру та моральні цінності
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Мартинов Р. С. До проблеми появи технократичної свідомості
Масюк О. П., Макаренко Д. С. Любов як форма гармонізації людських відносин в сучасних
умовах
Масюк О. П. Методологічний аспект дослідження соціальних сподівань
Масюк О. П. Перспективи взаємодії “патерналізм – партнерство” як форми інтеграції в
сучасних світових відносинах
Масюк О. П. Феномен «неукраїнця» як фактор ускладнення національної ідентичності
Мегрелішвілі М. О. Взаємозв’язок конструктивного і деструктивного в суспільстві:
синергетичний вимір
Мегрелішвілі М. О. Взаємозв’язок конструктивного і деструктивного як закономірність
розвитку суспільства
Мегрелішвілі М. О. Відображення проблеми взаємозв’язку конструктивного і деструктивного у
соціально-філософській думці ХХ – початку ХХІ століття
Метілка Д. В. Насилля як граничний досвід
Метілка Д. В. Феномен насилля в сучасній філософській думці
Мірошниченко Г. О. Пенсійна служба як механізм зв’язку між державою і
громадянином
Мірошниченко Г. О. Правові аспекти формування професійної етики державних службовців в
умовах демократизації державного управління
Микитинец А. Ю. Современная философская антропология: типология и эволюция
Михайленко І. І. Соціально-філософський аналіз визначення поняття «соціальна
відповідальність»
Михайленко І. І. Феномен відповідальності політиків
Молокова О. В. Социальный конструктивизм: возможности и перспективы
неклассической эпистемологии
Муза Д. Е. Социокультурная идентичность восточнохристианской цивилизации: проблемный
контур
Мурзіна О. А. Дидактична гра як засіб формування професійних ціннісних орієнтацій
майбутнього фахівця-юриста
Мурзіна О. А. Проблема ціннісних орієнтацій в системі гуманітарних наук
(філософський і психологічний аспекти)
Налапша О. В. Генезис представлений о толерантности
Некрасов С. А. Аксиологические основы и цели современного туризма
Николаева Т. Е. Взаимовлияние партийных систем и электорального поведения: опыт
сравнительного анализа
Нісельбаум Т. Б. Менеджерська свідомість: сутність та напрямки дослідження
Олійник О. М. Глокалізація: сутність та підходи до вивчення
Олійник О. М. Україна в контексті глобалізації та глокалізації
Осетрова О. О. Вольтер: мотиви суїцидальної поведінки
Павленко И. В. Логическое представление языка в контексте теорий Г. Шпета, Л.
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