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І РОЗДІЛ
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
АРХЕОЛОГІЯ,КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ
В.Ю.МУРЗІН, В.Г.ШЛАЙФЕР
ДО ІСТОРІЇ ЛУКІВ

Луки, які з повним правом вважаються першим механічним пристроєм, що був
створений людиною, з'являються, за думкою більшості дослідників, близько 40 – 30 тис.
років тому (Шокарев, 2001, с. 7), якщо точніше – то наприкінці палеоліту або на початку
мезоліту. Це було пов'язане із переходом від колективного полювання на великих стадних
тварин, у зв'язку з виникненням останніх (наприклад – мамонтів) до мисливства
індивідуального. У всякому разі, наскальні малюнки мисливців з луком епохи мезоліту
зустрічаються досить часто (Рис. 1). Безперечно, тривалий період часу луки були простими,
виготовлялися вони із цільного шматка деревини. Поява складних луків, що виготовлялися
з деревини різних порід, іноді із деталями із рогу та кості, співпадає у часі із становленням
на просторах південної Євразії кочового способу виробництва. В літературі вони отримали
назву «скіфського» лука. Проте, якщо виходити із матеріалів образотворчого мистецтва –
наприклад, із рельєфу, що прикрашав Німмрудський палац (Рис. 2) великого ассирійського
царя Ашшур-нацир-апала ІІ, який був при владі у 883 – 859 рр. до н.е. (Бикерман, 1976, с.
188), на якому зображені північні кочовики, вірогідно – кіммерійці, такі луки повинні були
з'явитися не пізніше початку І тис. до н.е.
Археологічно луки скіфського типу, що мали асиметричну сигмоподібну форму,
практично не зафіксовані. Певне уявлення про них (Рис. 3) дає бронзова модель лука з
Ольвії (Козуб, 1973). Найчастіше зустрічаються рогові та кістяні закінчення луків, що
оформлені у традиціях скіфського звіриного стилю. Чудові зразки таких деталей виявлені у
Тлійському могильнику у Південній Осетії (Техов, 1980). Вірогідно, у деяких випадках
кістяні накладки розміщувалися також у середній частині лука (Черненко, 1981, с. 10).
Кістяні або рогові накладки створювали у лука зони жорсткості та пружності, що додавало
йому більшої потужності. Розміри «скіфських» луків нам достеменно не відомі, але,
виходячи із зображень на торевтиці (Рис. 4,5), де вони сягають від 1/5 до ½ зросту воїна, їх
довжина приблизно дорівнювала 60 – 80 см.
Незважаючи на практично повну відсутність луків скіфського типу, що збереглися,
про їх широке розповсюдження свідчать бронзові вістря стріл до них, котрі виявлені не
тільки на степових просторах Євразії, але й у Центральній та Західній Європі (Kleeman,
1954; Sulimirski, 1958, 1961), а також у Передній Азії (Sulimirski, 1954).
Наступним кроком у розвитку складного луку була поява більш потужного лука
гуннського типу (Рис. 6). В принципі, його конструктивні особливості були подібні до ідеї
скіфського лука, проте він відрізнявся від останнього наявністю більш виразного руків'я
посередині, більшою потужністю, довжиною (довжина його кібіті сягала 140 см), більшою
кількістю рогових накладок (Руденко, 1962, с.45). У Європу такі луки попали разом із
гуннами у ІV ст. до н.е. Їх знахідки у Східній Європі перелічені у монографії І.П.Засєцької
(Засецкая, 1994, с.35-36). Велика серія залишків луків гунського типу виявлена також на
території Дагестану (Саидов, 2011).
Луки гуннського типу стали основою для створення складних луків більш пізнього
часу – тюркського, уйгурського, куманського і кіпчакського, монгольського (Савинов,
1981), а потім – широко відомого турецького, башкирського, калмицького та ін.
Поміж тим, у Західній Європі продовжували існувати прості луки. Особливо
уславленим був англійський довгий лук (його довжина дорівнювала зросту людини або
дещо перевищувала його), що виготовлявся, найчастіше, з тису. Саме англійські лучники,
які набиралися з йоменів – вільних селян, забезпечили перемогу англійців у Сторічній
війні. У битвах при Крессі (Рис. 7), Пуатьє, Азенкурі вони знищили цвіт французького
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лицарства, що підірвало непохитну до того часу владу сеньйора над простолюдином. Проте
у ХVI ст. лук у Західній Європі був остаточно витиснутий арбалетом та аркебузою.
Однак в більш східних регіонах, незважаючи на появу вогнепальної зброї, складний лук
перебував у застосуванні ще досить тривалий час. Особливої слави зазнав турецький лук,
стрільба з якого вважалася спортом султанів. Він був на озброєнні також у донських та
запорізьких козаків, котрі перебували у постійній конфронтації з турками та їх васалами.
На відміну від вогнепальної зброї, такий лук мав дві важливих властивості – безшумність
та скорострільність.
Не виключено, що лук у запорізьких козаків був також знаком старшинського
достоїнства. В усякому разі, на відомому портреті легендарного Байди – засновника першої
Запорізької Сечі князя Дм.Вишнивецького, він зображений з луком у правиці (Рис. 8).
Вражають й факти використання лука під час наполеонівських війн. Так, у битві
поблизу містечка Веллау (http://www.archman.ru/2009/09/01/at) французька кіннота генерала
Груші напала на заслон з донських козаків. Ніби то втікаючи від французів, козаки, які
скакали галопом, напівобернулись у сідлах і почали вражати французів з якоїсь таємної для
супротивників зброї. Під час удаваного відступу козаки підвели французьких вершників
під засідку і калмицький полк, що стояв там, завершив розгром французів.
На зустрічі імператора Олександра І з Наполеоном, що відбулася невдовзі після цих
подій, останній запитав про таємну зброю у отамана М.Платова. Той показав йому багато
оздоблений золотом і сріблом турецький лук, а після того, як Наполеон подарував йому
золоту табакерку, був змушений, у свою чергу, подарувати Наполеону свій лук та футляр
для нього.
Після такого короткої розповіді про історію луків, розповімо про три лука, що
зберігаються в Музеї історії зброї у м. Запоріжжі.
Лук №1. Лук вигнутий «рогами» назовні. Довжина кібіті 884 мм. Дерев'яне руків'я
овальне у перетині, його товщина близько 30 мм. «Рога» виготовлені з двох прошарків
деревини (Рис. 9).
Їхня «спинка» виготовлена з деревини, «черевце» підсилене довгими роговими
накладками, що кріпляться, приблизно, від руків'я до крутих вигинів на кінцівках лука. Ці
вигини досить масивні, їх товщина 23, а ширина 31 мм.
Кінцівки лука, або мадіани, складають єдине ціле з дерев'яними частинами «рогів».
Дерево і ріг були склеєні поміж собою, зараз шов склейки помітно розійшовся.
На одній з кінцівок лука зберігся упор для тятиви. Лук покритий чорним, жовтим та
красним лаком.
Лук №2. Загальна довжина лука – 1370 мм (Рис. 10). Лук асиметричний. Довжина
верхнього «рогу» 715 мм, нижнього – 655 мм. Дерев'яні «спинки» рогів і довгі рогові
накладки на «черевцях» також були склеєні. Таке сполучення різних матеріалів добре
забезпечувало «стискання-розтискання» лука. На кінцівках збереглися два упори для
тятиви. До колекції Музею лук надійшов з натягнутою тятивою.
Дерев'яні частини лука орнаментовані розетками з п‘ятьма пелюстками. Лук вкритий
чорним та красним лаком.
Лук №3. На відміну від перших двох екземплярів він дещо більший (його довжина –
1440 мм) і відрізняється складністю конструкції та різноманітністю матеріалів, що були
використані під час його виготовлення (Рис. 11-12). Лук вигнутий назовні. Руків'я овальне
у перетині, досить товсте – 46 мм. Дерев'яні «рога» підсилені роговими та сталевими
накладками. На верхньому «розі» до дерев'яної основи «черевця» прикріплена рогова
пластина довжиною 204, шириною 32 і товщиною 5 мм. Поверху на неї закріплена сталева
пластина довжиною 183, шириною 16 і товщиною 2 мм.
Ще одна сталева пластина закріплена на боці «рога». ЇЇ ширина 32, товщина 1 мм.
Пластина частково деформована, тому визначити її точну довжину не є можливим.
Сталева пластина довжиною 178, шириною 34 та товщиною 1 мм закріплена також на
дерев'яній «спинці» «рога».
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До іншого «рога», нижче руків'я, також прикріплена спочатку рогова накладка
довжиною 165, шириною 34 і товщиною 4 мм, а потім сталева пластина довжиною 159,
шириною 30 і товщиною 4 мм.Лук багато орнаментований витонченими арабесками.
Усі три лука були придбані для Музею під час аукціонів, що проходили у дальньому
зарубіжжі. Перші два луки, по даним організаторів аукціонів, походять звідкілясь з
території Монголії. Третій лук було виставлено на продаж як «турецький».
Що стосується перших двох луків, то з атрибутацією їх як пізньомонгольських можна
погодитися. Про це свідчить, зокрема, їхня схожість із монгольськими луками пізнього
середньовіччя, особливо з луком 1-го типу, посиленим роговими пластинами (Худяков,
Бобров, 2004).
На жаль, автори цієї публікації не наводять точної дати такого виду озброєння. Проте,
як випливає з контексту роботи, мова, скоріш за все, йде про ХVIII ст.
Таку дату підтверджує ще один відомий нам лук. Нещодавно на відомому аукціоні
«Імперіал» був виставлений на продаж «рідкісний монгольський лук» (лот 45)
(http://www.auctionflex.com/showlot.
ap?co=30162&weid=22048&weiid=8054413&archive=n&lso=lotnumasc&pagenum=1&lang=En
). «Рога» лука сильно вигнуті назовні і утворюють майже овал, найбільша довжина
котрого 507 мм (Рис. 13). За думкою експертів аукціону, лук датується ХVIII ст. До цього ж
часу можна віднести й монгольські луки, які ми публікуємо.
Не викликає сумнівів й визначення третього лука як турецького. Про його дату можна
судити по турецькому луку, що був виготовлений, як свідчить напис на ньому, у 1622 році.
Цей лук був експонований на виставці османської зброї, що проходила у замку
Фрідріхштайн (федеральна земля Гессен, ФРН) у 2012 році (LöweundHalbmond…., 2012,
kat. 10-13).
Подібно до нашого лука, він також був посилений сталевими пластинами і був
прикрашений східними орнаментальними мотивами (Рис. 14).
Усе це дає підстави датувати турецький лук з колекції Музею історії зброї у м.
Запоріжжя в межах ХVII ст.
2013
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SUMMARY
Invention of the bow, this first mechanical invention of man, refers to the Paleolithic or the
early Mesolithic period, ie it happened approximately about 40-30 thousand years ago. The first
bows were simple, as made from a single piece of wood.
Complex bows, ie consisting of several layers of different kinds of wood, sometimes
reinforced by bone or horn details were the invention of the nomads, and bows were named
―Scythian type‖. Their appearance is the beginning of the I millennium BC.
Their further development is more powerful bow of ―hunnic‖ type that marked the
beginning of the later Bashkir, Kalmyk, famous Turkish and other bows. Unlike the southern
regions of Eurasia and the surrounding areas, in Western Europe simple bows were still prevalent,
the most famous of which were the English long bows.
Two Mongol bows of XVIII century and one Turkish bow of XVII from the collection of
the Museum of Weapons in Zaporozhye are first published in this article.

Рис. 1. Зображення мисливців з луками на петрогліфах (епоха мезоліту)

Рис. 2. Німрудський рельєф
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Рис. 3. Бронзова модель лука з Ольвії

Рис. 4. Скіфські лучники. Золота платівка з кургануКуль-Оба

Рис. 5. Кубок з кургануКуль-Оба
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Рис. 6. Гуннський лук (реконструкція)

Рис. 7. Битва при Крессі. Середньовічна миниатюра
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Рис. 8. Портрет легендарного Байди
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Рис. 9. Лук №1
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Рис. 10. Лук №2
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Рис. 11. Лук №3. Цифрами позначені орнаментовані ділянки кібіті
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Рис. 12. Деталі декору лука №3
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Рис. 13. Монгольський лук. Лот аукціону «Імперіал»

2013

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Рис. 14. Турецький лук. Експонат виставки у замку Фрідріхштайн
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Г.Н.ТОЩЕВ
ПАМЯТНИКИ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА БРОНЗЫ МАМАЙ-ГОРЫ

Охранные исследования на Мамай-Горе в Каменско-Днепровском районе
Запорожской области ведутся с 1988 г. сотрудниками Запорожского национального
университета. За четверть века раскопок здесь выявлены разновременные комплексы от
эпохи неолита до периода средневековья, материалы которых оперативно вводились в
научный оборот2.
Значительный интерес вызывают изученные здесь материалы эпохи энеолитабронзы, которые репрезентуют почти все известные в степном Причерноморье
археологические культуры. С появлением на этой территории населения медного века
связывают и строительство монументальных погребальных сооружений – курганов.
Выявленные древнейшие захоронения датируются периодом энеолита. Костяки
лежали вытянуто или скорченно на спине в сопровождении округлодонных сосудов (рис.).
Основные и впускные могилы раннего периода бронзы (ямная культура) совершены
в ямах простых форм и с уступом (14). В одном случае отмечено дозахоронение.
Погребенные сопровождались сосудами, изделиями из бронзы и кости – украшения,
кремня – наконечник стрел, дротика (рис.).
Различные периоды развития катакомбной культуры характеризуют как впускные
курганные, так и грунтовые комплексы, всего 33. Рядом со слегка скорченными на боку
или вытянутыми на спине костяками находился сопровождающий инвентарь. В наборе
материалов представлены глиняная и деревянная посуда, поделки из кремня и камня.
Уникальными артефактами являются чаша прямоугольной формы и пышно
орнаментированный топор (рис.). В катакомбе с подзахоронением на более позднем
погребенным находился скелет овцы.
В состав сопровождающего инвентаря мастера изготовителя стрел входили
наконечники стрел и заготовки под них, ретушеры.
Погребения последующего времени связываются с носителями культуры
многоваликовой керамики. Рядом со скорченными на спине или боку костяками выявлены
округлые пряжки из кости с одним отверстием, керамика, глиняное пряслице (рис.).
25 погребений представляется возможным датировать поздним периодом эпохи
бронзы и соотносить с носителями срубной культуры. Скорченные на боку костяки обычно
сопровождались банковидной керамикой различных вариаций (рис.). В одном случае
отмечена кремация.
Для всех отмеченных выше периодов характерно применение охры в погребальном
обряде, гораздо реже мела. Археологические материалы находять аналоги в комплексах
Северного Причерноморья.
Исследованные комплексы (85) отражают последовательность в освоении района
Великого Луга носителями различных культур на протяжении энеолита-бронзы.

SUMMARY
.The paper gives a brief description of the Late Stone Age burial complexes of neolithbronze epoch that was discovered in the process ofZNU archaeological expedition on Mamay
Mountain.

Андрух С.И., Тощев Г.Н. Могильник Мамай-Гора. Кн.1. – Запорожье, 1988;
Андрух С.И. Могильник Мамай-Гора. Кн. ІІ. – Запорожье, 2000;
Андрух С.И., Тощев Г.Н. Могильник Мамай-Гора. Кн.ІІІ.– Запорожье, 2004;
Андрух С.И., Тощев Г.Н.Могильник Мамай-Гора. Кн.ІV.– Запорожье, 2009.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
А.Л.СОКУЛЬСЬКИЙ
ОТАМАНИ ХОРТИЦЬКОЇ СІЧІ (1552-15583): СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Історія козацького Запорожжя – то перехрестя драматичних подій у долі
українського та інших європейських народів. Багато століть назад тут визрівав процес
козакування, рухливого і воєнізованого способу життя на дніпровському
прикордонні. Саме тут сформувалося перше козацтво як соціальне явище, визнане
феноменом світової історії. Завдяки йому український народ вижив духовно,
розвинувся як великий слов‘янський народ, один з найбільших у Європі [1, с.109].
Історія перших запорозьких січей, крім третьої, Базавлуцької, продовжує
залишатись лакуною в вітчизняному козакознавстві. Написано чимало праць – від
неупереджених до суб‘єктивно-схоластичних. Проте, незалежно від того, козацтво
залишається вирішальним чинником, що призвів до остаточного занепаду залишків
монгольської імперії, експансії Річі Посполитої через асиміляцію їх наслідків в
середовищі життєво-відпорного українського оточення.
Унія Польщі з Великим князівством Литовським у кінці ХІV ст. під династією
Ягайлів принесла обом державам величезне територіальне збільшення. Їх територія
охопила простір майже всього чорноморсько-балтського межимор‘я, а після зайняття
верхів‘я Дніпра (Смоленщини) їхні кордони наблизились на 100–150 км до околиць
Москви.
З ХV ст. Польща і Литва, з‘єднані династичною унією, були наймогутнішою
державою Східної Європи, а її територія охоплювала близько 1,5 млн км2. Згодом
Велике князівство Литовське понесло втрати як на північному сході (з Московією),
так і на півдні, внаслідок утворення Кримського Ханату, де втратило доступ до
Чорного моря і всієї степової смуги українського прикордоння.
Після Люблінської унії Річ Посполита повернула територіальні втрати на
північному сході, але не змогла захистити південь пограниччя від експансії
Кримського Ханату, який прийняв турецький васалітет з 1475 року. Внаслідок
геополітичних змін в Північному Причорномор‘ї склалося козацьке пограниччя між
трьома середньовічними державами: Польщею, Московією та Османською імперією.
Козацтво, як прикордонна військова сторожа, еволюціонувало із військових
структур Давньоруської держави і Литовсько-руського воєводства ХІІ - першої
половини ХV ст.: уходників, бродників, чорних клобуків, що трансформувались в
татарські, литовські, подільські, волинські козацькі формування, згадувані в
писемних джерелах під 1143-1147; 1206; 1213-1216; 1227; 1240; 1299; 1303; 13071308; 1489; 1490-1492; 1444 рр.
Термін «козак» першим називає польський хроніст Мацей Стрийковський (бл.
1547 - до 1593), він також зустрічається в буллі папи Григорія ІХ в 1227 р. та в
Початковій монгольській хроніці під 1240 роком. В перекладі з східних мов означає
«одинокий», «схильний до завоювання» [2,с.126].
Близько цього часу в писемних джерелах з‘являється слово «отаман» (фр.
ottomans) – минула назва турок, що бере початок від засновника династії Османа І
(кінець ХІІІ – початок ХІV ст.) [3,с.466]. Отаманські традиції вже спостерігаються в
козакуючім бродництві. Візантійський історик Н. Хоніат згадував про допомогу
бродників болгарам, які прагнули здобути незалежність від Константинополя [4, с.
168]. За іншою версією слово «отаман» походить від тюркського «одаман» –
начальник у групі пастухів. Великий гурт худоби, що складався із декількох менших,
3
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називається по-татарськи «кхош» – звідки походить термін «кош» – як цитадель чи
укріплений табір. Звідти і слово «курінь». Рашид-ад-Дін пояснював його значення
так: «коли в полі кибитки стоять у великій кількості у вигляді кола, то називається
курінь».
Вже в другу половину ХІІ ст. для володарів Русі провінція Берладь в
Нижньому Подунав‘ї стала традиційним пристанищем бродницького козакування, яке
уособлювалося осередком беззаконня, вольниці і розбійництва. Мандрівні загони
бродників, а дещо пізніше і татар, не підкорялись будь-якій владі, нападали, грабуючи
купецькі каравани і називали себе козаками [6,с.21].
На Калці отаман хортицьких (прим. наша А.С.) бродників на ім‘я Плоскиня
цілував хрест на вірність київському князеві Мстиславу Романовичу перед
остаточним боєм з контингентом Субудея і Чугуде 1223 року. У бродницьких
військових формуваннях ХІІ–ХІІІ ст. відчутний інститут козацтва [5,с.169,с.285].
Найпізніша згадка про дніпровське бродництво міститься в листі угорського
короля Белли ІV до пана Інокентія ІV (1254) [7,с.201].
Керівні функції у козацтві виконували отамани – головна керівна посада в
козацькому війську. Ймовірно, що в перші десятиліття свого існування козацтво
освоїло своєрідний внутрішній устрій організації, оснований на попередньому досвіді
общинних і дружинних звичаїв і традицій Києворуської та Литовсько-Руської доби,
«збагатившись новими елементами організації і мало вигляд політичної аномалії на
фоні європейських державних структур» [8, с.8].
Розвиток інституту отамування, як і становлення раннього козацтва на
українському прикордонні можна розділити на чотири етапи:
І етап (1340-1362) оксамитовий («старе не рушить, нового не вводить»);
ІІ етап (1362-1385) ослов‘янення (руська (давньоукраїнська) мова, римське
право);
ІІІ етап (1385-1480) втрата автономії внаслідок експансії Польщі;
ІV етап (1480-1569) збирання земель Русі [9,с.95,с.96].
Вздовж українського прикордоння відбувався процес корпорації руським
населенням сусідів, навіть таких хижих, як торки, берендеї, чорні клобуки, ногаї,
татари, в тому числі переселених із степового пограниччя Вітовтом з числа 200000
[10,с.60].
Цікаву і достатньо вичерпну характеристику ґенези козацтва надає Мирон
Костін (1596–1661), посилаючись на польські джерела: «…козаки за походженням
руські, залишки воїнів руських князів. Жили вони на низу Дніпра, по його обох
степах, не маючи сусідів, ведучи військовий спосіб життя, добуваючи їжу
рибальством на Дніпрі та мисливством в степах. Рибалили вони біля самих порогів, де
вода спадає з скель донизу. Ці місця не можна пройти ні на якому судні, тільки
козацькі човни проходять, та й то, з великими труднощами. Часом вони тягнуть свої
човни по суші, доки не пройдуть ці місця» [11,ч.4.17].
Асиміляційні контакти – головна риса степового пограниччя, яке не знало
пріоритету крові і соціального статусу, керувалось звичаєвим правом, дружинними
традиціями, засвоюючи і переплавляючи досвід сусідів.
Автор «Історії Русів» наводить ілюстрацію із буднів литовсько-руського
пограниччя: «Гедимін князь року 1320-го, прийшовши в межі Малоросійські з
воїнством своїм литовським, з‘єднаним з Руським, що перебувало під орудою воєвод
Руських Пренцеслава, Світольда і Блуда та полковників Громвала, Турпила,
Перунада, Лазима й інших, вигнали з Малоросії татар, перемігши їх у трьох битвах, і
на останній, головній, над річкою Ірпінь, де убиті Тимур і Давлат, князі татарські,
принци ханські» [12,с.41].У наведеному епізоді імена воєвод, полковників і бояр, як:
Пренцислав, Світольд, Громвал, Перунад, Ладим мають давньоруське походження.
Бояри, князі, воєводи прикордонних містечок і фортець утримували гарнізони на
черговому режимі за власний кошт. Люстрації прикордонних замків і фортець,
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періодично виконуваних польською адміністрацією, свідчать, що чисельність
прикордонних гарнізонів залежала від можливості кишені можновладців.
Люстрації прикордонних замків, фортець показують невеликі гарнізони їх
охоронців. Їх чисельність залежала від можливостей феодалів. Так, в прикордонному
містечку Сокуль на річці Стир, яке в середині ХVІ ст. мало статус магдебурзького
права, було 46 домів засторожених людей, тобто стільки було й на черговому режимі.
Власник волості Марк Сокульський в 1577 році платив від містечка в королівську
скарбницю від тридцяти ринкових домів, 248 вуличних: 60-ти убогих домів
[11,с.294,с.295].
Фундатор першої Запорозької Січі черкаський і канівський староста, кн. Д.
Вишневецький змобілізував у спільний похід з дяком Ржевським лише триста козаків
під проводом місцевих отаманів Млинського (за Никонівським літописом
«Млымским» прим. наша А.С.) та Михайлом Єськовичом: «а писал к государю, что
на Днепре к нему пристали Литовские люди, атаманы Черкаские, Млымскым зовут да
Михайло Еськович, а с ними триста козаков Черкас Каневских» [13,с.272].
Це сталося невдовзі після того, як в 1549 році при черговому вторгненні татар
на Волинь отець і ненька Дмитра Вишневецького стали бранцями ординців,
повідомляє хроніка Литовська й Жмойтська в гаслі «Татаре на Волиню»: «Року 1549
Татаре перекопские на Волыни и много шляхты и розмаитого люду набрали, и князя
Вишневецкого з женою поимали и до своей земли завели» (ПСРЛ, т. 32, – с.109).
Розпочавши компанію в спілці з московськими стрільцями дяка М. Ржевського
«…козаки и Литовские атаманы ходили под Ислам - Кермень…, и многою животину
отгонили да пошли под Агапов, а у Агапова остров взяли и Турок и Татар побили и
язики поймали» [14,с.271, с.272]. Очаківські й Тягинські сончаки кинулися в погоню
за експедиційним корпусом козаків, але ті, закріпившись на одному із дніпровських
островів, шість днів тримали оборону «и розошелся со царевичем (ханом – прим.
наша А.С.) далъ Богъ, здорово, … ис пищалей паранил и побил людей многих, и
прислал с тем козаков своих. Гришу да Костю и вести Крымскыя писал…» [15,с.271].
Із літописного гасла відомо, що вчорашні отамани черкаських і канівських козаків, а в
травні 1556 року вже «хортицьких», Млинський і Михайло Єськович, здійснили
перший глибокий рейд в територію противника. Ординці традиційно переходили
через прикордоння в районі річної системи Кінські Води, що на лівобережжі
Мамайлугу супроти острова Хортиці. Тут споконвіку діяла зручна дніпровська
(Кічкаська – прим. наша) переправа і брід «Протолче» - при однойменному
прикордонному місті-порту Протолче, що розміщалось в південній частині острова
Хортиці, сховане серед плавневих озер. Тут, протягом чотирьох століть функціонував
давньоруський форпост Русі –«Протолче». За археологічними даними, воно могло ще
існувати після розгрому золотоординських решток в Мамайлузі, організованих
Ольгердом (1362) і Вітовтом ( 1398), що призвело до занепаду адмінцентрів ханської
влади. Щоб взяти під контроль пониззя Дніпра, необхідно було контролювати
Кічкаську переправу (нині сучасна гребля Дніпрогесу – прим. наша А.С.) і
хортицький плацдарм, і згадуваний вище брід «Протолче», що і виконав
Д. Вишневецький весною 1556 року.
До питання, де в травні 1556 року був Д. Вишневецький, відомо лише, що
експедиція дяка М. Ржевського із Путивля на Хортицю із залученням в похід козаків
отаманів Млинського і Єськовича, активно сприяла консолідації козакам Запорожжя.
Об‘єднання обох формувань не могло відбутися без попередньої домовленості з Д.
Вишневецьким. Можемо припустити, що дипломатичні контакти між центрами
прикордоння Черкаси-Канів і Путивлем були постійними. Іван Грозний не випадково
просить польського короля в червні 1551 і в березні 1552 р. «чтоб им потому ж обид
никаких не было» [16,с.484].
Літописні гасла з березня 1556 по травень 1558 рр. подають відомості про
Млинського й Михайла Єськовича лише кілька разів. Після осені 1557 року, коли
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Хортицька Січ протистояла, за джерелами 24-денну облогу, об‘єднаним силам татар,
турок і волохів, очолюваних кримським ханом Девлет-Гіреєм, хортицькі отамани вже
не згадуються. Єдине гасло за місяць червень 1556 року означене «Мишка
Черкашенин двух языков…». Тут, на наш погляд, повідомлення стосується Михайла
Млинського, колишнього отамана Черкаських козаків: «Мишка Черкашенин двух
языков, один Крымец, а другой Турчанин, а взяты сказывает под Керцом – городом за
Ширинских князей улусом. А приходил Мишка с казаками, в тоже время, как дяк был
в Исламе-Кермене, Мыюсан рекою в море, а морем под Корец, и тут повоевал и
отошел здорово» [17,с.272].
Московське населення всіх українських козаків називало «черкаські люди» –
офіційна назва в актах і документах від середини ХVІ до ХVІІ ст. Згодом цю назву
росіяни замінили на «малоросійські козаки». У даному випадку мова йде про
Михайла Млинського, отамана черкаських козаків. Водний похід на Керчь він
здійснив в червні 1556 року по давньоруському водному шляху через Міус – Азовське
море – Керч. Двадцять чотири роки перед цим в 1532 році Черкаський замок
витримав 30-денну облогу ординців хана Сеадет-Гірея. В часи отаманування в
Черкасах Михайла Млинського місто мало статус староства [18, с.3707].
Отже, похід М. Млинського в червні 1556 року водним шляхом на Керч, а дяка
Ржевського4 на Іслам-Кермень, а Д. Вишневецького на Очаків свідчить про
масштабність і багатовекторність стратегії запорозького гетьмана. Ніконівський
літопис повідомляє, що 29.09.1557 року дяк Ржевський діяв у Поліе «…козаки
Ржевського Ростълой, Степановъ, да Труханъ Павловъ» повідомляли: «Дяк Крымских
людей побил и в Путивль с Поля пришел, а привел девять языков, и языки сказывали,
что Крымский цар был в собране … и ныне люди распутил, а сам пошел в Крым» [18,
с.3707]. Якщо Ржевського у вересні 1557 року на Хортиці не було, то Вишневецькому
довелось протистояти Девлет-Гірею тільки з Хортицькими козаками. Літопис
повідомляє: про успішну боротьбу Вишневецького з Девлет-Гіреєм: «…козаковъ
Дениска Малого с товарыщи Путимцев», что цар Крымской Девлет-Кирей и с сыном
и сов семи людями Крымскими приходил под его город на Хордецкой остров и
приступал 24 дни: и Божеіим милосердіем и царя и государя великого князя именем и
счастьем от царя отбился и побил у царя многых людей лутчих, и пошел цар от него с
великим соромом…» [19,с.281]. З цієї пори імена хортицьких отаманів обох –
Михайлів Млинського й Єськовича зникають із сторінок літописів.
Звали Єськовича – Мисько, Черкашенин (як і Млинського – прим. наша – А.С.)
під такими іменами його знають документи ХVІ ст. У 50-х рр. ХVІ ст. козакували на
Запорожжі. У березні 1556 роком разом із отаманом Миськом Млинським за наказом
Д. Вишневецького очолювали загін черкаських і канівських козаків в спілці з дяком
М. Ржевським. Можливо, що при штурмі Очакова і Волам-Кермена хтось із
хортицьких отаманів і приймав участь, то в подіях 24-денної облоги Хортиці вони,
схоже, до кінця слідували кармі козака. У вітчизняній літературі висказується думка,
що після відправлення московських загонів із Запорожжя, похід Азовським морем на
Керч (через р. Міус – прим. наша – А.С.) організував Михайло Єськович. Вище ми
відводили цю місію Михайлу Млинському. Якщо Михайло Єськович не був задіяний
в посольських ділах, то в поході могли бути обоє, хоча це вже не так принципово. Ці
ж джерела зазначають, що М. Єськович за дорученням Д. Вишневецького їздив до
польського короля Сигізмунда ІІ Августа, а протягом 1556-1557 рр. до Івана Грозного
[20,с.239].
Літописні джерела досить виразно поділяють службові обов‘язки обох
отаманів – М. Єськович виконував посольські зв‘язки, а М. Млинський очолював
бойові операції. Треба зазначити, що літописні гасла називають десятки інших
4

Дяк Матвій Ржевський был при Иоанні ІV дяком, в кінці 50-х воєводою, потім намісником в Ряжське,
Рыльську, Чернігові, бойовий соратник Д. Вишневецького і учасник формування Хортицької Січі; в 1576 р.
посол в Криму
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козацьких отаманів, князів, бояр, воєвод, що діяли на степових просторах від
Астрахані до Крыму. Із багатьма, особливо черкеськими полководцями, приятелював
і протежував їм гетьман Запорожжя Д. Вишневецький.
Отамування між 1556 і 1558 рр. на українському й російському пограниччі у
літописах ХVІ ст. згадуються часто. Біля Астрахані діяв отаман Ляпун, на Дону
Даніла Чюлков да Васка Хрущов, Улан даАран. З М. Млинським і М. Єськовичем
співробітничали Михайло Грошев, Юрій Булгаков, Черкеси Сибок й Ацимчук.
Посольські зв‘язки Д.Вишневецького з Іваном ІV Грозним здійснював виключно
Михайло Єськович, а з кінця 1557 року посольські зв‘язки забезпечували діти
боярські Андрей Щепотев, Іван Мячков, Дениска Малий с Путимцевим, Нікіта
Олексеєв син Карпова, Іванко Мальцев, Елка, Лопир, Истома Матюков, Гриша Велин,
Нечай Ртищев та ін.
Драматична ситуація склалася на астрахансько-донському пограниччі, де
дошкуляли ногаї, камські татари й ординці Азова й Криму. Як не впевнено відчував
себе цар Московії за спиною таких воєвод як Д. Вишневецький та дяк Матвій
Ржевський, та лихо сталося 24 травня. На Москву ходив Девлет-Гірей, якого Д.
Вишневецький побив у Хортицькій Січі весною 1557 р. Того ж року через
російського посла в Криму Федора Загрязського сповіщалось: «…сее осени о Покров
у него Вишневетской князь Дмитрий город взял Ислам-Кермен людей побил и пушки
вывез к себе на Днепр во свій город, а з другую сторону Черкасы Пятигорскіе взяли
два города, Темрюк да Тамань…» [21,с.281,с.282].Тому Девлет-Гірей власноруч
«…мая 24 день на Вознесеньев день, Татарове посад зажгли. И Божим гневом, грех
ради наших Москва згорела вся: город и в городе государев двор и все дворы и
помады все, и за Москвою; и людей погорело многое множество, им же небе числа; и
всякое богатство и все добро погорело. И церкви каменные от жару расседалися, и
люди в каменных церквах и в каменных погребах горели и задыхались… А князь
Белской на своем дворе в каменном погребе задохнулся, умер. В государевых
палатах, в Грановитой и в проходной… и в первых палатах прутья железные
поплавились от жару» [22,с.300,с.301]. В цей жахливий момент Іоани ІV Грозний
йшов із своїми опричниками на Ярославль. Після спалення Москви Девлет-Гірей зняв
облагу і пішов на Крым.
Діяльність хортицьких отаманів М. Млинського й М. Єськовича
підпорядковувалась планам і стратегії Д. Вишневецького, який будував оперативні
плани через узгодження із своїм васалом, з яким до того ж був в кровному родстві.
Українська княжна, донька Василя Глинського і племінниця Михайла Глинського в
1526 р. вийшла заміж за вел. кн. московського Василя ІІІ Іоанновича, була матір‘ю
Іоанна ІV Грозного, а в 1533–1538 рр. його регентшею. В 1535 р. провела грошову
реформу, що прогресивно вплинуло на економічне зростання Московії. М. Глинський
в 1507–08 рр. очолив повертання українських і білоруських вельмож проти вел. кн.
Литви Олександра-Жигмонта І, а після поразки повстання втік до Москви, де займав
високий пост [23,с.163].
Різні покоління істориків по-різному тлумачать самоорганізацію січових
колективів в Запорожжі, як і оцінку постаті Д. Вишневецького. Так, Любомир Винер
вважав «замок (городок – прим. наша – А.С.) на острові Хортиця першим прототипом
козацької Січі, в якій розвивалося військове й господарське життя запорожців»
[24,с.28].
Історик молодого покоління Києво-Могилянської академії Віталій Щербак на
основі вищенаведеного про Хортицьку Січ формулює висновок: «…укріплення, яке,
утвердившись на острові Томаківка в 60-70-х роках ХVІ ст., дістало назву Запорозької
Січі» [25,с.53]. Він же двома роками раніше зазначав: «зважаючи на вказані
обставини, найбільш прийнятним є твердження М. Грушевського, який у статті,
присвяченій історичним заслугам Дмитра Вишневецького, назвав князя «духовним
батьком нової української плебейської республіки». Отже, Хортицький замок став
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своєрідним прототипом козацького укріплення, предтечею твердині на Запорожжі,
яка, утвердившись в 70-х роках ХVІ ст. на о. Томаківка дістала назву Січі» [26,с.21].
Сьогодні слід додати, інтерпретатори виникнення запорозького козацтва і
самоорганізації першої Січі говорять про Баторієві часи, а не про часи Дмитра
Вишневецького.
Історики ще довго дискутуватимуть чим було літописне «Протолче» на
о. Хортиця – праобразом бродницької Січі (ХІІ-ХІІІ ст.), що першим
трансформувалось в «городок» Д. Вишневецького на Хортиці, чи в земляний окоп на
острові Томаківка? Хортицькі отамани були здатні виконувати посольську службу,
організовувати і здійснювати військові експедиції водними шляхами на кримські
міста, утримувати оперативну перевагу в кочівницькому пограниччі над сильним
противником. Обидва отамани були «primusinterpares / першими серед рівних/»
[27,с.267,с.268]. Отаманування на пограниччі до каденції обох Михайлів –
Млинського й Єськовича – мало багатовікові традиції, від гарнізону Вознесенівського
табору (VІІ-VІІІ ст.) до Давньоруського літописного «Протолче» (ХІІ-ХІV ст.)
Вважаємо, літописні джерела, які ми тут цитуємо, заслуговують на увагу через
свою неупередженість. Що стосується оцінки діяльності Дмитра Вишневецького в
Запорожжі, на московській службі, в останні роки життя після отримання статусу
суверенного суб‘єкта, треба сказати, що оцінки діяльності українського князя,
справжнього лицаря раннього козацтва, радянська історіографія виконувала
упереджено, мотивуючи класовою сутністю козацтва, його експлуататорським
походженням або відсутністю джерельного фактажу. Те, що географія впливу
козацтва з початком діяльності Хортицької Січі вже сягала Центральної Європи,
Балкан, Кавказу, Середземномор‘я, Близького Сходу успішно довела професор
Сорбони Лемерсьє-Келькеже Ш. в праці «Литовский кондотьер ХVІ в. князь Дмитрий
Вишневецкий и образование Запорожской Сечи по данным оттоманских архивов»,
яка публікувалась у «Франко-русских экономических связях» в 1973 році. На її
думку, Вишневецький виконував при Івані ІV Грозному функцію головного воєводи,
а завершив службу, з формальним правом організовувати державу.
Проте з літа 1560 р. вже з особистою армією, сформованою з українських
козаків, черкес і московітів та донців, Вишневецький блокує Азов, але з прибуттям
турецької ескадри на чолі з Беєм Кафи мусив відступити. Після цього тактичного
маневру з черкесами спробував подолати Таманську протоку, щоб проникнути в
Крим й атакував Кафу. Турки, попереджені про його намір чи московськими гінцями,
чи шпигунами, яких послав кримський хан у черкеські землі, зірвали акцію
Вишневецького. Друга турецька ескадра, пильнуючи переправу, відбила атаку
Вишневецького в Керчинській протоці [28,с.18–22].
Ми ж готові завершити іншою констатацією – оволодіння Д. Вишневецьким
статусом суверена, засвідчене доповненням до Никоновського літопису, що
збереглося в списку синодальному, лебєдевському й олександро-невському
приводить гасло: «Отпустил государь Вишневецкого на государство в Черкасы
месяца февраля отпустил цар и великий князь в Черкасы по их челобитью воєводу
свого князя Дмитрия Ивановича Вишневецкого, а сним отпустил вместе князей
Черкаских князя Ивана Омащука, да князя Василья Сибока з братьею, и поповь с
ними крестианскых отпустил, а велел их крестити по их обещанию и почелобитью и
промишляти над Крымским царем» [29,с.324]. Це гасло чомусь не коментувалося в
радянській літературі, та і на часі йому не присвячено жодної уваги. Козакування
українських князів Дмитра Вишневецького, Михайла і Богдана Ружинських йшли тим
же шляхом, що і козакували їх попередники Дмитро Путятич, Богдан Глинський,
Семен Полозович, Остафій Дашкович, Кость Кмитич. Вони в першу чергу почувалися
спадкоємцями народу руського, насамперед еліта; шляхта, вище духовенство і
передове міщанство [32,с.165].
Як Московія обійшлася без свого головного воєводи Вишневецького?
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Як свідчив англійський посол в Московії Джильс Флетчер, українців на
військовій службі в Московії числилось 4000 проти 4300 німецьких жовнірів. Було в
московському війську і немало кавказьких черкес [30, с.12].
Зберігаючи статус суверена на державу, Д. Вишневецький доводив це і на
Хортиці, і в Черкасах, і в Молдові, виборюючи статус володаря цієї держави, оскільки
опирався на династичні зв‘язки по матері.
Він – рюрикович. Це обумовлювало певний смисл його політично-династичної
поведінки в успадкуванні державного статусу. Усвідомлення права на
великокнязівську владу Київської Русі продовжували і наступники Д. Вишневецького
– українські гетьмани до і після Б. Хмельницького.
Прийнятним є твердження М.С. Грушевського, який в статті, присвяченій
історичним заслугам Д. Вишневецького, назвав князя «духовним батьком огнища
нової української плебейської республіки» [31,с.139].
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SUMMARY
The process of the Khortytsya Sich (1552-1558) self-organization was held with the
participation of Dmytro Vyshnevetsky, Mykhail Mlynsky, Mykhail Yeskovich, in
companionship-in-arms with a Muscovite official, voivode Matvey Rzhevsky.
Atamanship, the highest form of military power, emerged in the pre-Mongolian Rus
(at a frontier) and was first traced in Zaporozhye.
О.П. КРИВОШИЙ
ФРОНТОВА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЖІНОК КОЗАЦЬКОГО ЗАПОРОЖЖЯ
У ВІЗІЇ О. М. АПАНОВИЧ
Сучасний стан розвитку історичної науки в Україні диктує необхідність поглибленого
аналізу історіографічної спадщини, розгляд її під новим кутом зору, звільнення від
існуючих стереотипів та хибних інтерпретацій. Серед недостатньо досліджених сегментів
української історіографії ХХ - початку ХХІ ст. перебуває історія жінок козацького
Запорожжя як напрям історичного знання об‘єктом дослідження якого виступають жінки в
історії Запорожжя - історико-географічної області на Півдні України[1], їхнє правове
становище, функціональні ролі, місце в суспільному житті, творенні національнокультурного простору.
Реконструкція науково-творчої спадщини вчених, пов`язаної із вивченням
становища жінки в козацькому соціумі в контексті історичного, правового,
етнокультурного, соціологічного, антропологічного вимірів відкриває можливість
відтворення нових фемінологічних[2] моделей науки в поєднанні з факторами простору і
часу.
Завданням статті є дослідження проблеми фронтової повсякденності[3] ординарних
жінок козацького Запорожжя, її постановки і розв`язання у феміноорієнтованому науковотворчому доробку відомого українського історика Олени Михайлівни Апанович. Об`єктом
нашого дослідження стала науково-творча спадщина О.М. Апанович. Предметом статті є

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
вивчення способу розв`язання Оленою Михайлівною Апанович проблеми присутності/
неприсутності типологізованих сценаріїв[4] фронтової повсякденності[5] ординарних
жінок в культурному просторі Запорожжя - історико-географічної області на Півдні
України, яка стала місцем розташування запорозького козацтва.
Серед проблем наукової спадщини О.М. Апанович, видається, проблема фронтової
повсякденності ординарних жінок козацького Запорожжя є найменш дослідженою.
Спеціальних узагальнюючих праць з даної теми немає, хоча дослідниця залишила по собі
немалу творчу спадщину, без якої важко уявити національну історіографію другої
половини ХХ ст.[6].
Викладене вище свідчить про те, що наукове дослідження та всебічне глибоке
висвітлення проблематики пов`язаної із способом розв`язання О.М. Апанович проблеми
присутності в культурному просторі козацького Запорожжя фронтової повсякденності
ординарних жінок має як теоретичне, так і практично-пізнавальне значення. Тим більше,
що тема містить ряд дискусійних питань які потребують кардинального переосмислення.
Заявлена у заголовку статті проблематика обумовлює не лише вибір предмета
дослідження, - вивчення способу розв`язання О.М. Апанович проблеми присутності в
культурному просторі козацького Запорожжя типологізованих сценаріїв фронтової
повсякденності ординарних жінок, але й визначає його хронологічні рамки, які охоплюють
період з 1959 - по 2011 рік.
Нижня хронологічна межа пов`язана з початком активної дослідницької роботи
О.М. Апанович в галузі історії жінок України, (перехід до наукового осмислення жіночої
проблематики; в Українській радянській енциклопедії з`являється перша історичнофемінологічна стаття вченої "Вишневецька Раїна" присвячена Раїні Могилянці княгині
Вишневецькій - доньці господаря Молдавського князівства Ієремії Могили, дружині
українського магната кн. Михайла Вишневецького, матері видатного воєнначальника
Ієремії (Яреми) Вишневецького, сестрі Київського митрополита Петра Могили і бабці
польського короля Міхала-Томаша (Михайла) Корибута Вишневецького). Верхньою
хронологічною межею визначаємо 2011-й рік, яким автор обмежує дослідження впливів
"бачення" О.М. Апанович проблеми фронтової повсякденності ординарних жінок
козацького Запорожжя на розвиток української історіографії другої половини ХХ - початку
ХХІ ст.
Феміноорієнтований науково-творчий доробок О.М. Апанович нараховує вісім
публікацій присвячених становищу жінки в ранньомодерному українському суспільстві. Дві
авторські роботи дослідниці "Вишневецька Раїна" (1959) [7, с.112] та "Роксолана" (1963) [8,
с.403] і два інтерв`ю історика "Мальви за порогами" (1989) [9, сс.10-11] та "Мадонни землі
козацької" (1989) [10, сс.4-5] своєю метою, головно, визначають вивчення жіночої складової
в контексті історичних, культурних, історично-правових, політично-економічних процесів
та суспільних відносин і їх, з упевненістю, можна віднести до історії жінок ранньомодерної
України. В чотирьох інших авторських роботах інтерес дослідниці, був спрямований на
вивчення жіночої складової в контексті воєн та збройних локальних конфліктів, що їх вело
запорозьке та українське козацтво в XVI-XVIIІ ст.[11; 12; 13; 14].
]Розгляд цих публікацій під кутом зору присутності в культурному просторі
Запорожжя досвіду участі жінок у війнах та збройних локальних конфліктах відкриває цілу
недосліджену "планету" під назвою "Історія воєнної повсякденності жінок козацького
Запорожжя" в її теоретичному розмаїтті та соціокультурних практиках. Зрозуміло, що
запропонована назва, певною мірою, умовна і являється зручним маркуванням яке дозволяє
розмежовувати сутності. Проте, запровадження цього терміну дає змогу "бачити" в
культурних практиках Запорожжя "сліди" жінок та виокремлювати досвід їх участі у
буденних практиках запорозького козацького соціуму. Підкреслимо, що проблема
присутності "слідів" воєнної повсякденності[15] жінок в традиціях козацького соціуму сама
по собі значно важливіша, аніж це видається на перший погляд. Бо вироблена соціумом
традиція[16], як правило, являється беззаперечною можливістю входження індивіда,
мікрогрупи, чи соціального прошарку в історію. Через традицію (її наявність), можна
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вписатися, в конкретний історичний період, знайти своє місце, а значить і
легітимізуватися[17, с.22].
Інтерес до вивчення історії фронтової повсякденності жінок козацького Запорожжя
почався з дослідження одного з найбільш суперечливих питань, а саме - участі жінок у
воєнних походах козаків-запорожців. Одним з перших до розробки цієї теми долучився,
талановитий польський історик і белетрист другої половини ХІХ ст. Йосип Йосипович
Роллє, який друкувався в Україні під псевдонімом "D-r. Antonij І." [18, сс.124-214]. На
початку 1883 року в Варшаві побачила світ книга історичних оповідань Д-ра Антонія І
"Niewiastykresowe" – "Женщины на окраинах"[19]. Її автор з художньою майстерністю
створив 6 біографічних нарисів, які змальовували типи жінок шляхетського середовища
Волині ХVІ - ХVІІІ ст.. Працюючи з документами з приватних архівів та бібліотечних
установ Поділля й Волині Й. Роллє звернув увагу на той факт, що, виявлені ним письмові
джерела віддзеркалюють різноманітні сценарії воєнної повсякденності "українних" жінок
XVI - XVIIІ ст.. Особливо цінним для нашої теми є сюжет про активну участь жінок
шляхетного стану в обмінах та викупах полонеників, які, протягом багатьох років,
проводилися у Запорозьких степах під Переволочною.[20, с.273]. Розповідаючи про досвід
участі шляхетних жінок України в розшуках, обмінах та викупах полонеників (включаючи
приїзд на Запорожжя і переговори із старшинами Запорозької Січі) історик із загального
масиву запорозької звичаєвості вперше виокремив елементи досвіду перебування жінок в
межах Запорозьких Вольностей та козацької Січі[20, с.273].
Підкреслюючи об`єктивність у зображенні автором історичної епохи В. Антонович
писав: "З нарисів Д-ра Антонія бачимо, що найбільш енергійні жінки не тільки засвоювали
побутові риси свого суспільства, але старались і в зовнішніх їх формах, і прийомах не
поступатись чоловікам; вони ведуть безкінечні тяжби,… уміють вельми спритно
користуватись юридичною казуїстикою; вони вчиняють позови або відбиваються від них
збройною силою, організовують наїзди, витримують облоги, утримують за власний кошт
збройні загони і на чолі їх дають битви…"[21, c.874].
"Побачені" В. Антоновичем в книзі Д-ра Антонія І і осмислені в рецензії[21, cc.873876] сценарії воєнної (фронтової і тилової) повсякденності шляхетних жінок України XVI XVIII ст. невдовзі покликали до появи на сторінках "Киевской старины" серію матеріалів,
які прямо або опосередковано висвітлювали воєнну повсякденність ординарних жінок
козацького Запорожжя.
Майже слідом за рецензією, в червні 1883 року, під заголовком "Украинские
женщины", на сторінках "Киевской старины" світ побачили історичні оповідання Й. Роллє
із згаданої вище книги "Niewiastykresowe"[20, с.268-309].
За кілька років часопис надрукував ще одну феміноорієнтовану роботу Й. Роллє
"Женщины при Чигиринском дворе" [22]. На сторінках цієї праці поміж сценаріями
повсякденного життя елітних жінок України другої половини XVIІ ст. проглядали і окремі
типологізовані сценарії воєнної повсякденності жінок козацького Запорожжя. Дослідник,
звернув увагу на ту обставину, що під час воєнних дій жінкам часто доводилося шукати
сховища в козацьких обозах і поділяти з козаками всі труднощі й тривоги мандрівного
життя[23, с.148]. Під Берестечком, наприклад, зауважує історик, поляки знайшли в шанцях
багато жінок з дітьми. Крім того, майже в кожному загоні були свої куховарки, що
водночас були і маркітанками, але не мали від цього заняття ніякого зиску. У великих
загонах, наголошує Й. Роллє, було по кілька ворожок, котрих називали то відьмами, то
чародійками, часто вони відплачували життям за надто сміливі, але невдалі
передбачення[23, с.148]. Названі істориком жінки, в більшості випадків, були дружинами,
сестрами, коханими, коханками і полонянками запорожців. Й. Роллє одним з перших
наголосив на тому, що козаки, часто "виявляли схильність до одруження"[23, с. 148]. Серед
козацьких дружин були "не лише місцеві за походженням, а й шляхетні польки, єврейки,
молдаванки, вірменки і навіть, іноді, татарки"[24]. Випадки одруження запорожців із
захопленими в полон жінками, за спостереженням історика, були типологізованою нормою
козацького життєустрою. Таким чином одружувались не лише рядові козаки, а й козацька
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старшина - зауважує Й. Роллє. При захопленні містечка Тульчина на Брацлавщині, загони
Кривоноса захопили багато гарних жінок та дівчат, як польок так і єврейок. Одному з
козацьких очільників Антону, якого дослідник називає полковником, "настільки
сподобалася княгиня Софія Четвертинська, Чурилівна родом, що вбивши чоловіка її, він
поспішив одружитися з удовою…. Так само після захоплення Немирова козаки взяли собі
за дружин багато вродливих єврейок"[23, с. 149].
Про жінок-полонянок історик пише: "спочатку жінки-полонянки становили капітал
для переможців, мали визначену ринкову вартість і відігравали, так би мовити, роль
грошової одиниці"[23, с. 148] проте бували випадки, коли "полонянки прихиляли до себе
своїх суворих володарів і ставали їхніми (козацькими – О.К.) дружинами"[23, с. 149].
Вибудовуючи свої праці на грунті маловідомих джерел із приватних і державних архівів
Волині й Поділля Й.Й. Роллє доводив, що в XVI - XVII ст. козаки-запорожці не цуралися
ані жінок, ані сімейних стосунків. На території Запорозьких Вольностей перебувала значна
кількість як "місцевих" жінок (дружини запорожців, сестри, коханки, полонянки, відьми,
чародійки, вдови), так і приїжджих (шляхтянки які провадили розшук полоняників, жінкиполонянки, що поверталися з татарсько-турецької неволі, дружини польських офіцерів).
Поза нею жило ще одне коло прямих контактів (спілкування) козаків-запорожців з жіночою
статтю, це матері козаків, дружини, сестри, кохані, коханки, доньки, вдови козаків,
шинкарки, ворожки та козацькі діти.
У 1887 році зусиллями упорядників часопису "Киевская старина" розгляд
проблематики пов`язаної з присутністю в культурному просторі козацького Запорожжя
фронтової повсякденності жінок переноситься в етнографічно-етнологічну площину. В
вересневому номері цього авторитетного видання був опублікований відгук на публікацію
в часописі історичної пісні про козака Супруна ("Ой не знав козак")[25, cc.196-197]. В
означеній пісні розповідається про військову звитягу сестри козака, яка воювала на
пограниччі з татарами і "гнала бусурманів у полон"[26, c. 21]. Автору статті в цьому сюжеті
вчувся відгомін переказів часів Київської Русі про жінок-войовниць - "типе очень
обыкновенном в русском былевом эпосе…"[25, cc.196]. Проте, він зауважив, що остаточні
висновки про присутність в культурному просторі Руси-України фронтової повсякденності
жінок, заважає зробити "нерозробленість цієї ця тематики в сучасній (авторові - О.К.)
науці"[25, cc. 197]. Висловлені Й. Роллє погляди на "південноруську жінку"
ранньомодерної доби на початку ХХ ст. підтримав Орест Левицький. В своїх історикоетнологічних публікаціях "Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI XVII вв." (1900) [27, сс.1-15] та "Обычай помилования преступника избранного девушкой в
мужня" (1905)[28, сс.89-97] які були присвячені розгляду традиції звільнення злочинців від
смертної кари за участі ординарної жінки він виокремив тилову повсякденність жінок
козацького Запорожжя.
Лише в 60-х роках ХХ ст. критичне осмислення великого масиву історичних джерел,
що постійно збільшувався упродовж другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст. дало
можливість О.М. Апанович, максимально наблизити проблематику пов`язану з
присутністю жіночої складової в військових традиціях козацького Запорожжя від периферії
розгляду (тобто, з того як вона, представлена в джерелах), до його центру. В 1965 році в
трьох номерах журналу "Наука і життя", світ побачила феміноорієнтована розвідка вченої
"Маруся Богуславка - історична постать?" В цій публікації дослідниця вперше в центр
уваги поставила невільницький аспект теми "жінка і і запорозьке козацтво."[29, сс.12-13]. В
контексті розповіді про масове полонення татарсько-турецькими завойовниками
українського населення, О. Апанович зосередила дослідницьку увагу на долі жінокполонянок. В архівних фондах "Москви, Києва, Ленінграда, Львова" - писала дослідниця є
матеріали про бранців та бранок. "За своєю формою це найрізноманітніші документи.
Оскільки питання про невільників, їх розшуки, викуп, визволення, обмін і т. д. було
важливим життєвим питанням у відносинах Росії, України з Кримом і Туреччиною
протягом століть…"[29, с.13] Олена Михайлівна Апанович, наголосила на тому, що в
розшуках, викупах, визволеннях та обмінах жінок-полонянок з України приймало участь і
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запорозьке козацтво. "Важливу роль при обміні полонених підкреслювала дослідниця, відігравала Запорозька Січ. Розташована по сусідству з татарськими кочовищами, Січ мала
широкі зв`язки з Кримом і була добре обізнана з умовами й обставинами, за яких звичайно
проходив у татар обмін і викуп полонеників….[29, с.30]. За словами історика, на Запоріжжі
завжди була в резерві для обміну й викупу певна кількість турецьких і татарських
полонеників…"[29, с.30]. У своїй пізнішій розвідці "Розповіді про запорозьких козаків"
(1991) О.М. Апанович пояснила причину щирої уваги до невільницьких справ Запорозької
Січі. Річ у тім, - писала дослідниця, що українські жінки-невільнці діставали визволення
тільки з рук козаків під час походів і зрідка - в результаті викупу…[30, с.63]. На
присутності на Січі невольників жіночої статі наголошував, як відомо, і козацький
літописець Самійло Величко. Він писав, що "християнський ясир, визволений з Криму,
відпущено з Січі разом з новохрещеними бусурманами, яких чоловічої й жіночої статі було
півтори тисячі, в Малу Росію[31, с. 191].
Стає очевидним, що Олена Апанович не підтримувала пануючу в імперській та
українській радянській історіографії концепцію, про те, що постать жінки в межах
Вольностей Війська Запорозького Низового розглядалась козацтвом як меншовартісна.
Дискурс фронтової повсякденності ординарних жінок козацького Запорожжя, а
невольницькі справи (захоплення, розшуки, перебування у ворожому полоні) ми відносимо
до фронтової повсякденності, в науковому доробку Олени Михайлівни Апанович не
обмежується згаданою вище розвідкою. В березні 1969 року в газеті "Літературна
Україна"[32, сс.2, 4] була надрукована стаття Олени Апанович і Олени Компан, "Сучасниці
дівчини з легенди". В канву історії України ранньомодерної доби та історії запорозького
козацтва дослідниці включили розповідь про фронтову повсякденність ординарних
українських жінок, які разом з козаками-запорожцями і донськими козаками приймали
участь в захопленні та героїчній обороні фортеці Азов (1637 - 1642 рр.) - славнозвісному
Азовському сидінні[33]. Дослідниці, стверджували, що у рядах захисників фортеці стійко
билися й жінки[32, с.4]. "Козацькі жінки брали до рук шаблі, коли падали біля фортечних
гармат чоловіки. Жінки не боялися ворожих куль, палаючих отруєних стріл. Кольорові та
білі хустки мигтіли по території фортеці. А вночі відчайдушні російські та українські
козачки оплакували загиблих воїнів, щиро віддаючись скорботі…"[32, с.4]. В умовах
панування компартійної ідеології, Олена Апанович і Олена Компан продовжили розробку
започаткованої Й. Роллє та О. Левицьким теми воєнної активності ординарних українських
жінок. Йосип Йосипович Роллє стверджував, що в козацьких таборах часто знаходилась
значна кількість жінок, які супроводжували козацькі загони в походах. Це, як правило,
були, "білоголові" - дружини козацької старшини та заможних козаків, "дівки-бранки",
куховарки, "ворожки-чарівниці", оточені гуртами помічниць, які, за необхідності,
виконували різноманітні функції від сестер-жалібниць до зв`язкових і шпигунок[23, с.148].
В роки борні за народну волю, – зауважують в своїй публікації дослідниці, – до лав
повстанців поруч із чоловіками ставали жінки й підлітки. На початку 1654 р. під час
оборони міста-фортеці Буші дружина сотника Зависного Олена вбила зрадника чоловіка, а
сама, підпаливши пороховий льох, загинула разом із чималою групою ворогів[32, с.4].
Далі, дослідниці наводять маловідомий факт з історії фронтової повсякденності жінок
Слобідської України 1667-71 років. "Першим на Слобідській Україні підтримало повстання
селян під керівництвом Степана Разіна населення міста Острогозька, очолюване козацьким
полковником Іваном Дзиковським. Душею повстання, пишуть О. Апанович і О. Компан від самого початку стала дружина острогозького полковника - мужня Явдоха Дзиковська.
Після страти Івана Дзиковського та його соратників за указом царя було скарано на смерть
і героїчну козачку Явдоху… 22 жовтня царський воєвода Ромадановський розпорядився
зібрати населення міста Острогозька і "Івашкову жену Дзиковського. сказав ей ту ее вину,
при всех гродских людях, казнить смертию и отсечь голову…"[32, с. 4]. Стає очевидним,
що історики зуміли не лише "побачити" фронтову повсякденність ординарних жінок України
XVI - XVII ст., але й представити жінку-козачку учасницею історичного процесу. У літературі,
загалом, немає дефініції поняття козачка[34]. Спираючись на свідчення письмових
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документів та усних історичних джерел, спробуємо дати таке його визначення:
архетипічний образ, як правило, належної до козацького стану жінки, яка має сильний
характер і займається типово "чоловічою" справою – війною, а також, інколи, політикою
(відповідного рівня), торгівлею та ремеслом.
В кінці 1991 року Олена Михайлівна знову звернулась до розгляду проблематики
пов`язаної з невільництвом ординарних українських жінок. "Оскільки питання про
невільників, їх розшуки, викуп, визволення, обмін і т.д. було важливим життєвим питанням
у відносинах Московського царства і України з Кримом і Туреччиною протягом століть,
воно мало велику питому вагу в дипломатичному листуванні цих країн, здійснюваному
через московських, кримських і турецьких послів. Збереглися списки викуплених бранців,
акти обміну полоненими, щоденники учасників розміну полоненими і "распросные речи"
самих невільників, протоколи їх опитів, записані послами безпосередньо в Криму або
зафіксовані після повернення полонених на батьківщину в Києві та інших містах України, а
також у Москві і на Запорожжі". Серед викуплених 29 жінок теж були такі, що провели в
неволі по два-три і більше десятиліть. Так, наприклад, Орися Боровикова, взята в полон під
Ромнами на жнивах, була в неволі 46 років, Уляна Федорова з міста Пирятина – 36
років."[27, c. 37]. Дослідниця звернула увагу читача як на досвід перебування ординарних
українських жінок в неволі, так і на масиви письмових джерел в яких фіксувалась і
збереглась інформація про долі полонянок. Дуже незначна частина невільників приймала
мусульманство – підкреслювала О. Апанович, – більшість невільників зберігала вірність
своїй релігії, що тоді було рівноцінно збереженню національної гідності[30, c.37].
Українських жінок забирали в полон не менше, ніж чоловіків, становище їх не було
легшим, доля ж – трагічніша – писала дослідниця. Невільниць чекала тяжка, виснажлива
праця в маєтках феодалів, а наймолодші і найкрасивіші з них потрапляли до гаремів.
Жінки-невільниці з України й Росії були розсіяні по всіх тодішніх володіннях султанської
Туреччини і Кримського ханства, навіть у далекому Єгипті[30, c.63]. Одна з таких
полонянок, "ставши дружиною паші, протягом усього життя зберігала пам`ять про свою
батьківщину"[30, c.64]. Позбавлена найменшої можливості повернутись додому, вона
вирішила, що принаймні її син мусить жити в рідному для неї краї. Вона навчила його
української мови і, коли він виріс, спорядила в далеку дорогу на батьківщину. Доля однієї з
таких потурчанок, українських полонянок-партіоток – за переконанням О.М. Апанович, – і
лягла в основу народної думи про Марусю Богуславку[30, c.65]. Звернувшись до проблеми
жінок-полонеників, дослідниця виокремила і сформувала на її тлі новий образ української
жінки – образ "полонянки-патріотки", уособленням якого стала Маруся Богуславка. Цей
образ, на тлі сталінсько-брежнівського трактування полонеників як зрадників батьківщини,
різко контрастував з уявленнями українських радянських гуманітаріїв про образ жінкигероїні. Будучи переконаною в тому, що ідеологічною основою стратегій виживання жінок
України ранньомодерної доби була "незгасима любов до рідної землі", О.М. Апанович
довела, що автори "Думи про Марусю Богуславку" "не в спрощеній обстановці, а в
складній психологічній і драматичній життєвій ситуації показали патріотизм української
жінки-полонянки"[30, c.65]. Дослідниця звернула увагу й на ту обставину, що автори думи
говорять про цю жінку з теплотою і симпатією і зовсім не дорікають Марусі за те, що вона
"побусурманилась, потурчилась". В розумінні О.М. Апанович присутність жіночої
складової в культурному просторі козацького Запорожжя проявлялась не лише в "чітко
виписаних" сценаріях фронтової повсякденності (війни, збройні локальні конфлікти,
захоплення бранців, полон і пов`язані з ним сценарії визволення полонеників), але й у
вихованні воїнів-козаків. В цьому сегменті козацького життєустрою, наголошувала
дослідниця, жінки-матері, жінки-виховательки відігравали першорядні ролі. Представлені у
науковому доробку О.М. Апанович сценарії фронтової повсякденності жінок козацького
Запорожжя дають уявлення про складну картину жіночої історії, у якій в одних випадках
ординарні жінки виступали енергійними, сильними особистостями, здатними виступити в
похід, захистити себе, своїх дітей, маєтність і рідний край від нападників, в інших - ставали
покірними долі "безпомічними дівами в біді і сльозах"[35]. Переконливо виписаний
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дослідницею образ, сильної, наділеної відвагою жінки-козачки, явив собою новий для
української соціокультурної традиції образ жінки-войовниці. Його особливістю стало
значне розширення меж життєвого простору ординарної жінки, вихід за рамки
традиційного трикутника "чоловік-дім-сім`я" і освоєння ординарною жінкою традиційно
чоловічих ролей - воїна, лідера мікрогрупи, захисника рідної домівки, сім`ї, краю,
батьківщини і материзни від небезпеки. Олена Михайлівна Апанович, однією з перших
серед українських радянських істориків, відійшла від романтично-андрогенного дискурсу
закладеного працями А.О. Скальковського, П.О. Куліша та Д.І. Яворницького і приступила
до гендерної ревізії історії запорозького козацтва.
ПОСИЛАННЯ І ПРИМІТКИ
1. Запорожжя, Запороги розглядається автором як історико-географічна область на Півдні
України, яка стала місцем розташування як козацтва, так і інших груп запорозьких (за
порогами) поселенців – селян, лоцманів, чабанів, добиччиків, митників, рибалок та
мисливців. При такому підході до вивчення історії Запорожжя стає очевидним, що
культурний простір цієї кризової історико-географічної області був наповнений
різноманітними двостатевими, поліетнічними практиками повсякденного життя її
мешканців. Відтак, будемо мати на увазі, той факт, що повсякденні практики козацтва були
тісно пов`язані (взаємовпливи) з традиціями життєустрою як осілого, так і кочового
населення дніпровського Низу, які не заперечували двостатевість та активне збільшення
кількості дітей в сім`ях. Особливі умови життя на землях дніпровського Низу, вимагали
вироблення у степового населення таких рис характеру і норм життєустрою, які б
забезпечували їм можливість виживання в умовах постійної небезпеки.
Цілком слушним в цьому контексті виглядає припущення сучасного історикаджерелознавця Дмитра Вирського про те, що зростання кількості запорожців з 8 тис. у
1570-х, за С. Оржельским, (Вирський Д. "Дискурс про козаків" (характеристики
українського козацтва в річпосполитській історіографії останньої третини ХVІ- середини
ХVІІ ст.) / Д. Вирський - К.: Ін-т історії України, 2005. – С.18) до 18 - 30 тис. перед 1648 р.,
за А.М. Фредро, (Вирський Д. Вказ. твір – С.101) (зрозуміло, це досить умовні цифри)
"взагалі-то скидається на банальний природний приріст, а не результат перманентного (і
масового) допливу до лав козаків." (Там само – С.105)
2. Термін "історична фемінологія" використовується для характеристики напряму
історичного знання, предметом дослідження якого виступають жінки в історії, їх
функціональні ролі та місце в суспільному житті. Сам термін з`явився у науковому
лексиконі у середині 1970-х рр.. і функціонує на рівні з такими поняттями, як "історія
жінок" або "жіноча історія". Див.: Пушкарева Н. Л. Кому он нужен, этот гендер? / Н.Л.
Пушкарева // Социальная история 1998/1999. М., 1999. С.155-177; Буряк Л.І. Правовий
статус жінки як об‘єкт дослідження в українській історіографії другої половини ХІХ ст. /
Л.І. Буряк // Український історичний журнал (далі УІЖ). – 2009. – №1.– С.208.
3. До фронтової повсякденності (де повсякденність розглядається, автором, як звичайний
та звичний хід життя найпершою реальністю, на грунті якої виникають всі інші складові
людської життєдіяльності див.: Петрусенко В. Тлумачний словник основних філософських
термінів / В. Петрусенко. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська
політехніка", 2009. – С. 121 – 122.) автор відносить - самі війни (де війна розглядається
автором як соціально-політичне явище, що являє собою крайню форму вирішення
соціально-політичних, економічних, ідеологічних, а також національних, релігійних,
територіальних та інш. протиріч між державами, народами, націями, класами і соціальними
групами засобами воєнного насильства), а також – реалії, що їх супроводжують.
4. У будь-якому суспільстві, окрім офіційних "писаних" правил, існують, і, формально ніде
не закріплені, і ніким не записані правила. Це норми моралі, звичаїв і традицій. Вони
пов`язані з пануючими в соціумі уявленнями про добро і зло, складаються в результаті їх
багаторазового повторення, виконуються за силою звички, яка стає природною життєвою
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потребою людини. Зі слів сучасного російського історика Наталі Лєбіної, поведінкові
стереотипи особистості, значною мірою, формуються під впливом побуту і значною мірою
впливають на формування "писаних" правил. (див.: Лебина Н. Б. Повседневная жизнь
советского города: Нормы и аномалии. 1920-1930 годы. / Н.Б. Лебина – СПб.: Журнал
"Нева" – Издательско-торговый дом "Летний сад" – 1999. – С.11 – 16.
У культурному просторі України XVI - XVII ст. поведінкові стереотипи особистості
(як чоловіків, так і жінок), значною мірою, формувалися під впливом військового чинника,
який нормував (і формував) як побут так і повсякденне життя мешканців "українних"
пограничних земель Речі Посполитої. Див.: Яковенко Н. Про два ментальні стереотипи
української шляхти: "чоловік добрий" і "чоловік злий" / Н. Яковенко //
MediaevaliaUcrainica: ментальність та історія ідей. – Т.1. – К., 1992. – С.47-92.; Її ж : Війни
реальні/війни в уяві. / Н. Яковенко // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та
ідей в Україні XVI - XVII ст. – Київ: Критика, 2002. - С.157-189; Старченко Н. Публічність
як домінанта культурної традиції (Волинь другої половини XVI століття) / Н. Старченко //
MediaevaliaUcrainica: ментальність та історія ідей. - Т.V. - К., 1998. - С.68 - 81. Більшість
етнічних традицій українців виникли в руслі теорії Великого Кордону. Саме обставинами
цього нестабільного, просякнутого впливом військового чинника пограниччя пояснюються
особливості етнічних традицій українців, які жили в умовах відсутності жорсткого
контролю владних інституцій, проте виробили дуже дієві традиції співжиття в тодішньому
суворому світі, які регулювали взаємини між людьми не гірше, ніж у жорстко
контрольованому державою польсько-литовсько-білоруському світі. Див.: Балушок В.
Наукова спадщина Ореста Левицького в контексті етнологічної науки / В. Балушок //
Берегиня. - 2010. - Ч.10(66) - С.14.
5. Повсякденне життя, повсякденність автор розуміє як: 1) неперервний хід подій
людського життя коли їх численність, різноманітність та взаємопов`язаність створюють
загальне врівноважене тло життя в якому відсутні контрасти, розриви та ін.; 2) важливе
поняття сучасної філософії та історіософії, що розглядає звичайний та звичний хід життя
найпершою реальністю, на ґрунті якого виникають всі інші складові людської
життєдіяльності. Див. Петрусенко В. Тлумачний словник основних філософських термінів /
В. Петрусенко. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",
2009. - С.121 - 122.
6. У науковому доробку О.М. Апанович більше 150 публікацій, переважна більшість з яких
присвячена історії українського та запорозького козацтва. Це монографії, наукові розвідки,
рецензії, відгуки, науково-популярні статті та інтерв`ю. Див.: Олена Михайлівна Апанович:
бібліографічний показчик ( до 75-річчя від дня народж. і 50-річчя наук. діяльності) / НАН
України. ННБУ ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. Ін-т української археографії; упоряд. С.
Даневич - К.: Вид-во ім.. Олени Теліги, 1994. - 52с.;Берегиня козацької історії.
(бібліографічний показчик творів О.М. Апанович) / упор. В. Шевченко. - Запоріжжя, 1996. 40 с.; Олена Михайлівна Апанович: біобібліографічний покажчик (До 80-річчя від дня
народження і 55-річчя наукової діяльності) / НАН України, Нац. б-ка України ім.. В.І.
Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т Історії України; Упоряд С. Даневич. - К.: Вид-во ім. Олени
Теліги, 1999. - 79 с.: портр.
7. Апанович О. Вишневецька Раїна / О. Апанович // Українська радянська енциклопедія. Т. 2. - К. : Головна редакція української радянської енциклопедії, 1960. - 575 с.
8. Апанович О. Роксолана / О. Апанович // Українська радянська енциклопедія - Т. 12.- К.:
Головна редакція української радянської енциклопедії, 1963. - 576 с.
9. Мальви за порогами: [Інтерв`ю з О.М. Апанович] / Розмову вела К. Кіндрась // Радянська
жінка. 1989. - №12, - С.10-11.
10. Мадонни землі козацької: [Інтерв`ю з О.М. Апанович] / Розмову вела Л. Шершель// Я,
ти, ми. - 1991. - №7. - С.4-5.
11. Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать? О. Апанович // Наука і життя. 1965.
- №3, - С.11-13, №4, - С.28-31, №6, - С.14-15.
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12. Апанович О., О. Компан Сучасниці дівчини з легенди / О. Апанович, О. Компан //
Літературна Україна. 1969. - 7 березня.
13. Апанович О. Маруся Богуславка - історична постать? / О. Апанович // Розповіді про
запорозьких козаків / О. Апанович. - К.: Дніпро, 1991. - С.25-68.
14. Апанович О. Роль жінки в козацькому вихованні / О. Апанович // Неопалима купина. 1993. - №1. - С.54-58.
15. Під воєнною повсякденністю авторрозуміє весь комплекс повсякденно-побутових
реалій людей (в даному контексті жінок) в яких провідну роль відігравав "військовий
фактор". До воєнної повсякденності автор відносить фронтову повсякденність- самі війни
та збройні локальні конфлікти, а також тилову повсякденність - реалії, що їх
супроводжували - розквартирування військ, реквізиції, військові заготовки, військовосанітарну діяльність, забезпечення повсякденних потреб життєдіяльності військових
угрупувань і таке інше.
16. У цьому контексті розглядаємо традицію як "соціально-прийняті типологізовані
умовності" які несуть на собі риси колективно розділеного досвіду. Детальніше про це
див.:Пушкарева Н.Л.Предмет и методы изучения "истории повседневности". //
Этнографическое обозрение. 2004. - №5 (сентябрь-октябрь). - С.3-15.; Її ж: "Живя и
труждаясь в подивление окольным людям" (женский труд и женские занятия в российской
повседневности Х-XVIIвв.// Женщина в российском обществе. 1996. - №2 - С.18-27.;
Поляков Ю.А.Человек в повседневности (исторические аспекты) //Вопросы истории. 2000.
- №3 - С.125-132.
17. Кривоший О. Специфіка та межі присутності "жіночого" в культурному просторі
Запорожжя.Військово-історичний аспект/ О. Кривоший//Мандрівець.-2011. - №5,- С.20 - 28.
18. Баженова С.Е. На шляху реалізму. Історія України в творчості представників
"української школи" в польській літературі 40-90-х років ХІХ століття / С.Е. Баженова Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський державний університет, редакційновидавничий відділ, 2006. - 260 с.
19. D-rAntonijJ.Niewiastykresowe / D-rAntonijJ. - Warszawa, 1883. - 224 s.
20. Д-р Антоній І (Й. Ролле) Украинские женщины / Д-р Антоній І // Киевская старина (далі
КС). - 1883. - №6. - С.268-309.
21. Антонович В.(В.А.). Рец. на кн.: "D-r. AntonijI. Niewiastykresowe. - Warszawa, 1883.Д-р
Антоній І. - Женщины на окраинах. Варшава 1883 г." / В. Антонович // КС. - 1883. - №4. С. 873-876.
22. D-rAntonij І Женщины при Чигиринском дворе / D-rAntonijI. // КС. - 1894. - Т. 44. - №1.
- С.107-126; №2. - С.282-304; №3 - С.512-529.
23. Д-р. Антоній І (Ролле Й.Й.) Жінки при Чигиринському дворі: / Публ. за ж. "Киевская
старина". - 1994. - №1-3 / Д-р. Антоній І // Хроніка-2000. - 1994. - №3-4. - С. 134-175.
24. В цьому контексті варто взяти до уваги записаний С. Науменком в Запорізькій області
(в межах колишніх Запорозьких Вольностей) в другій половині ХХ ст. переказ "На туркені
оженюся…". Він розповідає про повсякденні практики одруженого на туркені! запорожця.
(Див.: Савур-могила. Легенди і перекази Нижньої Наддніпрянщини. / Упоряд. і авт. приміт.
В.А. Чабаненко. - К., 1990. - с.229-230)."У минулі часи нинішнє село Малинівка
Гуляйпільського району називалося Туркенівкою. Старі люди кажуть, що десь років двісті,
(на час запису переказу –О.К.) а може, й більше, тому сидів тутечки зимівником якийсь
запорожець. Бравий був козарлюга, відважний лицар і добрий хазяїн. Всього в нього було
доволі: і бджіл, і скотини, і птиці, і збіжжя. Не було тільки одного - жінки. Ну то що ж !
Пішов він одного разу з січовим товариством у похід, а повернувся на хутір з молодою
туркенею. Туди-сюди, узяв та й одружився на ній." (курсив мій - О.К.) (С.229 вказаного
вище збірника).
25. В - Кш Малорусская "паленица" / В - Кш // Кіев. старина. – 1887. – №9. – С. 196-197.
26. Цит. за: Кривоший О. Жінка в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності. / О.
Кривоший // Історія в школі. –2011. – №9. – С.15 – 23.
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27. Левицкий О. Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI-XVII вв. / О.
Левицкий // КС. – 1900. – №1. – С.1–15.
28. Левицкий О.Обычай помилования преступника избранного девушкой в мужья /
О.Левицкий // КС. 1905. №1. – С.89 – 97.
29. Апанович О. Маруся Богуславка – історична постать? / О. Апанович // Наука і життя.
1965. – №3, – С.11–13, №4, – С.28–31, №6, – С.14–15.
30. Апанович О.Розповіді про запорозьких козаків / О. Апанович. – К.: Дніпро,1991.–335 с.
31. Величко С. Літопис. / С. Величко / Пер. з книжної української мови, комент. В.О.
Шевчука; Відп. ред.О.В. Мишанич. Т. 2 – К.: Дніпро, 1991. – 642 с.
32. Апанович О., Компан О. Сучасниці дівчини з легенди / О. Апанович, О. Компан //
Літературна Україна –1969 –7 бер.
33. Героїчна оборона фортеці Азов донськими і запорозькими козаками (1637-42рр.).
Донські козаки разом з 4-тисячним загоном запорожців (21. 04. 1637 р.) оточили і після
чотиримісячної облоги захопили місто-фортецю Азов. Турецькі султани робили спроби
відвоювати фортецю, однак козаки успішно відбивали напади ворога. Влітку 1641 року
турецький султан Ібрагім І направив під Азов військо яке налічувало 240тис. чол. та 200
кораблів, заблокувавши таким чином місто із суші та з моря. Козаки витримали всі потужні
штурми турецької армії і залишили фортецю лише після наказу московського царя Олексія
Михайловича 18 червня 1642 року. Докладніше про Азовське сидіння див.: Повесть об
азовском осадном сидении Донських казаков // Воинские повести древній Руси. - М., 1975.
- С.430-467.; Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків / О. Апанович - К.: Дніпро,
1991. – С. 128-141.
34. Українське козацтво: Мала енциклопедія. Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2002. – 568
с.; Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відп. Ред.
С.Р. Лях. – Вид. 2-ге, доп. і перероб.– К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2006 – 672 с.: іл..,
карти.
35. Безпомічна діва в біді і сльозахє антиподоміншого штампу – жінка-войовниця, жінкакозачка. Жінка-войовниця, жінка-войовник, жінка-воїн – архетипічний образ войовничої
жінки, яка має сильний характер і займається типово "чоловічою" справою, як правило,
війною (хоча інколи і політикою, торгівлею та ремеслом).
SUMMARY
Annotation: This article explores the scientific contributions feminooriyentovanyy
Ukrainian historian AN Apanovich, particularly labor, which raised the problem of the influence
of the military factor in the daily lives of women in Ukraine early modern period. The question of
theoretical awareness AM Apanovich following aspects of the phenomenon frontline everyday
women Zaporozhye Cossacks as slavery and active participation in Cossack campaigns and wars.
В.Е. ГРИВЦОВ
РОЛЬ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ УКРАИНЫ
В ПЕРИОД ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ 1648-1654 гг.
Взаимосвязь традиций и новаторства отчѐтливо видны при анализе
Освободительной войны украинского народа и объединения с Россией. Понять характер
традиций и новаторства указанного периода можно, определив сущность этого
исторического явления.
Согласно одной из точек зрения, события середины XVII века можно назвать
социальной революцией. Вторая точка зрения принадлежит авторам, которые считают
события середины XVII века на Украине национально-освободительной войной.
Действительно, в законодательно закреплѐнном социальном положении Речи Посполитой
существовало только три социальных слоя: шляхта, холопы и мещане (1; 156). Реальная
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власть принадлежала шляхте и королю, ею избираемому. Казачество на пограничных
землях Польши со своим стремлением к вольностям невозможно было причислить ни к
одному из этих социальных слоѐв. Польские намерения уничтожить казачество как
социальную группу и стало одной из причин войны. В результате 60-80% украинских
крестьян «объявили себя казаками, получили возможность реализовать на практике
заветную мечту, обретя «землю и волю» (1; 168).
Авторы, придерживающиеся второй точки зрения, видели основную причину войны
во внешнем факторе как угнетение одного народа другим. По нашемумнению, обе точки
зрения верны, и признание приоритетности одной из них было бы не обоснованным.
Практически во всех исследованиях событий и итогов национальноосвободительной войны 1648-1654 гг. авторы признают решающую роль украинского
казачества. Выясним, насколько оно было реальной силой в принятии важных
политических решений. Как и в любом переломном моменте развития любого государства,
основные решения принимаются элитой. Проблема Украины как субъекта политики
состояла в потере лидера. Традиционно для того исторического периода элитой общества,
формальной и настоящей, считалось дворянство. Украинская знать подвергалась
полонизации и католизации. Православные магнаты не имели столько экономических и
политических ресурсов, чтобы влиять на принятие основных политических решений Речи
Посполитой, выступала лишь локальной силой. Но социальная материя не могла терпеть
такого вакуума. С одной стороны, экономическая эксплуатация украинского крестьянства,
с другой, набеги крымских татар способствовали организации и самоорганизации
украинского общества, его специфическому структурированию. О. Субтельный пишет:
«Постепенно казаки выдвигаются в авангард украинского общества и оказываются глубоко
вовлечѐнными в решение его глобальных проблем. Вот так и вышло, что взамен
естественного лидера – дворянства, потерянного в результате полонизации, Украина
получила руководящую и направляющую силу в лице казачества» (2; 136). Нельзя не
согласиться с тем, что казачество стало составной частью украинской политической элиты.
Но масштабы проблем украинского общества и политические ресурсы казачества, по
нашему мнению, О. Субтельным преувеличиваются. К тому же, мы считаем, что было бы
преувеличением говорить о полном органичном вхождении казаков в украинское
общество. Да, корнями казаки в подавляющем большинстве уходят к нему, сама казаччина
стала следствием социальных и национальных проблем Украины. Но в то же время она
была компромиссом с польскими правящими кругами, не имевшими возможности в столь
необходимом решении проблемы набегов кочевников, приносивших колоссальный урон
столь прибыльной экономике. Короче говоря, казаки были по большей мере военной
организацией, и применять их методы руководства обществом оказалось проблематичным,
что не раз доказывали последующие события.
И, тем не менее, процесс формирования украинской политической элиты
продолжался. Ещѐ до описываемых событий гетман Сагайдачный высказывал идею «союза
между казачеством с его грубой военной мощью и утончѐнной, но политически
маломощной украинской культурно-религиозной элитой» (2; 149). Более того,
Сагайдачный решил проблему легитимации казачества в качестве составляющей
политической элиты, вступив со всем Запорожским Кошем в Киевское братство в 1620 г.
(Там же). То есть уже ко времени восстания Хмельницкого казачество оформилось как
часть украинской политической элиты. Но единение с гражданской элитой было всѐ ещѐ
условным, поскольку для казаков ещѐ долгое время был так важен политический ресурс
участия в структурах польского государства, в частности, реестрах.
Как бы там ни было, украинская политическая элита вынуждена была доказывать
право быть субъектом политики. Она предстала перед необходимостью выбора: либо
построения независимого государства, либо создание автономии в рамках более сильного
государства. О том, что сохранилось множество известий о намерениях Б. Хмельницкого
создать независимое государство, писал, Д. Дорошенко. «Они интересны для нас с той
точки зрения, что свидетельствуют, как крепко держалась древняя традиция о бывшем
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независимом украинском государстве княжеских времѐн» (3;14). Эти слухи,
многочисленно подтверждѐнные, и поэтому не вызывающие сомнения о намерениях
гетмана, относятся к началу казацкого восстания. Но и далее при переговорах с польской
стороной Хмельницкий намерения создать независимое государство применял как
аргумент на переговорах (3; 21). Однако не приходится говорить о каких либо серьѐзных
мероприятиях по достижению этой великой цели. Причин здесь несколько.
Во-первых, времена независимого государства на украинских землях принадлежат к
совсем другой исторической эпохе, когда действовали совершенно иные социальноэкономические и политические отношения. И здесь мы усматриваем противоречие в том,
что Хмельницкий и его сподвижники выступают одновременно и новаторами и
консерваторами. Новаторство их, несомненно, в том, что они хотели изменить (обновить)
старую, закостенелую польскую социальную структуру, определить в ней место тех слоѐв
населения, которые не признавались субъектами политики ни как социальные группы, ни
как национальное образование. Объективно не имея возможности сделать это на практике,
украинцы отвергли польский период своей истории, мысленно вернув общественное
развитие в период независимости. Но такая попытка «обновления» не что иное, как
регресс, возвращение к давно отмершему и уже побеждѐнному состоянию. Современные
авторы о подобном противоречии пишут так: «Не имея под собой достаточной культурной
базы, не вписываясь в необходимой мере в сложившиеся традиции целого, эти новаторские
силы провоцируют катастрофу, возврат к господству относительно древних структур, до
некоего исходного пункта, например, к господству уравниловки и локальной вечевой
стихии» (1; 116).
Во-вторых, украинская политическая элита только формировалась, она не в полной
мере осознавала себя как таковой, не определила свои интересы или не могла объединить
интересы групп внутри себя.
В-третьих, процесс объединения нации, поиск консенсуса между разными
социальными группами внутри украинской нации был сложен и противоречив. Исходя из
сказанного, делаем вывод о том, что события середины XVII века на украинских землях
носят как социальный, так и межнациональный характер, следовательно, этот феномен
определяется как национально-освободительная война, так и социальная революция.
Несмотря на весомость этих причин, независимость Украины оставалась
стратегической целью еѐ политической элиты. Об этом говорит хотя бы то, что гетман со
своими соратниками старался придать как можно более формальный характер соглашению
с Россией, характер временного военного союза. И то, что рада собралась не в Киеве, а в
Переяславе, и то, что украинская старшина на равных требовала от российского царя
гарантий ведения войны против Польши, обоюдной присяги – свидетельства тому.
Следовательно, отношения, как с Россией, так и с другими державами сводились к
достижению автономии. В «Истории Русов» приводятся слова Б. Хмельницкого, в которых
необходимость быть «непременно на чьей ни есть стороне», гетман объясняет тем, что на
предбудущее время зависть и интересы соседей» не оставили бы украинцев в покое (4;
118).
Если идея независимого государства имела глубокие традиции, то идея
автономизма для украинского общества была принципиально новой. Помимо автономии в
рамках польского или российского государства рассматривались варианты перехода на
правах вассала к Турции, Крымскому ханству, Швеции. По мнению некоторых историков,
среди казацкой старшины в тот период были сторонники федерации и с такими малыми
государствами как Семиградье, Валахия и Молдавия (5; 124-125). Были и представители
туркофильской партии (6; 292). Присоединение к малым странам (территориально или
юридически) рассматривалось в рамках достижения некоторых тактических целей.
А вот отношения с Польшей и Россией помимо основных интересов украинского
общества учитывали и давние традиции. Причѐм если переход «под милостивую руку
православного государя» отвечал интересам в полной мере простого народа, так и части
старшины, то автономия в рамках Речи Посполитой – только части старшины. Причѐм, что
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интересно, конкретные лица, ответственные за принятие важных политических решений в
украинском обществе, включая самого Хмельницкого, сделали неплохую карьеру в рамках
польской военной и административной системы, но большинство из них определило курс
на сближение с Россией. Примером сотрудничества короля и казаков могут быть события
1646 г., когда Владислав IV намеревался усилить свои позиции путѐм победы над турками.
Тогда в переговорах с ним участвовал сотник Б. Хмельницкий (3; 9). На Тернопольской
большой раде, когда рассматривался вопрос к какому государству обратиться за спасением,
в пользу Речи Посполитой выступил знаменитый казацкий полковник Богун (7; 279).
Сам характер процесса принятия решений был традиционен. Несмотря на большую
роль личности Б. Хмельницкого, все решения принимались коллегиально в рамках
неформальной политической элиты того времени – козацкой старшины. А наиболее
важные – на плебисцитах (радах) с участием представителей всех слоѐв украинского
населения.
Решая вопросы социального характера, Б. Хмельницкий не мог не столкнуться с
противоречиями, носившими объективный характер. Одним из факторов, влиявших на
решения гетмана, было широкое распространение среди восставших антифеодальных
настроений. В довоенное время сам помещик, ―в период военных действий, сохраняя веру в
возможность торжества социальной справедливости, Б.Хмельницкий маневрировал, став на
путь запрета крупного феодального землевладения, применяя метод ―кнута и пряника‖,
время от времени прибегая к репрессиям как по отношению к крестьянству, так и к
старшине, сохраняя таким образом мир и стабильность в государстве‖ (1; 168-169).
Основой решения социальных проблем стала ―займанщина‖ – наиболее
распространѐнная форма землевладения вследствие захвата наделов на основании
существующих обычаев. Крестьянин мог распоряжаться наделом по своему усмотрению:
разводить сады, рощи, поля, застраивать, продавать, оставлять в наследство.
Традиционализм здесь проявляется в реализации народных представлений о решении
земельного вопроса. Но само решение было новаторским для украинской истории.
Изначально земля, отобранная у польских помещиков, поступала в государственный
земельный фонд, а после – распределялась в собственность крестьян. И хотя позже в
земельном вопросе неизбежно возникли новые тенденции, основанные на отчуждении
земель от непосредственных производителей в крупные помещичьи землевладения с
последующим закрепощением крестьян, в период Освободительной войны отчѐтливо
прослеживается взаимосвязь стремления к традиционному землеустройству посредством
новаторских способов решения земельного вопроса.
Поскольку решение задач, стоявших перед украинским народом и его политической
элитой, необходимо было связано с войной, следует подробнее остановиться на диалектике
военных традиций и военного новаторства. Десятилетия, предшествующие национальноосвободительной войне, отмечены множеством как локальных украинско-польских
конфликтов, так и полномасштабными восстаниями. В их ходе неизбежно наступал
перелом в пользу польских отрядов, которые были лучше вооружены и организованы.
Украинские отряды переходили к обороне в укреплѐнных лагерях, которые чаще всего
представляли сцепленные в кольцо повозки. Такая тактика неизбежно приводила к
поражениям с последующими репрессиями и террором. Эти традиции ведения войны
исследователи называют «скифскими» (1; 156). Суть их заключается в ведении войны на
своей территории при поддержке собственных военных ресурсов с целью измотать
противника. Такая стратегия, согласно свидетельствам, помогала скифам, враги которых
были оторваны от своей родины большими расстояниями и чувствовали недостаток в
военных ресурсах. К середине XVII века эта стратегия стала пережитком. Перед
Хмельницким, который уже имел личный опыт сражений, встала задача: как «объединить
лучшую в Европе казачью пехоту с сильной татарской кавалерией» (8; 144).
Такой подход к решению проблемы был бы, на наш взгляд, наиболее эвристичным.
Повстанцы, ограниченные материально и финансово, объективно не могли позволить себе
конницу как весьма дорогостоящий род войск. Зато Хмельницкий воспользовался
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татарскими традициями захватнических войн. То есть налицо диалектика военных
традиций украинской партизанской и татарской захватнической войны, с одной стороны, и,
с другой, политического новаторства, основанного на знаниях татарских интересов. Всѐ это
стало определяющим фактором первых побед. Однако участие татар в войне ставило
украинскую элиту в зависимость от ненадѐжных союзников. К тому же войны, следуя всѐ
тем же скифским традициям, велись в основном на украинских землях и платой за
союзничество было ограбление украинцев татарами, что в итоге ослабляло материальные
ресурсы украинского народа, а, следовательно, и его шансы на широкую автономию и, тем
более, на независимость.
Активный характер военных действий потребовал новаторских идей в чисто
военном искусстве. Так, впервые в истории артиллерии был применѐн лафет для тяжѐлых
орудий (9; 162), сделавший ещѐ более эффективным этот род войск.
Говоря о военных традициях хмельниччины, следует сказать, что войсковая
администрация видится нам как оптимальная форма правления, способная максимально
эффективно мобилизовать ресурсы и население во время освободительной войны. Но в то
же время еѐ недостатки: негибкость, неспособность конверсии в смысле перехода с чисто
военного управления на гражданское, а также, что самое главное, классовый характер в
совокупности с другими факторами оказали негативное влияние на развитие украинской
государственности.
Стремясь стать субъектом политики, казачество с необходимостью вступало в
разноуровневые политические отношения. Результаты многочисленных исторических
исследований дают основание говорить, что представители украинского народа в этот
драматический период выступали достойными участниками во всевозможных
политических диалогах. Увериться в этом можно, рассмотрев взаимосвязь традиций и
новаторства коммуникативной деятельности украинской политической элиты.
Защищая интересы украинского общества, казачество стремилось стать его
лидером. Но, получив довольно высокую степень авторитета во времена, предшествующие
освободительной войне, абсолютного лидерства оно всѐ же не добилось. Причиной тому
было то, что эти цели и интересы, несомненно, важные в осознании места и роли народа,
всѐ же не имели глобальности. Например, идея защиты социальных прав трудящихся слоѐв
населения была актуальной, когда речь шла о защите от посягательств со стороны
неукраинских эксплуататорских слоѐв (поляков, евреев и т.д.). Решить проблему в
принципе было невозможно, т.к. верхушка казачества была не только военной элитой, но и
землевладельческой.
Активно выступая в защиту православия, казачество оставалось единственной
силой в украинском политикуме, исключавшей возможность религиозной альтернативы. А
сама украинская шляхта, преследуя узкие интересы, могла менять свою конфессиональную
принадлежность.
Социальное угнетение, религиозный шовинизм поляков не были избирательными и
были направлены против украинского народа в целом. Это в большей степени определило
всеобщий интерес украинцев независимо от социального происхождения. Осознание этого
всеобщего интереса, признание его таковым (то есть его примат над узкоклассовыми, тем
более, личными интересами) и является, по нашему мнению, признаком элитарности. А
качественное донесение идеи всеобщности интереса до всех слоѐв населения – признаком
лидерства.
Одной из таких традиций коммуникативной деятельности является прямое (не
опосредованное) обращение представителей элиты к массе. Эта традиция, в свою очередь,
исходит из сечевых традиций демократии. Д.И. Яворницкий красноречиво описывает акт
проявления данной традиции: «Хмельницький від лиману повернувся у Січ і тут у
присутності кошового отамана, старшин і наявних козаків виголосив промову, в якій
красномовно зобразив наругу єзуїтів над православною вірою і служителями святого
вівтаря, глум сейму над козацькими правами, насильства польських військ над жителями
українських міст і містечок, здирства і знущання ―проклятого жидівського‖ роду: ―До вас
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несу я душу й тіло, – сховайте мене давнього товариша, захищайте самих себе, бо й вам це
загрожує!» (9; 154). Результатом и высокой качественной характеристикой этого действия
является описанная там же обратная связь, восприятие казацкими массами идеи начала
бескомпромиссной освободительной войны: «Слава і честь Хмельницькому! Ми мов
череда без пастуха; нехай Хмельницький буде нашим головою, а ми всі, скільки нас тут є,
всі готові йти проти панів і допомагати Хмельницькому до останньої втрати живота
нашого!‖ (9; 156-157). Этот яркий эпизод описывает, как на практике реализовывалась
традиция коммуникативной деятельности – прямое обращение лидера к массе.
Но весь этот процесс происходил внутри лишь одного-двух уровней элитарности:
лидер (Хмельницкий) – элита (сечевая старшина) – масса (сечевые казаки). Учитывая
качества казачества как социальной группы в целом (например, сомоизбранность,
обречение себя на опасности во имя свободы, нежелание жить по польским порядкам),
можем считать его частью элиты украинского общества. Перед ним встала задача
следующего уровня сложности: интересы и цели казачества довести до всего украинского
общества. Это успешно было сделано после битвы под Корсунем. Отношения
представителей казачества со светской и религиозной элитой украинского народа сделали
фактом то, что весь народ стал полноправным субъектом политики. Это было признано
всеми соседями. Вынуждены были это признать и поляки.
Дипломатические отношения украинской политической элиты, которые, на наш
взгляд, обстоятельно изучены В.И. Сергийчуком (8) свидетельствует не только о высоком
уровне профессионализма украинских посольств, но и эффективности сочетания, как
общеевропейских коммуникативных традиций, так и чисто украинских. Решения,
представляемые партнѐрам по переговорам, принимались коллегиально. Традиционным
было представление в дипломатических актах интересов всего народа, а не частных или
узкоклассовых, чем чаще всего характеризовалась дипломатия партнѐров. По нашему
мнению, в представлении интересов народа состоит новаторство в коммуникативной
деятельности украинской политической элиты.
Проявлялись и чисто специфические традиции. Например, украинская дипломатия,
делая всѐ возможное для скорейшего взятия Украины под российский протекторат,
оставалась непреклонной к требованиям царя прекратить отношения с донскими казаками
и выдать из Сечи некоего Анкудинова, представлявшегося царѐм Василием Шуйским (8;
183).
Рассмотрение того, как проявлялась взаимосвязь традиций и новаторства
коммуникативной деятельности, позволяет сделать следующие выводы. Б. Хмельницкий,
выступая не только лидером казачества, но и всего народа в целом, смог посредством
прямого общения с массами довести всеобщие интересы до сознания всех представителей
народа. Политическая элита Украины того времени действовала не только в рамках
развитых европейских дипломатических традиций, но и применяла новые для Европы
идеи, выражая национальные интересы. Партнѐрами по переговорам с украинским
обществом, которое недавно вообще не признавалось как таковым, становились первые
лица наиболее развитых держав того времени. Как следствие, в военной, политической
борьбе и международных отношениях середины XVII века оформилась украинская
политическая нация.
Говоря об идеологической деятельности руководителей Освободительной войны,
мы непременно сталкиваемся с противоречиями. Это ещѐ раз подтверждает тяжесть опыта
первопроходцев, а вместе с тем, и его ценность. В своей идеологии руководители
казачества широко использовали древнюю православную славянскую традицию. Роль еѐ
противоречива. С одной стороны, церковь и религия помогли сохранить народную
самобытность, препятствовали духовной и физической ассимиляции. Украинская
православная традиция была также аргументом на переговорах казачьих дипломатов с
русским царѐм и его посольствами (8; 204).
Православный традиционализм восставших шѐл рука об руку с традициями
религиозного шовинизма (1; 163), что, несомненно, негативно сказалось между общинами
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на украинских территориях. К сожалению, эти традиции имеют свои последствия на
протяжении всей истории Украины, в т.ч. и современном еѐ этапе.
Ортодоксальность православной веры, способствуя закреплению феодальных
отношений, препятствовала развитию капиталистических. Именно неразвитость последних
обусловила противоречивый и непоследовательный характер развития украинского
общества (1, 167).
В своих размышлениях о будущем украинского государства, элита не смогла выйти
за рамки автономизма. Идеи социального устройства также сводилась к феодальному
землевладению.
Описанный период даѐт основания полагать, что в средине XVII века окончательно
сформировалась национальная политическая элита Украины, еѐ деятельность по
формированию национального сознания и деятельность по формированию самой себя
основывались на глубоком традиционализме, связи его с новаторскими идеями, главной из
которых была формирование и защита национальных интересов.
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SUMMARY

Is this liberation war or social revolution? Are Ukrainians people or population? It will be
independence or autonomy? The course of history raised these questions to the leaders of the
Ukrainian people. It was difficult to reply to them, but not to answer meant to plunge himself and
his people into historical oblivion. The paper describes the nature of the interconnection of
traditions and innovation in the activity of Bohdan Khmelnytsky and of the Ukrainian political
elite in the middle of the XVII century. The author considers the peculiarities of the ruling
minority formation, his relationship with the masses, the ruling groups of Poland and foreign
elites.
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ІІ РОЗДІЛ
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
А.С. РУДЕНКО
«РОДОВЕ ГНІЗДО» ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ
ТРАДИЦІЙ (ДО ІСТОРІЇ РОДУ ДОРОШЕНКІВ)
Проблема визначення ролі еліти в історії завжди була одним із визначальних
елементів у розумінні особливостей суспільного розвитку. Свій внесок у вирішення цього
питання внесло чимало видатних філософів та мислителів –
Конфуцій, Платон,
Аристотель, Квінтіліан, Н.Макіавеллі, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Е.Кант, Г.Гегель, Ф.Ніцше,
З.Фрейд. Елементи елітаристських концепцій містяться у творчому доробку багатьох
українських авторів: Г.Сковороди, Т.Шевченка, Д.Донцова, Д.Дорошенка, В.Липинського,
І.Лисняк-Рудницького, Є.Маланюка, Д.Чижевського, Ю.Русова та ін. [12]. В історії
України, внаслідок перервності державної традиції дана проблема набула особливого
забарвлення. У суспільній думці України одним із найбільш стійких стереотипів була
проблема «пасивності» та «провінційності» української еліти, які найбільше проявлялись у
переломні моменти історії. Одним із них став період ліквідації автономії Гетьманщини
наприкінці XVIII ст., коли представники місцевої шляхти та старшини не чинили опору
цьому процесу, в більшості своїй розглядаючи його як можливість зрівняння у правах із
російським дворянством, а отже і отримання кар‘єрних перспектив на імперській службі.
Проте лише невелика частина української еліти у повній мірі змогла скористатися такими
перевагами і зайняти посади вищої та середньої ланки поза українськими губерніями
(наприклад, О. Безбородько, В. Полетика, Ф. Туманський та ін.) [10, c. 226]. Переважна ж
більшість нащадків козацької старшини були дрібними землевласниками, для яких
досяжною була служба на різного роду судових та адміністративних посадах у
провінційній адміністрації, як правило у тому ж повіті де знаходилися їх родові маєтки [10,
c. 208-209]. Це певною мірою «прив‘язувало» дрібне українське дворянство до своїх
«родових гнізд», обмежувало їх соціальну мобільність. Саме це напевно й призвело до
звинувачень представників української старшини у «пасивності», «хуторянстві». Проте на
цю проблему варто було б поглянути з іншого боку.
Історія життя кількох поколінь відомого старшинсько-дворянського роду
Дорошенків, дає можливість показати феномен «родового гнізда» як особливого
середовища, що дозволило зберегти національну ідентичність представникам цієї
старшинської родини у період тотального асиміляційного тиску та русифікаторської
політики влади протягом ХІХ – початку ХХ ст.
Засновником роду був Михайло Дорошенко, учасник московського походу
королевича Владислава (1618) та Хотинської битви (1621), який протягом 1623-1626 рр.
чотири рази займав гетьманську посаду. Найбільшої могутності рід досяг за часів
правління його онука Петра Дорошенка (1665-1676), коли він являв собою потужний
сімейний клан споріднений із багатьма впливовими старшинськими родинами того часу,
серед яких були Гамілії, Лизогуби та Хмельницькі [11 c. 195-196]. Поразка гетьмана у
боротьбі за владу, його зречення, а згодом заслання до Росії в другій половині 1670-х рр.
підірвали лідерські позиції Дорошенків політичному житті Гетьманщини того часу. В
подальшому, за словами Д. Дорошенка представники ще нещодавно могутнього роду «не
вийшли по за рівень нижчої старшини, залишившись…«панками середньої руки» [7, c.
110]. Однак, саме з середовища їх нащадків вийшло кілька відомих громадських діячів та
науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст., найвідомішими з-поміж яких були історики та
громадські діячі Петро та Дмитро Дорошенки. Одним із факторів, що забезпечив тяглість
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сімейних традицій стало «родинне гніздо» Дорошенків – хутір на Глухівщині, де виростало
та виховувалось кілька поколінь цього відомого українського роду.
Хутір заснував янпольський сотник Василь Никонович Дорошенко (племінник
гетьмана), на пустоші, пожалуваній йому універсалом Івана Мазепи у 1696 р. Поселення
знаходилося на р. Кремль у кількох десятках кілометрів від Глухова. У 1781 р. онук
сотника, Лук‘ян Дорошенко будучи бездітним, згідно заповіту передав хутір своїм
племінникам (дітям рідної сестри Агрипини), Михайлу, Григорію та Степану Климченкам з
умовою прийняти його прізвище. Від того часу вони стали іменуватися КлимченкамиДорошенками, а їх нащадки – Дорошенками [13, c. 503].
Короткий, проте яскравий опис життя у родовій садибі на основі своїх дитячих
вражень зробив історик Д. Дорошенко «Хутір…лежав серед глухих лісів на самій границі
Чернігівщини й Московщини…Місцевість була дуже глуха. Свідомості національної серед
населення не було ніякої. Тільки й того, що люди відчували свою відрубність від сусідівмоскалів, а ця відрубність в побуті, звичаях, одежі, мові була дуже помітна і кожному
впадала в око» [6, c. 38]. Історик зауважував, що у його родині хоч і не було національної
свідомості «в сучасному розумінні», проте «українська стихія давала себе чути». Певним
уособленням традиційного укладу життя який склався у відомій старшинській родині був
Яків Степанович Дорошенко (1807-1893). Як і чимало його предків Я. Дорошенко замолоду
перебував на державній службі. Із 15 років Яків Степанович працював канцеляристом у
Глухівському повітовому суді (1822-1836), а невдовзі після звільнення став попечителем
запасних магазинів у тому ж повіті (1838-1845), дослужившись до чину колезького асесора
[15, c. 465]. Після виходу у відставку, за спогадами його онука, Д. Дорошенка «Дід…нікуди
не їздив (він за увесь свій вік не бачив залізниці), засів на хуторі і зовсім відучився
говорити по-російськи. Як я його пам‘ятаю, то він з усіма і зі мною говорив тільки поукраїнськи» [6, c. 38].
Попри те, що Я. Дорошенко все життя практично безвиїзно прожив на хуторі він був
освіченою людиною, постійно цікавився історією та літературою у його бібліотеці були
«книжки…українські або про Україну», зокрема, «История Малороссии» М. Маркевича,
«История Малой России»
Д. Бантиш-Каменського, «Кобзар»Т. Шевченка. Також Я.
Дорошенко був прихильником П. Куліша, передплачував його «Записки о Южной Руси» та
часопис «Хата» [6, c. 38].З іншого боку Яків Степанович цікавився і російською
літературою, зокрема був одним із семи передплатників повного зібрання творів О.
Пушкіна 1836 року видання у Чернігівській губернії. Зусиллями Я. Дорошенка серед його
дітей культивувалось відчуття приналежності до давнього та відомого козацького роду,
гордість за його славне минуле. Д. Дорошенко згадував, що Яків Степанович замовив
портрет гетьмана І. Мазепи, до якого було прикріплено мідну табличку, з написом, що він є
фундатором хутора[7, c. 110]. Саме у такій атмосфері зростало та виховувалось кілька
поколінь із роду Дорошенків, то ж не дивно, що у кілька представників цього роду
протягом ХІХ-ХХ ст. стали відомими громадськими діячами, реалізували себе у науці,
культурному житті краю та політиці.
Віддаленість хутора від великих міст зовсім не означала відлюдницький характер
життя його мешканців. Дорошенки мали своє коло спілкування, яке складалось передусім
із сусідів та родичів. Яків Степанович товаришував із відомим педагогом Костянтином
Ушинським, який був одружений на його двоюрідній сестрі Надії Дорошенко (1831-1914).
У 1858 р. брати Надії Семенівни продали їй з чоловіком с. Богданка. Так Ушинські та
Дорошенки стали сусідами. Збереглися листи, які свідчать, що відомий педагог звертався
Якова Степановича за допомогою та порадами у вирішенні різних господарських питань,
зокрема у впорядкуванні належної йому пасіки [17, c. 98-101]. Подружжя Ушинських за
спогадами їх доньок понад усе любило свою садибу, життя у якій найкраще налаштовувало
Костянтина Дмитровича на творчість. Під час проживання на хуторі К. Ушинський
первинну апробацію ідей здійснював у процесі навчання своїх дітей та місцевих селян.
Напевно у цьому відчувався вплив його дружини Надії Семенівни. Донька Ушинских,Віра
Костянтинівна писала, що «хутор ее на всю жизнь остался любимым уголком, который она
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не променяла бы на все прелести Швейцарии» [18, c. 22]. Пізніше просвітницьку місію
продовжили доньки К. Ушинського, які згідно заповіту батьків заснували кілька народних
училищ, у тому числі у рідному с. Баничі та хуторі Дорошенків [12].
Побут та взаємини у середині родини свідчили про її консервативність та певну
патріархальність виховання, зокрема друг сім‘ї Дорошенків М. П. Василенко згадував:
«Младшие братья, уже будучи взрослыми, общественными деятелями, говорили старшим
на «вы», а те, наоборот, «ты». Гигиены в доме не признавалось. Форточек не было, дети
спали по столько душ, сколько кроваток вмещалось в комнате»[4, c. 261-262]. Слід
зазначити, що Яків Степанович мав вісьмох дітей (п‘ятьох синів та трьох доньок), серед
яких найбільш відомими стали Василь, Григорій та Петро Дорошенки. Патріархальні
традиції у родині Дорошенків й справді були дуже сильними, тому не дивно, що діти
намагались наслідували життєвий уклад, до якого звикли у батьківському домі.
Старший син Якова Степановича, Василь Дорошенко (1843-1918) у молоді роки був
«хлопоманом», любив ходити в українському вбранні, навіть спробував свої сили на
літературній ниві, написавши роман «На Україні» (1863). В. Дорошенко закінчив
Ніжинський ліцей ім. О. Безбородька і з 1870 р. перебував на службі по Міністерству
юстиції, був направлений на роботу до Тверської губернії. У 1882 р. Василь Якович
перейшов на роботу до Ніжинського окружного суду, де протягом трьох десятиліть,
практично до самої смерті, працював судовим слідчим [15, с.469]. За словами його друга М.
Василенка, він був свого роду знаменитістю Глухівському повіту завдяки своїй тривалій
безперервній службі на одній посаді. Василь Якович ніколи не мав амбіцій щодо
кар‘єрного зростання, у тому числі через небажання переїздити далеко від дому. За
враженням М. Василенка, у його знайомого була своєрідна манера виконувати допит: він
міг приймаючи гостей у себе вдома вийти до сусідньої кімнати і допитувати свідків, а через
певний час повернутись назад, так і не довівши справи до кінця. Це створювало враження
несерйозності В. Дорошенка як слідчого та несумлінного виконання ним своїх обов‘язків
[4, с. 264]. Тим не менш, зазначений епізод показує, що «переплетіння» роботи і дозвілля
було для Василя Яковича звичним стилем життя, який він не бажав змінювати заради
кар‘єрних здобутків.
Очевидно головним символом життєвого успіху для В. Дорошенка було створення
власного «родинного гнізда», на зразок такого, яке мав його батько. Власної садиби у
Василя Яковича не мав, проте він вдало одружився, узявши шлюб із донькою багатого
поміщика з Курської губернії Марією Миколаївною Звягіною, якій у придане дістався
великий, проте необлаштований маєток Троєбортне. За словами М. Василенка, який був
частим гостем у садибі Дорошенків, молоде подружжя з ентузіазмом розбудовувало своє
господарство, збудували дім, проживали там з ранньої весни до пізньої осені. У подружжя
народилося четверо дітей. Проте через певний час у сім‘ї стався розлад, В. Дорошенко
розлучився із дружиною і його родина розпалася [4, c. 263]. Доля В. Дорошенка склалася
трагічно – 1 січня 1918 р. він був убитий у власному будинку у Глухові [17, с. 96].
Не довго жив поза межами своєї малої батьківщини і Григорій Дорошенко (18461910). Він закінчив Петербурзький гірничий інститут (1866), через певний час став
викладачем (1871), а згодом професором (1875) цього навчального закладу [2, c. 33]. За
кілька років з-під пера Григорія Яковича вийшов ряд робіт, присвячених різноманітним
проблемам механіки та гірничої справи, які були схвально зустрінуті представниками
наукової спільноти. У 1879 р., з невідомих причин, молодий учений залишив столицю
імперії і повернувся до Глухівського повіту. Після смерті батька саме йому дістався хутір
Дорошенків, що викликало невдоволення з боку інших братів, особливо найстаршого,
Василя Яковича [4, c. 262]. Однак невдовзі брати дійшли згоди, оформивши право на
спільне володіння спадком [20, арк. 20зв]. Г. Дорошенко поставив батькове господарство
на сучасний лад. Залишився опис хутора початку ХХ ст. На той час це було володіння на
550 дес. землі, з них 350 дес. – орної. На хуторі працював невеликий кінний завод, де
розводилась симентальська порода коней. Була пасіка у 2 тис. вуликів, а також винокурня,
на якій вироблялось до 650 тис. градусів картопляного спирту [16, c. 337]. Так чи інакше,
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але маючи неабиякі інтелектуальні здібності, безсумнівну можливість досягти успіхів і в
науці, і у підприємницві, Г. Дорошенко залившився до кінця життя на родовому хуторі.
Наймолодшого серед синів Я. Дорошенка, Петра Яковича (1858-1919), на відміну
від його старших братів, не приваблювала перспектива спокійного життя поміщика
«середньої руки». Хоча П. Дорошенко володів садибою у с. Баничі, яка дісталась йому від
матері, більшу частину життя він прожив у Глухові та Чернігові. Петро Якович отримав
фах хірурга у Київському університеті і в середині 1880-х рр. переїхав до Глухова, де
зайняв посаду завідувача міської лікарні. З 1890-х рр. Петро Якович починає відігравати
помітну роль у громадському житті рідного краю [19, c. 271-272]. П. Дорошенка було
обрано гласним глухівського повітового, а згодом чернігівського губернського земських
зібрань, працював у комісіях з охорони здоров‘я та народної освіти. Завдяки одруженню із
донькою місцевого предводителя дворянства Марією Маркович, П. Дорошенко набув
неабиякого впливу у Глухівському повіті. Так, М. Василенко писав, що його старший брат
Г. Дорошенко був обраний головою земської управи, завдяки Петру Яковичу, який «тримав
у руках увесь повіт» [4, c. 262].
Поряд із значними успіхами у службових та громадських справах, Петро Якович
чимало зробив для дослідження і збереження фамільних архівів козацько-старшинських
родів Чернігівщини. Природно, що найбільшу увагу він приділив вивченню історії та
генеалогії власного роду. Джерела свідчать, що у свідомості глухівських дворян та
інтелігенції рід Дорошенків не пов‘язувалися із відомими козацькими провідниками XVII
ст. Навіть обізнані в історії свого краю О. Лазаревський та М. Василенко висловлювали
сумнів з цього приводу [4, c. 261; 13, c. 503]. За кілька років копіткої роботи Петро Якович
зробив досить повний генеалогічний розпис роду Дорошенків, а також зібрав чимало
цінних документів, що стосувалися його предків. У процесі дослідницьких пошуків П.
Дорошенко вдалося не тільки донести до широкого загалу славне минуле власного роду, а
й зав‘язати знайомства із нащадками впливових дворянських родів Чернігівщини,
науковцями, представниками творчої інтелігенції. Серед його друзів були
П.Скоропадський, В. Горленко, Г. Нарбут, О. Лазаревський.
Будинок П. Дорошенка у Глухові став свого роду неформальним клубом місцевої
еліти. М. Василенко згадував «В Глухове дом Дорошенков сделался некоторым центром,
где встречалось глуховское постоянное общество…У Дорошенок постоянко можно было
встретить молодежь, молодых врачей, кандидатов на судебные должности и пр.» [4, c. 263].
Нечисленні спогади, що описують життя колишньої гетьманської столиці початку ХХ ст.
підтверджують ці слова. Наприклад відомий український графік Г. Нарбут, виділяв родину
Дорошенків як виключення «на сером фоне жизни уездного города». Мемуарист, свідок
більшовицького погрому Глухова на початку 1918 р. Ілля Рогатинський, перераховуючи
визначні пам‘ятки міста також вказував «…з інших будівель має історично-національне
значіння Дорошенків дім» [3, c. 161]. Коли у 1907 р. П. Дорошенка запросили до Чернігова
із перспективою підвищення по службі він погодився на це, ставши єдиним із братів, хто
залишив рідну Глухівщину.Останні роки життя Петра Яковича були напрочуд насиченими:
він працював директором Дворянського пансіону, був членом Чернігівської губернської
архівної комісії, а у період гетьманату П. Скоропадського очолив Головне управління у
справах мистецтв та національної культури. Завершив він своє життя трагічно – влітку
1919 р. П. Дорошенко був заарештований та розстріляний більшовиками [7, c. 113].
Сімейні традиції давнього козацького роду безумовно вплинули і на становлення
найвідомішого із його представників початку ХХ ст. – історика та громадського діяча Д.
Дорошенка. Батько ученого, Іван Дорошенко (1848-1914) був ветеринарним лікарем та
довгі роки разом із родиною проживав поза Україною у місті Вільно. Тим не менш, під
впливом братів він також став «українофілом», любив українську мову, театр, збирав
українські книжки. Іван Якович всіляко підтримував зацікавленням сина «українством».
Зокрема, передплачував заборонені у Російській імперії часописи «Зоря» та «Літературнонауковий вісник», які за висловом Д. Дорошенка стали для нього справжньою школою
національної свідомості. Не менше значення для майбутнього вченого мали дитячі
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враження про життя на родовому хуторі, де він проводив літо під час літніх канікул. Д.
Дорошенко перечитував книжки із бібліотеки діда, слухав розповіді пасічників про минулі
часи. Дмитро Іванович відвідував свого дядька П. Дорошенка, який розповідав йому про
своїх знайомих українських істориків, громадських діячів, дарував книжки із своєї
бібліотеки. Після літнього відпочинку на Глухівщині Д. Дорошенко повертався до Вільна
«із великим запасом «українских» вражень» [2, c. 17-20]. Незважаючи на те, що все
дитинство Дмитра Івановича пройшло далеко від України любов та повага до Батьківщини
прищеплена родиною, стала для нього міцним підґрунтям для подальшої плідної наукової
та громадсько-політичної діяльності.
Проте на загал, молодше покоління Дорошенків, становлення якого відбувалось на
зламі ХІХ-ХХ ст. на відміну від своїх батьків вже не було прив‘язаним ні до Глухівського
повіту, ні до життя у провінції. Зокрема, діти В. Дорошенка після його розлучення із
дружиною, М. Звягіною, стали на сторону матері та переїхали до Полтави, а пізніше – до
Петербурга. Старший син Микола (1881-1926), навчався у столичному університеті, в 1902
р. став одним із лідерів студентської соціал-демократичної організації, а через 3 роки
очолив Петроградський районний осередок більшовицької партійної організації. У 1906 р.
М. Дорошенко був засуджений до півторарічного ув‘язнення, після відбуття якого від
політичної діяльності відійшов. Наприкінці життя, у 1920-ті рр., працював у Держплані
УСРР [14, с. 412]. Молодша донька, Марія (1887-після 1949), також здобула вищу освіту та
стала ученим-генетиком, більшу частину свого життя прожила у Росії [5, с. 11]. До початку
ХХ ст. маєток Дорошенків у Троєбортному залишився без господарів і занепадав. Коли
його власниця, дружина Василя Яковича померла, Микола Дорошенко одразу ж продав
садибу, розділивши кошти між спадкоємцями.
На початку 1918 р. хутір Дорошенків спіткала доля багатьох інших дворянських
садиб в Україні. 31 січня увечері до маєток увірвались невідомі, пограбували та спалили
його. Молодша донька Я. Дорошенка Надія, яка проживала на хуторі була вбита
нападниками [8, арк. 2]. Будинок П. Дорошенка у с. Баничі, де зберігався унікальний
фамільний архів, мистецька збірка та бібліотека також був розграбований. Лише частину
зібрання відомого історика та колекціонера вдалось врятувати і перевезти до Глухова.
Історія кількох поколінь родини Дорошенків виразно показує не тільки
прив‘язаність до рідного їм Глухівського повіту, а й до традиційного стилю життя.
Патріархальність у родині Дорошенків органічно поєднувалась із консервативністю у
поглядах, що виявлялась у міцному збереженні рідної мови, віри, звичаїв, історичної
пам‘яті. В цьому процесі велику роль відіграв їх хутір, «родове гніздо», яке було не просто
місцем проживання, а й особливим середовищем у якому виховувались цілі покоління,
відбувалась передача сімейних традицій, а отже і формування світоглядних основ більшої
частини підростаючого покоління. Поряд з цим, протягом другої половини ХІХ – початку
ХХ ст., під впливом різних обставин представники роду поступово починають
демонструвати більшу соціальну мобільність, активно виявляти своє «українофільство»,
закладене родинними традиціями.
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SUMMARY
The author makes attempt to reveal the peculiarities of preserving family traditions in
«The Family Nest» in the context of the history of Doroshenko‘s.
О.М. КАЗАКОВА
РЕЛІГІЙНИЙ АСПЕКТ В ІДЕОЛОГІЇ НАЦИЗМУ:
ВИТОКИ ТА СУТНІСТЬ
Важливість вивчення відносин християнських конфесій з тоталітарними режимами в
Європі в ХХ столітті очевидна. Істориками, філософами, теологами дана проблематика
піднімається у зв‘язку з прагненням пояснити механізм суспільної та політичної легалізації
тоталітарних режимів, ідеологія яких докорінно суперечить традиційним європейським
цінностям, що формувалися протягом двох тисячоліть під глибоким впливом християнства.
Досвід діалогу тоталітарних режимів з християнськими конфесіями в Європі підкреслює
нерозривний зв‘язок всіх сфер та інтересів існування суспільства. На сучасному етапі такі
історичні дослідження дозволяють не лише відкривати новий виток історії відносин між
державою та церквою, а й, в практичному розумінні, виділити характерні складові
взаємообумовленої та системної будови суспільства.
Взаємовідносини церкви та націонал-соціалістичної партії в Німеччині мали
заплутаний і суперечливий характер. Але, незважаючи на всю релігійну поступливість
церковної організації існуючому режиму, як католицька, так і протестантська церкви
виступали відкрито проти антигуманних заходів нацизму. Тому дослідження проблеми
боротьби опозиційних нацистській владі католицької і протестантської церков дозволяє
вченим ґрунтовно розкрити процес руйнації залишків націонал-соціалістичної ідеологічної
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системи та виявити необхідні передумови прискорення процесу демократизації в
Німеччині.
Для українського простору дослідження питань, пов‘язаних з системою
взаємовідносин церкви та держави, є особливо актуальним. Проведення демократичних
перетворень в країні та лібералізація духовного життя соціуму потребують постійного
перегляду традиційних орієнтирів українського суспільства та врахування їх
трансформацій в історичному просторі.
Серед проблематики ідеології націонал-соціалізму питання про ідейні засади та
практичну позицію щодо церкви залишається на сьогодні недостатньо висвітленим у
науковій літературі. Значна частина праць дослідників, навіть сучасних, присвячена
загальним проблемам нацизму, тому в них досить стисло висвітлюється питання стосунків
церкви і нацистської влади [1]. На окремі чи більш загальні моменти нацистської ідеології
та церковної політики звертали увагу такі вітчизняні дослідники, як О. Давлєтов, Л. Тутик,
О. Іванов [2]. Проблемам взаємовідносин церкви та влади в нацистській Німеччині
приділено певну увагу в дослідженнях науковців [3]. Висвітлення проблемних питань, що
виникали між церквою та офіційною владою Німеччини періоду нацистської диктатури, і
сьогодні потребує подальших досліджень та виважених трактувань.Особливо вивчення
впливу ідеологічного аспекту на практичну реалізацію політики режиму стосовно церкви;
виявлення ролі нацистських функціонерів у вирішенні ―релігійного питання‖
Протягом 20-их рр. ХХ ст., в період оформлення політичних поглядів НСДАП,
паралельно відбувається опрацювання ідеологічної бази нацистського руху в цілому.
Націонал-соціалізм як продукт своєї епохи, представляє собою системний світогляд, який
утворюють теорії та погляди різноманітного характеру.
В дискусії з християнськими конфесіями, які мали домінуючий вплив в німецькому
суспільстві, формувався релігійний аспект нацистського світогляду. Про його певну
відмінність від християнської догматики можна говорити вже, беручи до уваги саму назву
нового віровчення, «позитивне християнство», запропонованого нацистами у програмі
НСДАП «25 пунктів» від 1920 р.
Оскільки в даних програмних положеннях не було чіткого пояснення «позитивного
християнства», партійним ідеологам відкривався шлях для його вільного трактування в
рамках нацистської доктрини. Ідейні засади нацистського бачення християнської ідеології
були зведені в працях А.Розенберга, Е. Бергмана та Е. Кріка, а саме:
 ідея Бога розглядається як функція раси;
 людина – біологічний індивід, який повинен підпорядковуватися незмінним законам
раси та крові;
 культом нового світобачення є людське здоров‘я, груба сила, агресивна нетерпимість,
егоцентризм та національний егоїзм;
 морально – етичні настанови базуються на службі інтересам німецької раси;
 Германська земля, кров, душа, мистецтво – священні категорії «позитивного
християнства»;
 Адольф Гітлер – новий месія, посланець, який врятує землю від євреїв [4].
Практична позиція нацизму щодо релігії та церкви висвітлена Г.Федером у праці
«Програма та світогляд НСДАП». Відносини між нацистською партією та церквою
визначалися наступними факторами:
 заміна християнської догматики світоглядом, який відповідав би інтересам держави та
германської раси;
 орієнтири партії демонструють неприйняття політизованої церкви;
 центральна лінія плану дій нацистів стосовно церкви – поступове виключення з
суспільно – політичної діяльності.
 ліберальний підхід НСДАП до вирішення релігійного питання на початковому етапі є
тактичним кроком у закріпленні своїх політичних позицій [5, 23-48].
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Отож, головними чинниками в релігійній сфері, якими керувалася нацистська еліта, були
расова політика, монополізація політичної влади, побудова культу особи фюрера. Цей
комплекс вказаних факторів пояснює природу «позитивного християнства» і доводить, що
релігія та церква нацистського зразка розглядаються як інструменти ідеології в руках
політичного режиму.
Головним чином, характер суспільно-політичного становища німецької церкви за
часів нацистського режиму у Німеччині повністю відбивав тенденції побудови тоталітарної
державності. Разом з тим, враховуючи ідеологічний дискурс, політичний процес 20-30-их
рр., роль нацистської партійної еліти в суспільних перетвореннях в Німеччині та виклики
Другої світової війни було встановлено ряд особливостей.
Одним з головних аспектів співіснування держави та церкви в період Другої світової
війни залишалася ідеологічна сфера. Заплановані нацистами суспільно-політичні
перетворення у Німеччині, двоконфесійній країні високого рівня розвитку, потребували
комплексного пояснення. Тому опрацювання придатного ідейного простору, зокрема і
антицерковного, розпочинається задовго до приходу НСДАП до влади. У протиставленні
власних засад конфесійній догматиці нацистські ідеологи випрацювали специфічну
систему світобачення, яка була позбавлена концептуального обґрунтування та суперечила
сформованим поглядам та цінностям християнства.
Політика нацистської держави стосовно конфесій, в цілому, також тісно пов‘язана з
комплексом відносин, які склалися між церквою та найвпливовішою політичною силою
Третього рейху – нацистською партією. В програмних положеннях ―25 пунктів‖
подається назва нового релігійного вчення – ―позитивне християнство‖ – трактування
якого залишається вільним. В них також було закладено головний антиконфесійних мотив
НСДАП, який зводиться до несприйняття політизованої церкви. Перенесення ―релігійного
питання‖ в політичну площину пояснює тактику партії у спілкуванні з конфесіями: від
ліберального діалогу до спроби уніфікації [6, 34-36].
Неоднозначний вплив на церковну політику Третього рейху мали непослідовні та
часом суб‘єктивні судження нацистських функціонерів. Відсутність чіткого трактування
―позитивного християнства‖ дозволила представникам державної еліти трактувати його
кожному по-своєму. Але, загалом, в працях нацистських лідерів подана альтернативна
християнству система світоглядних поглядів, заснованих на принципах нацистської
офіційної доктрини, і яка повинна була стати основою нового суспільства. Одним з
головних недоліків нацистської церковної політики є суб‘єктивний підхід до вирішення
даної проблеми. Відверто цинічне ставлення А. Гітлера та інших представників
нацистської політичної еліти до церкви та релігії лягло в основу визначення напрямку
державної політики стосовно християнських конфесій. Промови нацистських лідерів
підкреслюють антидемократичні прагнення уряду до монопольного зосередження в своїх
руках всієї повноти влади, приєднання залишків церковної організації до державного
апарату[7, 327-340].
Проте слід констатувати, що кінцева мета нацизму у подоланні християнського
впливу та ліквідації традиційних конфесій до початку Другої світової війни залишилася не
вирішеною.
Важливою складовою нацистської церковної політики є процес поступової уніфікації
протестантської конфесії, який здійснювався шляхом створення нових посад та органів
керівництва церквою в нацистському державному апараті. Саме євангелічна церква
повинна була послужити основою для трансформації в церкву нацистського зразка. Цьому
сприяло те, що погляди представників протестантського духовенства перегукуються з
елементами нацистської доктрини в таких питаннях: заперечення церковної ієрархії,
створення німецької національної церкви, антикомуністична спрямованість. Загалом,
процес уніфікації проходив легітимним шляхом на законодавчому рівні, кінцевою метою
якого було злиття протестантських церковних інституцій з нацистським державним
апаратом. Але така тактика нацизму в Другій світовій війні поступово стає об'єктом
критики збоку протестантських кіл.
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Дещо іншою була партійна тактика у відносинах з католицькою конфесією.
Рейхсконкордат від 1933 р. підтвердив асиміляційні плани нацистського уряду стосовно
церкви. І хоча у зведенні умов договору зі Ватиканом нацистський уряд поки що
дотримувався ліберальних підходів у ―релігійному питання‖, керівництву НСДАП вдалося
досягти головного– визнання з боку вищих кіл католицького духовенства та всієї релігійної
спільноти нацистської влади в Німеччині та особистого авторитету А.Гітлера [8, 38].
У кінцевому результаті ―релігійне питання‖ в нацистському державотворчому процесі
зводилося до поступової уніфікації церковних інституцій та заміни християнського
віровчення нацистською доктриною.
Наростаюча конфронтація між католицькими церковними колами та нацистською
владою впродовж війни поступово перетворюється на пошук порозуміння між
християнськими конфесіями. Очевидність неминучої консолідації антифашистських сил по
ходу завершення війни, схожість поглядів на подальший устрій суспільства та держави
дозволили двом релігійним конфесіям Німеччини виступити на одній суспільно-політичній
платформі, основою якої була концепція єдиної антифашистсько-демократичної Німеччини
на християнсько-демократичних принципах.
Суспільно-політичні погляди німецької християнської церкви на нацизм завдяки
Другій світовій війні здійснили своєрідну еволюцію. Риторика, започаткована церковними
діячами, стала невід‘ємною частиною викриття тоталітарної суті нацистської влади та її
антигуманних перетворень в німецькому суспільстві.
Наявність конформістських тенденцій з боку християнських конфесій пояснюється не
лише прагненням зберегти своє становище певної кількості духовенства під тиском
офіційної влади, а й дестабілізуючим впливом соціальної демагогії нацизму, гасла якої
були близькими не лише церковним діячам, а й всьому німецькому народу.
Таким чином, історія політично-релігійної боротьби католицької і євангелічної церков
проти націонал-соціалістичного режиму нараховує не одне десятиліття. Найрізноманітніші
форми і методи, які застосовували церковні активісти, інколи не були радикальними, але,
незважаючи на це, з кожним роком підточували підвалини існуючого режиму і формували
підґрунтя нової демократичної Німеччини. Тяжке становище обох церков під час
нацистського режиму, їх відчайдушний опір владі зумовили формуванню у країні стійкого
ареолу захисника демократизації, людських і духовних цінностей.
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SUMMARY
The features of forming of religious aspect are analysed in Nazi ideology. Also in the
article the features of policy of NSDAP are characterized relatively to the church.
Л.В. КОВАЛЕНКО
ОЦІНКА ОБ’ЄДНАННЯ НІМЕЧЧИНИ АКАДЕМІЧНИМИ КОЛАМИ США
ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (1989-1990 рр.)
Постанова на рубежі 1980-1990-х рр. на порядку денному проблеми німецького
об‘єднання, перехід від біполярної до багатополярної структури, трансформація НАТО та
початок розширення альянсу на Схід заклали підвалини розвитку міжнародних відносин у
сучасному світі та Європі зокрема. Оскільки зовнішній аспект об‘єднання Німеччини
безпосередньо залежав від позицій країн-переможниць у Другій світовій війні, доречно
звернутися до формування їх політики щодо Німеччини в переломні 1989-1990 рр. В цьому
відношенні особливу увагу привертає політика США та Великої Британії, які в рамках
двосторонньої системи «особливих відносин» неодноразово демонстрували лояльність та
підтримку один одного в часи загострення міжнародної ситуації.
При загальному зверненні в українській історіографії до проблем об‘єднання
Німеччини (дослідження Г.О. Грабарчука [1], А.І. Кудряченка [2], І.І. Харченка [3],
А.Ю. Мартинова [4] та ін.) питання міжнародного врегулювання німецького об‘єднання
досі залишається поза увагою істориків. Дисертації Д.М. Лакішика [5], А.М. Каракуца [6]
відкрили вивчення зовнішньополітичної сторони об‘єднання Німеччини. Однак питання
розробки та реалізації політики адміністрації Дж.Буша-ст. щодо об‘єднання Німеччини,
впливу на неї з боку Конгресу, громадськості та академічних кіл досі потребують
ретельного аналізу. Вагомі здобутки зроблені Т.О. Гогунською [7], В.Ю. Крушинським [8],
Н.Л. Яковенко [9] та ін. в сфері вивчення євроінтеграційної політики Великої Британії в ХХ
ст. Разом з тим проблема формування британської політики стосовно об‘єднання
Німеччини у 1989-1990 рр. потребує окремого ґрунтовного наукового дослідження.
За умов недостатнього висвітлення питання розробки політики США та Великої
Британії щодо об‘єднання Німеччини автор даної статті вважає за потрібне звернути увагу
на ставлення до перспективи появи єдиної Німеччини представників так званих
академічних кіл. Їх діяльність пов‘язана з науково-дослідними центрами – «мозковими
центрами»,
в
рамках
яких
відбувається
розробка
концептуальних
засад
зовнішньополітичного курсу держав.
Досліджуючи актуальні проблеми світової політики, представники дослідницьких
установ надають аналітичні матеріали політичним колам, які можуть стати основою для
формулювання конкретного політичного курсу. Окрім безпосереднього впливу на процес
розробки і прийняття рішень, багато вчених через ЗМІ намагаються донести свої ідеї.
Враховуючи це, при розгляді питання оцінки об‘єднання Німеччини політологами США та
Великої Британії звернемо увагу не тільки на підготовлені дослідження в рамках «мозкових
центрів», а й на опубліковані в періодичних виданнях інтерв‘ю та статті окремих вчених.
Революційні зміни на рубежі 1980—1990-х рр. поставили перед дослідниками
завдання знайти відповідь на питання, як реагувати на виклики часу та в подальшому
формувати свою політику щодо Європи та до Німеччини зокрема. Рекомендації відносно
зовнішньої політики в США традиційно концентрувалися в площинах ізоляціонізму та
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міжнародного партнерства. У той час як представники першого напрямку відстоювали
потребу повернути увагу США до Західної півкулі та сконцентруватися в першу чергу на
створенні «динамічної і прогресивної економіки, що базуватиметься на внутрішньому
ринку» [10, с. 67], група аналітиків-«інтервенціоністів» на чолі з Ч. Краутамером виступала
за «міцне і важке втручання» в різних регіонах світу для встановлення правил світового
порядку і реалізації їх в життя [11, с. 23]. Однак були прибічники і більш виваженого
підходу. Наприклад, Т. Ецольд доводив, що в світі економічного, політичного і військового
суперництва США можуть мати погані наслідки, залишаючись осторонь. Тому вони мають
діяти в різних регіонах відповідно до національних інтересів, відповідаючи не тільки на
військово-політичні загрози, а й на економічні виклики [12, с. 26].
Оцінюючи політику нової адміністрації Дж. Буша-ст. щодо Європи в 1989 р.,
аналітики визначали її неузгодженою, без чіткого бачення своєї ролі в регіоні після краху
Ялтинської системи міжнародних відносин [13, с. 17]. З плином часу розроблена Дж.
Бушем-ст. - Дж. Бейкером «політика підтримки», орієнтована на пошук нових форм
співпраці з іншими націями для ухилення від агресії та утримання рівноваги, отримувала
більш прихильні оцінки політологів [14, с. 37].
Виходячи з інтересу стабільності в регіоні, дослідники і пояснювали неготовність
Дж. Буша-ст. та Дж. Бейкера прискорювати процес об‘єднання Німеччини восени 1989 р.
Висловлена Дж. Мюллером потреба «в співпраці США та СРСР перед спробою Німеччини
досягти гегемонії» відображала розгляд німецького об‘єднання як проблеми, що наражала
на небезпеку рівновагу в регіоні [13, с. 17; 15,с. 12].
Через тиждень після падіння Берлінської стіни побачив світ перший аналітичний
огляд проблеми німецького об‘єднання в рамках Фонду спадщини «Що може зробити
Америка щодо «німецького питання», яке знову переслідує Європу» (автор - Р. Кім). У
дослідженні підкреслювалося, що питання німецького об‘єднання не могло надалі
ігноруватися західними урядами. Криза комуністичного уряду в Східній Німеччині
свідчила, що важливість «німецького питання» зростало кожного дня. Заявляти, що
німецьке об‘єднання є неважливим чи не потребує невідкладних дій, на думку аналітика,
було вкрай недалекоглядно.
Розглядаючи варіант, що М. Горбачов міг представити пропозицію щодо виведення
всіх іноземних військ з обох частин Німеччини в обмін на її об‘єднання, дослідник доводив
пагубність подібного розвитку подій для НАТО. Р. Кім акцентував увагу, що США
потребували власний план, реалізуючи який була б змога не тільки задовольнити
національні прагнення німців, а і захистити інтереси безпеки США та інших союзних
держав в Європі. На думку дослідника, Західна Німеччина мала залишитися в НАТО, в той
час як перед Східною Німеччиною мав постати вибір: або стати нейтральною зоною, з якої
всі радянські війська будуть виведені, або залишатися в ОВД з визначеним радянським
контингентом на її території [16].
Пропонуючи варіант плану дій щодо об‘єднання Німеччини, Р. Кім зазначав, що
керівництву США необхідно:
1) Проводити консультації з європейськими союзниками, особливо Бонном, щодо
«німецького питання»; Дж. Буш-ст. повинен скликати спеціальний самміт НАТО, щоб
обговорити майбутнє Німеччини і Європи.
2) Піднімати «німецьке питання», коли Дж. Буш-ст. зустрінеться з М. Горбачовим
на самміті в Мальті в грудні 1989 р., і порадити радянському лідеру, що не слід
протистояти реформам у Східній Німеччині.
3) Виступати за вільні вибори в Східній Німеччині, що є першим кроком у напрямку
до об‘єднання.
4) Пропонувати створити тимчасову комісію для вирішення внутрішньо німецьких
справ з представників Західної Німеччини, вільно обраного східнонімецького уряду та
США, Франції, Великої Британії та Радянського Союзу задля врегулювання об‘єднання.
5) Запропонувати укласти німецький мирний договір задля розв‘язання питань
німецьких кордонів, питань безпеки, прав союзників, статусу Берліну.
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У пропозиціях зазначалося, оскільки у ФРН та НДР не було великого бажання
повертати території, передані Польщі після Другої світової війни, питання кордонів не
мало стати перешкодою для німецького об‘єднання. Розробка та реалізація згаданого плану
щодо Німеччини вважалися необхідними, якщо Вашингтон збирався відігравати значну
роль у визначенні нової Європи. І тільки США, маючи вплив, престиж та владу, могли
задати тон у цьому насущному питанні [16].
Ознайомлення зі змістом даного аналітичного огляду показує, наскільки
далекоглядними та пророчими були прогнози представника Фонду спадщини. Керівництво
США буквально слідувало запропонованому плану дій та активно сприяло врегулюванню
«німецького питання».
З визначенням формату зустрічей «2+4» в лютому 1990 р. в Оттаві постало питання
подальшої тактики США щодо німецької єдності на переговорах. В аналітичному огляді
дослідників з Фонду спадщини Дж. Космінскі та Д. Сіея «Путівник німецького об‘єднання»
від 15 березня 1990 р. керівництву США пропонувалося: продовжувати підтримувати
канцлера Г. Коля в його планах щодо об‘єднання; наполягати, щоб об‘єднана Німеччина
мала аналогічні права, як й інші європейські держави, включаючи право приєднатися до
будь-якого військового союзу; вплинути на Г. Коля, щоб він приклав зусиль і переконав
заспокоєних сусідів, які постраждали від німецької агресії в минулому. Слідування цим
шляхом, на думку дослідників, могло бути на користь не тільки американським та
німецьким інтересам, а й інтересам європейського миру та безпеки в цілому [17].
Звертаючись до оцінок перспективи німецького об‘єднання, яку давали професори
провідних університетів США, слід відзначити, що значна увага приділялася наслідкам
об‘єднання Німеччини для перспектив міжнародної безпеки та стабільності в Європі.
Професор Р. Ватсон, соціальний психолог з Гарварду Г. Кельман підкреслювали наявність
довготривалого страху в мешканців європейських країн, що міцна Німеччина замість
допомоги своїм сусідам, скоріше подавлятиме їх у політичному, економічному і, можливо,
культурному відношенні [18, с. 20-21]. Виходячи з того, що німці були відповідальні за три
великі війни впродовж менше ніж 75 років, професор політології Бостонського
університету А. Марковіц не відкидав можливість, що «за гіршого сценарію, світ міг стати
свідком зростання «націоналістичної, експансіоністської, домінуючої, потенційно
мілітаризованої Німеччини, яка повністю мала порушити баланс влади» [19, с. A14]. В
цьому відношенні слід згадати і коментарі Дж. Мюлера, що наполягав на необхідності
співпраці США-СРСР проти німецьких намагань до гегемонії [13, с. 17]. Як бачимо, в
цьому контексті німецьке об‘єднання не розглядалося як бажана мета, а як проблема
небезпеки для рівноваги в регіоні [11, с. 18; 20, с. 3].
Однак слід відмітити, що більшість американських дослідників визнавали, що з
1945 р. відбулися значні зміни у ФРН і повернення до мілітаризму в об‘єднаній Німеччині
буломалоймовірним. Професори історії Ф. Штерн (Колумбійський університет),
Ч. Мейер (Гарвардський університет), К. Шорске (Прінстонський університет), колишній
президент американської історичної асоціації Г. Крейг підкреслювали, що немає
європейської країни, яка б не мала свого приклада в історії зі спробою «проковтнути» своїх
сусідів, тому Німеччина нічим не гірша за будь-яку іншу країну. Німці, на переконання
істориків, мали право на об‘єднання, і наданий ним історією шанс мав бути використаний з
урахуванням всіх помилок минулого [21-22].
Професор Гарвардського університету Ч. Мейер запорукою безпечного німецького
об‘єднання вбачав наявність «перехресних гарантій багатьох видів і економічних зв‘язків
між європейськими державами» в рамках НАТО та ЄЕС [19, с. A21]. Для покращення
атмосфери щодо обговорення зовнішньополітичних аспектів німецького об‘єднання з
СРСР, науковці підкреслювали необхідність скорочення військових контингентів США в
Європі та Німеччині зокрема. Так, професор міжнародних відносин Р. Арт підкреслював,
що коли Радянський Союз виведе свої війська з колишньої НДР, важко буде знайти
підстави для збереження більш ніж 30-50 тис. американських солдат на європейському
континенті. Чим менше буде американська присутність, тим менш образливою вона буде
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для німців, тим більша вірогідність того, що вона буде політично прийнятною протягом
значного періоду часу [23, с. 155].
Однак наявність хоча б «символічного» американського загону, визнавалася й
іншими дослідниками, наприклад Л. Девісом, науковцем з Інституту зовнішньої політики
університету Джона Хопкінса. Американські загони мали залишитися не тільки для
майбутньої стабільності Європи, протистояння будь-якій державі, яка б могла прагнути
поширити свою владу за допомогою зброї, але і для захисту власної безпеки США [24, с. 67].
Вбачаючи дозвіл на присутність радянських військ на території Східної Німеччини
протягом певного часу одним із засобів полегшення досягнення консенсусу щодо
німецького об‘єднання між СРСР та західними країнами, політолог, колишній
держсекретар Г. Кіссінджер підкреслював неможливість участі об‘єднаної Німеччини
одночасно в НАТО і ОВД. Визначаючи потребу врахування інтересів безпеки СРСР,
Г. Кіссінджер висловлювався за корінну зміну НАТО, за прийняття в НАТО доктрини
незастосування першим ядерної зброї, за поступове зменшення західних звичайних
збройних сил в Центральній Європі, в тому числі американських сухопутних сил в Європі.
Додатковим гарантом стабільності в регіоні вбачалися експертом такі заходи: поперше, утворення нейтральної зони з Польщі, Чехословаччини та Угорщини за зразком
Австрії; по-друге, визначення з обох боків зони (в СРСР і Німеччини) територій, де могли
бути застосовані чітко визначені види зброї та розташована встановлена кількість солдатів;
по-третє, заборона розташовувати сили НАТО на території колишньої НДР. В разі
прийняття рішення керівництвом Польщі залишитися в ОВД, рівновага сил могла бути
збережена забороною силам ОВД знаходитися на її території. Як бачимо, запропонований
варіант був кроком на зустріч СРСР, що могло значно полегшити прийняття німецького
об‘єднання [25, с. 32-33, 37].
Однак слід відмітити групу дослідників, які дотримувалася погляду, що Європа буде
більш стабільною, якщо Німеччина отримає ядерну зброю. Ігноруючи виступи більшості
німецьких політиків проти володіння Німеччиною ядерною зброєю, Дж. Міршаймер та
В. Евера доводили, що повернення до нормального стану держави передбачає бажання
отримати максимум сил безпеки [26, с. 8; 27, с. 54].
Комплекс проблем, пов‘язаних зі збереженням стабільності в Центральній і Східній
Європі, розробкою нової системи безпеки врегулюванням зовнішніх і внутрішніх аспектів
німецького об‘єднання, переконував фахівців у значній тривалості їх розв‘язання. Так,
колишній посол у Радянському Союзі професор Інституту фундаментальних досліджень
Прінстонського університету Дж. Кеннан зазначав, що буде щасливим, якщо ці завдання
будуть розв‘язані до кінця століття [19, с. А21]. Можливість досягнення об‘єднання через 5
років відмічав і професор політології Массачусетського технологічного інституту
У. Гріффін [28, с. A20].
Однак спроби продовжити права будь-якої з чотирьох країн-переможниць у
відношенні до об‘єднаної Німеччини, не вважалися ефективними засобами. Подібні
спроби, на думку провідного аналітика американського стратегічного дослідницького
центру «РЕНД Корпорейшн» Р. Асмуса, не тільки могли викликати посилення правого
крила антизахідних німецьких націоналістів, а й наражали на небезпеку дружні відносини,
що будувалися протягом останніх десятиліть з Бонном [29, с. 70].
Звертаючись до оцінок німецького об‘єднання представниками британських
академічних кіл, слід відмітити занепокоєння частини фахівців щодо наслідків німецького
об‘єднання як для Великої Британії, так і для Європи в цілому. Порівняння подій в
Німеччині з «геополітичним еквівалентом землетрусу» [30, с. 2], зроблені президентом
міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні Фр. Хайнсбургом, знайшло
подальшу підтримку. М. Кейсера, директор східно-європейського інституту в Оксфорді,
був занепокоєний перспективою перетворення Німеччини на економічну наддержаву і
черговим перемальовуванням мапи Європи [31. с. A19].
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Професор військових студій Кінг Коледжу в Лондоні Л. Фрідман відмічав
далекосяжні наслідки для британської військової присутності на континенті у зв‘язку з
німецьким об‘єднанням. Маючи 600 танків, 350 бойових літаків, 55 тис. військових на
території Німеччини, Велика Британія повинна була визначити подальшу долю для цих
військ, у разі прийняття рішення покинути німецьку територію після об‘єднання
Німеччини [32,с. 10].
Однак визнаючи проблеми, які виникали внаслідок німецького об‘єднання,
переважна більшість науковців намагалася довести необхідність підтримки цього процесу
та переконати політичні кола і громадськість відмовитися від негативного чи критичного
його сприйняття. Так, професор всесвітнього історії з Лондонського університету Д. Ватт
підкреслював, що скептичне ставлення до німецького об‘єднання пов‘язане з цілою низкою
асоціацій, що беруть початок у минулому. Нерозуміння історії, занепокоєння, образи,
заподіяні минулими війнами, не мали домінувати в наукових і політичних дискусіях.
Науковець доводив хибність практики застосування прикметника «німецький» в значенні
синоніма «злий» та закликав до коректного звернення і ставлення до вихідців з Німеччини
[33,с. 79, 82].
Розглядаючи причини появи критичних зауважень щодо німецького населення,
політолог Д. Бенн особливу увагу приділив впливу ідей «вансіттартизму». «Вансіттартизм»
з орієнтацією на постійного ворога став передвісником лексики, що набула поширення за
часів «холодної війни». Однак, на думку дослідника, звернення до ідей «вансіттартизму» та
прагнення визначити, наскільки німці є традиційно агресивними в історії не були
виправданими і не знаходили наукового обґрунтування [34, с. 182].
Дж. Ропер, голова програми міжнародної безпеки Королівського інституту
міжнародних відносин, в статті «Європа і майбутнє Німеччини – британський погляд»
зазначав, що не варто спекулювати щодо ролі об‘єднаної Німеччини в ЄЕС. Об‘єднана
Німеччина зі збільшеним населенням і своєю економічною потужністю мала відіграти
конструктивну роль в інтегрованому економічному просторі, в якому необхідно відкинути
домінування будь-якої держави.
Підтримуючи німецьке об‘єднання, Дж. Ропер підкреслював, що Західна Німеччина
у повоєнний час показала себе як надійний партнер і союзник в Атлантичному Союзі і
європейському співтоваристві. У розвитку повоєнної Європи найчастіше виникала
«британська проблема», час від часу «французька проблема», порівняно з «німецькою
проблемою» [35, с. 48-49].
Наявність укорінених упереджень відносно сильної Німеччини, на думку
наступного президента Міжнародного інституту стратегічних досліджень М. Говарда,
походила не тільки через нацистський період Німеччини, але й через потребу в балансі
влади в Європі. Науковець доводив необхідність залишатися США в Європі, через
членство в НАТО, заради балансування німецької і радянської влади [36, с. 105].
Директор міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні в 19741982 рр. К. Бертрам, оцінюючи ситуацію в Європі, підкреслював, що об‘єднання, в якій би
формі воно не відбулося, співпадало з безпрецедентним гармонійним періодом відносин
Сходу-Заходу. Не дивлячись на наявне занепокоєння щодо майбутньої Німеччини, СРСР не
намагався запобігти процесу збройним шляхом, що мало посприяти мирному
врегулюванню спірних питань. Намагаючись переконати скептиків, науковець нагадував,
що об‘єднана Німеччини мала постати в рамках структур Заходу-НАТО та ЄЕС. В період
поділу Німеччини жодна з цих структур не існувала, натомість в період об‘єднання ФРН та
НДР вони мали допомогти в створенні стабільного середовища для процесу [37, с. 59-60].
Звертаючись до оцінки діяльності прем‘єр-міністра М. Тетчер в аналітичних оглядах
британських науковців, слід відмітити наявні критичні висновки щодо її «німецького
курсу». Так, член ради Королівського інституту міжнародних відносин Д. Робертсон
звинувачував прем‘єр-міністра в тому, що на відміну від Великої Британії всі інші країни
визнали факт об‘єднання Німеччини, різницю між ФРН та довоєнною Німеччиною.
Британський уряд, на думку науковця, проявив відкриту нечемність у відношенні до
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найбільшого партнера в Європі, причиною чого були відсутність стратегії та тактики в
цьому питанні. Британська зовнішня політика, на думку фахівця, мала базуватися на
реалістичному визнанні статусу середньої держави на європейському географічному
просторі. Єдиною ареною, де в подальшому Британія могла реалізувати свій вплив,
вбачалася Європа і, перш за все, ЄЕС [38, с. 698—699].
У цьому відношенні слід згадати і коментарі лектора з міжнародних відносин в
Лондонській школі економіки і політичних досліджень К. Кокера. Порівнюючи процес
об‘єднання з п‘єсою, фахівець зазначав, що вона не може бути завершена, поки актори
стоять за кулісами, не бажаючи брати участь на сцені, оскільки сценарій змінився. Як
бачимо, науковець критикував таким чином позицію М.Тетчер, закликаючи прем‘єрміністра взяти конструктивну участь у врегулюванні зовнішніх аспектів німецького
об‘єднання [39, с. 284].
Ознайомлення з аналітичними оглядами провідних дослідних інституцій,
представників академічних кіл США та Великої Британії засвідчує надання більшістю
експертів схвальної оцінки об‘єднавчим процесам на німецькій території. Звертаючи
особливу увагу на пошук заходів, які б гарантували стабільність в регіоні Центральної та
Східної Європи, як американські, так і британські науковці через особисті зв‘язки, участь в
засіданнях законодавчих органів держав, ЗМІ намагалися переконати політичні кола,
громадськість відмовитися від критичних зауважень та спекуляцій щодо ролі об‘єднаної
Німеччини в Європі.
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SUMMARY
The author examines a position of American and Britishacademic circles concerning
Germany participation in the NATO, the solutions of a problem of borders, the main conditions of
unification between FRG and NDR.
2013

О.Ю. БОЙКОВ
ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. ПРО РОЛЬ
ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРА В ЖИТТІ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
Оскільки релігійний фактор ще продовжував відігравати важливу роль у житті
українського суспільства, кінця ХІХ – початку ХХ століть, російські та українські
дослідники вже на той час намагалися визначити, чим є релігія для різних верств
суспільства, у чому проявляються її особливості як явища не тільки духовного, в чомусь
трансцендентального, але й головним чином соціального та національного. У своїх
дослідженнях вони намагалися розкрити «функціональну значимість» релігії та її роль у
процесі національного розвитку України і прагнули спрямувати «релігійні інституції на
шлях служіння інтересам рідного народу» 8, с.25. Тож питання, пов‘язані з релігією,
неминуче торкалися національного фону. Особливо це стосувалося Південної України,
оскільки даний регіон був досить специфічним у релігійному контексті внаслідок заселення
представниками різних народів та поліконфесійності.
Відповідно, метою даної статті є огляд досліджень кінця ХІХ – початку ХХ століть,
які стосувалися проблеми впливу церковно-релігійних структур на національне, духовне та
соціокультурне життя в Південній Україні цього періоду. Такий огляд дозволяє певною
мірою визначити основні тенденції наукових доробок, спрямувань стосовно даного
питання, особливо щодо означеного регіону, оскільки саме на Півдні України фактор
поліконфесійності значною мірою впливав на формування капіталістичного суспільства.
Починаючи з ХІХ століття, дослідники української історії та церкви діяли в межах
позитивістського підходу, коли ще залишалися досить сильними романтичні традиції. Вони
вбачали головну мету своєї діяльності у зібранні етнографічного матеріалу, виданні збірок
українських народних пісень, легенд і звичаїв, де відображувалися релігійні погляди, тобто
намагання утвердити українські інтереси більше в культурному, ніж у політичному аспекті.
Але вже М. Костомаров робить спроби визначити національність українців не лише за
етнографічними даними, але й беручи до уваги певний політичний фактор. Так, наприклад,
у роботі «Две русские народности» він визначає етнічні особливості й відмінності
українців як окремого народу і на цій підставі виводить певну політичну концепцію 10.
Більш радикальними можна назвати погляди, що простежуються в дослідженнях
М. Драгоманова 5-6, М. Грушевського 1, Дм. Дорошенка 4, В. Липинського 11 та ін.
Ці автори, хоч і належали до різних політичних напрямів (наприклад, Дорошенко і
Липинський були представниками консервативного державницького напрямку, а
Грушевський мав досить суперечливі політичні погляди, однак це не заважало їм
розробляти загальноукраїнську національну концепцію. Дана концепція досить органічно
поєднувала і релігійні, і соціально-політичні переконання, які виразилися в специфічному
для українського національного руху терміні «націоналізм».
Українська інтелектуальна традиція розглядала поняття «націоналізм» ще з кінця
ХІХ століття, коли він ще не мав специфічного ідеологічного забарвлення і визначався як
боротьба українського народу за власні етнічні, культурні та соціально-політичні права, а
тому не відрізнявся від прийнятого в західній науці визначення.
Аналіз процесу розвитку українського суспільства на межі ХІХ –
ХХ ст. свідчить,
що феномен націоналізму був певною реакцією «інтелігенції на модернізаційні процеси»,
що розвивалися під впливом і в сфері чужонаціональної влади, «процеси, які руйнували
традиційне українське аграрне суспільство, але не внаслідок дії «внутрішніх» для нього
«зовнішніх» сил» 9, с. 46.
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Всі ці аспекти дають можливість зрозуміти політичне підґрунтя спроб формування
національної церкви в Україні, зокрема особливості релігійного світобачення на Півдні
України у розрізі діяльності українських громадських організацій кінця ХІХ – початку ХХ
ст. Про це досить красномовно свідчить полеміка М. Грушевського та І. Линниченка
стосовно національної церкви 2.
Існував ще один аспект у процесі вивчення релігійного питання. Часто деякі
громадські діячі та вчені ототожнювали релігію з національністю. Проти такої доктрини
виступав М. Драгоманов, який вже в листах до І. Франка писав, що подібна ідентифікація є
«абсурд принциповий і практичний» 8, с.23. Подібні спроби, на думку багатьох
дослідників церкви, з‘являлися через те, що в Україні політичні інтереси переважали над
релігійними, а політичним діячам церква вбачалася організацією, що відповідала їх
поглядам і намірам, а не відображенням національних інтересів 8, с.23.
Нетрадиційні для Півдня релігійні вірування, зокрема протестантизм і поширене на
Півдні України більш радикальне сектантство займали досить вагоме місце у системі
духовного життя населення цих земель – як українського, російського, так і
«інородчеського». Це визначалося фактором активної колонізації південноукраїнських
земель іноземними колоністами з їх традиційними віруваннями та культурними
традиціями. Головним чином це були протестанти. Отже, цілком обґрунтованими були
наукові дослідження цього феномену діячами «Просвіт» та українських Громад, особливо в
того аспекті, що велика кількість українських православних селян відрікалися від
традиційних вірувань та йшли, як тоді казали, «у штунду».
Українські дослідники релігійної історії, діячі громадсько-політичного та
культурного спрямування на межі ХІХ-ХХ ст. мали досить суперечливі погляди щодо
поширення неправославного християнства та сектантства. Одні позитивно ставилися до
процесу реформування церкви, залучення до нього позацерковного елементу, другі міцно
стояли на позиціях самобутнього православ‘я, пов‘язаного з лише російською
православною церквою, треті проголошували ідею створення власної національної
православної церкви, а четверті взагалі відкидали релігію та церкву як уже атрофований
елемент суспільно-політичного та культурного розвитку українського народу і засіб
духовного закріпачення.
На наш погляд, це можна пояснити, по-перше, впливом на тогочасну громадську
думку західних соціальних ідей, відповіддю на модерновий виклик європейського
суспільства; по-друге – відповідністю такого виклику суспільно-політичній ситуації в
українських землях, і особливо на Півдні України в кінці ХІХ – початку ХХ ст., та
врахуванням цієї відповідності діячами українського національного руху. Адже більшість
українського населення складав селянський елемент, який був певною мірою байдужий до
цивілізаційних «міських» процесів. І основною формою його патріархального
світосприйняття та світогляду була релігія. Саме тому частина дослідників і розглядала
релігію як необхідну складову національної свідомості українського народу.
У російських дослідженнях до 1917 р., сектантство розглядалося з позицій вірності
самодержавству та православній ідеології. Його аналіз мав явно виражене антисектантське
спрямування, тим більше, що чітко проявлялася теорія «православ‘я – самодержавність –
народність». Тому є зрозумілою необ‘єктивність у дослідженнях сектантства тогочасними
російськими й українськими публіцистами, істориками та представниками православного
духовенства. Проте, незважаючи на зазначені обставини, такі дослідження дозволяють все
ж проаналізувати сам процес розвитку протестантизму, так би мовити, методом «від
зворотного».
Так, наприклад, про розповсюдження сектантства та боротьбу офіційної
православної церкви проти нього як у Росії, так і на території України, зокрема Півдні
присвячені серед інших роботи російських дослідників О.С. Пругавіна 13 і
П.В. Знаменського 7. Позитивом даних робіт може бути те, що автори намагалися
розкрити сутність проблеми співіснування православного населення та протестантських
організацій і сект. Звісно, тут відчувається, з одного боку, вплив державницько-релігійної
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доктрини царської Росії, а з іншого – розповсюдження революційних поглядів початку ХХ
століття на цю проблему. Водночас необхідно зазначити, що хоча такі публікації мають
дещо описовий характер, представлені дослідження дали можливість певним чином
проаналізувати розвиток політико-правових поглядів на питання поширення сектантських
рухів та їх впливу на суспільство в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., особливо на
інтелігенцію.
Загалом відношення української інтелектуальної еліти до поширеного у південному
регіоні України сектантства не можна назвати однозначним, оскільки різна ступінь
релігійної свідомості представників першої визначала ставлення як до офіційної
православної церкви, так і до православного та протестантського сектантства. Водночас
більшість представників прогресивної української інтелігенції позитивно ставилися до
розвитку реформованого християнства, вбачаючи у ньому здоровий, альтернативний
ортодоксальному православ‘ю та набираючому популярність атеїзму шлях духовного
розвитку українського народу.
Звісно, не можна абсолютизувати це твердження, оскільки вельми цікавою є,
наприклад, позиція М. Драгоманова стосовно релігії та зокрема реформованого
християнства. Він вказував, що утвердження в Росії православної релігії як панівної
конфесії та ідеології призвело до пригнічення російських підданих як у правовому, так і в
національному моментах, зокрема тих підданих, які сповідують інші віровчення. Таке
панування церкви призвело також до стереотипного ототожнення всіх східнослов‘янських
народів з православ‘ям 6, с. 13.
Натомість М. Драгоманов пропонував відійти від панування православ‘я, а відтак і
католицизму як монопольних релігійних напрямів і дати можливість поширюватися
протестантизму, оскільки даний напрямок християнства передбачає, на його думку, перш
за все свободу віросповідання та відділення держави від церкви 6, с. 3-5.
На нашу думку, такі погляди Михайла Драгоманова склалися не тільки на основі
його бачення розвитку віри та релігії в Україні, а також з огляду на релігійний нігілізм, що
поширювався серед населення. Значну роль тут, можливо, відігравала його приналежність
до масонства, а також досвід, який М. Драгоманов отримав перебуваючи за кордоном. На
думку М. Грушевського, М. Драгоманов був ворогом клерикалізму і намагався використати
баптизм, «…очевидно для визволення народних мас з-під впливів духовенства і церкви та
для спрямування в бік більш радикально-соціяльних і політичних течій» 1, с. 158.
М. Грушевський вказував, що релігійні погляди нерозривно пов‘язані з розвитком
суспільства, а отже діяльність сект має прямий вплив на суспільство. Сектантські
організації розповсюджували ідеї раціоналізму, свободи особистості, але в той же час такий
характер впливу і соціальну роль сект необхідно розглядати конкретно, вже за
результатами їх діяльності 1, с. 158.
Для загального розуміння ставлення українських громадсько-політичних діячів до
релігійного питання необхідною все ж є характеристика поглядів М. Грушевського. Він
вказує на процес «омосковлення» української церкви, злиття її з Московським
патріархатом. Але попри все інше М. Грушевський приділяє значну увагу проблемі
розвитку протестантського та православного сектантства в Україні. Дані дослідження
змальовують різко негативне ставлення світської та релігійної влади Російської імперії до
протестантських рухів, переслідування та покарання, на які наражалися представники
різних сект реформованого християнства, зокрема й на Півдні України [1, с. 156-165].
Водночас М. Грушевський змальовує загальне ставлення української інтелігенції до
сектантства і до тих каральних заходів, які вживалися з боку влади. Він вказує, що
інтелігенція досить мляво реагувала на ці заходи і висувала лише слабкі протести
теоретичного характеру, які не могли реально вплинути на захист сектантського руху 1,
с.158.
Досить позитивно в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. оцінював реформоване
християнство та різновиди сектантства і дослідник церкви, професор Київського
університету М. Дашкевич, який зазначав, що протестантизм слугує чинником збереження
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культурної самобутності слов‘ян, оскільки є провідником народної церкви. Дослідник
вказував на спільні риси православ‘я та протестантизму, оскільки тільки в них
богослужіння проводиться національними мовами, здійснюється наближення церкви до
народу. М. Дашкевич не виділяв конкретних течій протестантизму і розглядав їх як єдине
ціле. Вчений зазначав, що протестантизм є більш характерним для західноєвропейських
країн і не має гарантованого майбутнього на слов‘янських землях через сильну
православну ідею, хоча водночас і критикував ту ж Російську православну церкву стосовно
її обрядовості, що підмінила собою євангельські основи 14, с. 133, 134.
Заслуговує на увагу аналіз представниками інтелектуальної еліти Півдня України в
зазначений період процесу розповсюдження сектантства. Велику роль відігравали тут не
тільки культурний, але й економічний та політичний аспекти. З одного боку, такі діячі
позитивно ставилися до розповсюдження сектантів, вважаючи їх «культурними
піонерами», за висловленням Д. Овсянико-Куликовського 12, с. 327. Однак в силу
вступав політичний та економічний чинники, коли інший діяч одеської «Просвіти» кінця
ХІХ – початку ХХ ст. С. Шелухін, давав різко негативну, хоча, можливо, й суб‘єктивну
оцінку існування німців-колоністів на Україні 15, с. 33.
Отже, аналізуючи наукові дослідження кінця ХІХ – початку ХХ ст., можемо
спостерігати значну суперечливість поглядів та ідей стосовно суспільної, соціокультурної
ролі релігійного фактору та діяльності церковних організацій, зокрема в Південній Україні
– регіоні поліетнічному та поліконфесійному. Така суперечливість викликана насамперед
політичними візіями представників українських суспільно-громадських організацій
стосовно ролі релігії та церкви у майбутньому українського народу та їх значення для
державотворчих процесів. Слід зважати також на національну та соціальну приналежність
авторів тих чи інших праць.
З одного боку позитивним аспектом виступає наявність значної кількості праць як
російських, так і українських досліджень, спрямованих на розкриття ролі релігії, церковної
організації в житті суспільства та ставлення до них самого суспільства. Водночас як
негатив треба позначити досить невеликий обсяг праць, які розглядають ставлення до
релігійного
питання
представників
свідомої
української
інтелігенції
саме
південноукраїнського регіону. На нашу думку, це викликано кількома чинниками. З одного
боку, існування жорсткої цензури компетентних державних органів і церковних установ
стосовно досліджень у галузі релігії та опублікування їх результатів зумовлювала пошуки
компромісних, а отже не завжди повноцінних наукових розробок 3, арк. 62-63. З іншого
боку, наявність стійкого на той час для більшої частини інтелектуалів-українців, зокрема й
південного регіону усвідомлення нерозривності з російською інтелігенцією, що залишало
певний відбиток на структурі та змісті досліджень 2, арк. 1-15. Крім того, дослідження
були переважно етнографічного та культурологічного характеру. Але незважаючи на всі ці
моменти наявність наукового інтересу до даної проблематики в доволі переломний
історичний період кінця ХІХ – початку ХХ ст. свідчить про складність, суперечливість та
багатогранність впливу церковно-релігійних структур на усі сфери життя Південної
України цього часу.
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SUMMARY
The article deals with main trends and studies on the impact of this period of official
Orthodox Church, Protestant organizations and sectarianism on the national, spiritual and sociocultural development of the Southern Ukraine. They are the most active church-religious
structures that played an important role in the region in that period.
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В.И. ВОЛОВИК

НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО И НАУЧНОЕ ВРЕМЯ
К сожалению, следует признать, что сколько-нибудь серьезных работ, посвященных
философскому анализу проблемы, как научного пространства, так и научного времени, нам
не удалось отыскать. Понятия, отражающие указанные феномены, отсутствуют и в
философских энциклопедиях, словарях, а также иной справочной литературе. Между тем,
как представляется, в понимании обозначаемых этими понятиями феноменов в их
взаимосвязи, взаимообусловленности и развитии могут быть познаны и поняты многие
сущностные параметры научного бытия и научного сознания, более полно осмыслены
детерминанты оптимизации развития науки, направления, пути и границы меры
возможного управленческого воздействия на него.
Представляется, что научное пространство и научное время выступают в качестве
своеобразных проявлений социального пространства и социального времени как форм
социального бытия, то есть реального процесса 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 целом1.
Научное пространство может быть определено в качестве категории социальной
философии, а также философии научного сознания, как структурного элемента последней,
для обозначения части социального пространства, параметры которой фиксируют место,
направленность, глубину и протяженность деятельности социальных субъектов,
нацеленной на освоение окружающей действительности, образующих ее предметов и
явлений посредством постижения присущих им законов и закономерностей, которые
служат основой формирования принципов тех или иных механизмов воздействия на
природные и социальные объекты.
Являясь формой научного бытия, то есть совокупности общественных отношений
социальных субъектов к окружающей действительности, образующим ее природным и
социальным объектам, предметам и явлениям, основанным на научных знаниях о них,
научное пространство выражает структурность, протяженность и сосуществование
элементов научного бытия в различных социальных системах, которые сложились в
обществе на определенном этапе его исторического развития. Как и социальные
пространство да и пространство в целом, научное пространство, его существование не
зависит от воли и сознания не только отдельной личности, социальной группы, общества и
человечества, в чем находит свое проявление такой общий признак как объективность.
Оно также характеризуется трехмерностью, что находит свое проявление в том, что все
научные объекты, включая те, на которые направлена научная деятельность, так и ее
результаты имеют трехмерную структуру – протяженность в длину, ширину и глубину.
Наделено научное пространство и таким общим свойством как единство прерывного и
непрерывного. Это находит свое проявление в дискретности конкретных результатов
научной деятельности, которые возникают и развиваются в непрерывном потоке научного
бытия.
В то же время научное пространство характеризуется рядом особых, присущих ему
отличительных признаков, своими особенностями.
Первая из особенностей научного пространства состоит в том, что формирование
его сущностной характеристики осуществляется посредством деятельности особого рода
социальных субъектов – отдельных лиц, групп людей, которые достигли определенного
уровня знаний, навыков, понимания, выработали определенные мировоззренческие и
методологические установки относительно своей деятельности.
Второй особенностью научного пространства, связанной с первой, является то, что,
являясь структурным элементом социального пространства, оно сформировалось
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значительно позже таких структурных элементов последнего, как религиозное,
политическое, правовое, нравственное, эстетическое и, конечно же, философское
пространство.
И здесь вряд ли можно согласиться с утверждением В.П.Горина о том, что
философия и наука «возникли вместе, сразу же демонстрируя свое генетическое единство
уже тем, что начало им дал один и тот же человек – Фалес Милетский (конец VII – первая
половина VI в. до н.э.)»2. Ни в коем случае не ставя под сомнение генетическое единство
философии и науки, все же заметим, что первая, то есть философия, много старше науки.
Об этом, в частности, свидетельствуют размышления великого Аристотеля, заложившего,
как известно, первоначальные основы классификации различных знаний, который отмечал,
что и теперь, и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они
удивлялись тому, что непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу
продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном,
например, о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной.
Но недоумевающий и удивляющийся считает себя познающим (поэтому и тот, кто любит
мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе удивительного).
Если, таким образом, начали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то,
очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы»3.
Отдельные элементы научного знания, служившие теми камнями, которые клались в
фундамент величественного здания научного бытия и которые начинали формировать
тогда еще робкое его проявление в шумерской культуре, в культурах древних Египта,
Китая, Индии, а затем уже в древней Греции, где возникли первые теоретические системы
Фалеса и Демокрита, зарождались в лоне философии. Рождение же научного бытия, как
уже отмечалось, обусловленное прежде всего необходимостью извлечь ту или иную пользу
в развивающейся практической деятельности, и научного пространства как формы его
проявления, выделение их из философского бытия и философского же пространства
произошло значительно позже, когда в человеческом обществе сложились определенные
условия, был достигнут необходимый уровень развития общественного производства и
общественных отношений, детерминировавший разделение умственного и физического
труда и тем самым создавший предпосылки для систематической научной деятельности.
Третья особенность научного пространства состоит в непрерывном увеличении по
мере его развития числа пребывающих в нем научных субъектов и результатов их
деятельности. Так, по данным ЮНЕСКО, к началу 70-х годов ХХ столетия ежегодное
увеличение числа научных работников в мире составляло 7 %, в то время как численность
всего населения возрастала только на 17 %. В результате живших тогда ученых и научных
работников составило свыше 90 % от общего числа ученых за всю историю существования
научного бытия. Что же касается результатов деятельности ученых, то, начиная с XVII века
объем ее удваивался примерно каждые 10-15 лет4.
Об этом же свидетельствует и бурный рост инженерно-технических работников, то
есть субъектов, занятых воплощением в жизнь, внедрением в практику результатов
деятельности ученых, обслуживаем различной степени сложности машин и оборудования,
создаваемых на базе научных разработок. Так, например, численность специалистов и
технических работников в общем числе занятых в США увеличилось с 1890 года по 1974
год с 1 млн. человек до 12,3 млн. Если в период с 1930 по 1965 гг. численность совокупной
рабочей силы в американском обществе возросла на 59 %, то число собственно инженеров
за тот же период возросло на 370 %. В 1964 году в США насчитывалось 810 тыс.
инженеров, а в 1975 году – 1450 тысяч. Бурный рост инженерно-технических работников
здесь наблюдается особенно в период с 1950 по 1966 гг с 535 тыс. до 1 млн. чел., то есть
на 80 %. Рост их численности отставал только от роста числа ученых5.
Показателен рост инженеров в России и СССР. За 1900-1917 годы количество
инженеров в России увеличилось с 4010 до 20 тысяч, то есть возросло более чем в 5 раз.
Что же касается СССР, то за период с 1928 года по 1940 годі число инженеров звеличилось
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на 250 тысяч, приблизившись к 300 тысячам. К концу 50-х годов армия их составляла более
1 млн. человек, а в преддверии 90-х годов ХХ века уже достигла 6 млн. человек6.
Четвертая особенность научного пространства состоит в постоянно возрастающем
влиянии его на другие структурные элементы социального пространства. Об этом, в
частности, свидетельствует появление в структуре религиозного пространства таких
социальных субъектов, как теологи, развития такой отрасли религиозного знания, как
теология в годы средневековья, в период безраздельного господства религиозного
мировоззрения, засилья церкви. Очевидно, отцы последней все же понимали, что одними
догматами нельзя удовлетворить многочисленные потребности ищущего человеческого
разума: нужно как-то обосновывать откровения первой книги всемирной истории, то есть
Библии, доказывать их истинность.
Видимо, это обстоятельство и обусловило
возникновение некого подобия науки, каковым и стала теология, а поскольку самой ей с
решением задач, развивающимся общественным сознанием было трудно, а точнее
невозможно, то пришлось прибегнуть к помощи философии и науки, наделив их статусом
служанок богословия.
Влияние научного пространства на религиозное пространство не только не
ослабевает, а, наоборот, усиливается и в последующие периоды развития общественной
жизни и общественного сознания. В современный период, в частности, это находит свое
проявление в признании церковными деятелями вины перед ранее гонимыми учеными, а
также в том, что определенная часть религиозных философов для объяснения деятельности
человека и общества стремится трансформировать социальную философию католицизма в
своеобразную социальную теологию или «теологию земных реальностей», которая
содержит в себе «теологию труда», «теологию культуры», «теологию политики»,
«теологию мира», «теологию освобождения».
Усилением влияния научного пространства характеризуется развитие и других
составляющих социального пространства. Это находит свое проявление в развитии
научных отраслей, исследующих проблемы политического, эстетического и нравственного
бытия, стремлении социальных субъектов опираться на их теоретическое наработки при
разработке программ своей деятельности, управленческих решений. Что же касается
философского пространства, то можно со всей определенностью скачать, что его
существование и развитие просто невозможно отдельно от научного пространства, без
опоры на достижения науки в тех или иных ее отраслях.
Пятой особенностью научного пространства является его интернационализация. Это
обусловливается общностью научных проблем, которые выдвигает перед научной
общественностью
социальная
практика,
взламывая
национальные
границы,
препятствующие процессу интернационализации. Потребности борьбы с одолевавшими
наших далеких предков болезнями обусловили становление и развитие медицинских
знаний не только на родине Гиппократа, заложившего основы западной медицины в V веке
до наше эры, но и в других странах. Все возрастающие потребности в расширении
производства материальных благ, укреплении обороноспособности государств дали толчок
к открытию Архимедом принципов гидростатики и рычага, значительному расширению
математических и технических знаний, применение которых не ограничивалось пределами
Древней Греции, а использовались и совершенствовались во многих странах мира. Это в
еще большей степени относится к законам механики, квантовой теории электрона,
искусственной радиоактивности и ко многим другим научным открытиям, созданию
ядерного оружия, атомной энергетики, вычислительной техники.
Интернализация
научного пространства находит свое проявление не только в
проникновении научных знаний за пределы того или иного государства, использовании
научных открытий, сделанных в одних странах, другими, но и в мобильности ученых. На
начальном этапе изучения этой проблемы основной акцент исследователями «делался на
негативных последствиях от «утечки мозгов» для страны-донора. Постепенно расширился
перечень выявленных последствий от «утечки мозгов» из более бедных стран в более
богатые. Стало даже популярным сравнивать это явление с новым видом колониализма. В
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последующем исследователи обратили внимание и на позитивные последствия
возвращения на родину определенной части специалистов, обогатившихся за рубежом
новыми знаниями и опытом работы в своей области и готовых их использовать в
национальных интересах. В конце 1990-х годов сформировалась новая концепция под
названием «циркуляция мозгов», в основу которой положены циклические перемещения –
за границу для обучения и продолжения работы, а затем возращение на родину, в новом
профессиональном и статусном качестве»7.
Феномен циклических перемещений научных кадров, безусловно, может и должен
сыграть важную роль в поиске столь необходимых решений глобальных проблем
современности. И этому в значительной мере призвана способствовать организация
международных соглашений о сотрудничестве в области аттестации и взаимного
признания документов об ученых степенях и ученых званиях. В эту работу уже активно
включилась и Украина, провозгласившая независимость. Об этом свидетельствует, в
частности, тот факт, что по состоянию на 2009 г. 81 государство мира признавало дипломы
об ученых степенях, выданных ВАК Украины, было подписано 30 межправительственных
Соглашений по вопросам сотрудничества в области аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации и признания документов об ученых
степенях8.
Шестая особенность научного пространства состоит в том, что ему первым среди
составляющих социального пространства удалось расширить свои границы, выйдя за
пределы планеты Земля. При этом первое такое расширение границ научного пространства,
ознаменовавшееся запуском в СССР искусственного спутника Земли в 1957 году, еще не
было связано с субъектами научной деятельности, непосредственно пребывающими в
космическом пространстве. Появлению их там, как известно, положил начало Юрий
Гагарин, совершивший свой полет 12 апреля 1961 года.
Число субъектов научной деятельности, осуществляющих ее за пределами нашей
планеты, непосредственно в космическом пространстве увеличивается из года в год.
«Сегодня, – отмечали американские философы Элвин и Хейди Тоффлер, – более 50 стран
имеют космические программы. Но не только правительства завоевывают космос. В 2004
году 26 компаний боролись за завоевание «Ansari X Prize»; соперничали за право стать
первой частной фирмой в мире, которая построит трехместный космический корабль и
запустит его на околоземную орбиту, а затем повторит запуск через две недели. Цель:
ускорить развитие коммерческого космического туризма. 4 октября 2004 года – ровно
через 47 лет после запуска первого искусственного спутника – на орбиту вышел «СпейсШип-Уан» и завоевал приз. Этот запуск финансировался не правительственными
миллиардами, а 20000000 долларов Пола Аллена, основателя «Майкрософт». Пилот этого
аппарата Брайан Бинни стал 434-м человеком, который покинул Землю и отправился в
космос. За несколько месяцев до этого, когда два космических корабля НАСА – «Спирит»
и «Оппортунити» – благополучно опустились на поверхность Марса, заместитель
директора
Юджин Таттини отметил, что 10 миллиардов обращений доказали
заинтересованность пользователей Интернета в новостях, посвященных этому событию»9.
Следовательно, есть настоятельная потребность в развитии научного пространства в
этом направлении. Это обусловлено не только тягой богатых людей, решивших в поисках
источников адреналина освоить новый, столь экзотический тип туризма. Сегодня, как
вполне аргументировано считает российский мыслитель Ю.А. Жданов, «будучи активно
эволюционизирующей частью биосферы, общество вошло в противоречие с самим собой.
Оно стало подрывать условия своего собственного существования. Исторический процесс
принял саморазрушительные формы. Родовое единство человека утвердилось не только в
положительных формах (взаимный обмен деятельностью, знаниями, товарами,
материальными и духовными ценностями, информацией), но, используя выражение Гегеля,
как отрицательное единство. У нас оказались общими экологический, энергетический и
демографический кризисы, даже испанка в первую мировую войну и СПИД в наши дни. В
основу этого катастрофического развития легли стихийные процессы. К сожалению,
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многие не избавились от представлений, будто движение в рамках стихийности и
произвола и есть подлинная свобода. Преодоление кризиса биосферы, и, в первую очередь,
человеческой истории, лежит в русле рокового противоречия между Хаосом и Космосом,
стихийностью и сознательностью. Сознавая свое место в эволюции планеты, человек не
может благоденствовать, он должен перевести биосферу в новое состояние – в ноосферу»10.
Выступая в качестве структурного элемента социального пространства, научное
пространство, в свою очередь, может быть рассмотрено в виде сложно структурированной
системы. В соответствии с различными субъектами научной деятельности представляется
правомерным выделить:
– научное пространство отдельной личности, осуществляющей научную деятельность;
– научное пространство научных школ, направлений, научных коллективов;
– научное пространство конкретных отраслей науки;
– научное пространство того или иного общества.
Специфически проявляясь в научных пространствах различных обществ, ранее
рассмотренные особенности отражают в той или иной мере черты, присущие научному
пространству человечества, раскрывающие возможности последнего в осмыслении
возникающих перед ним глобальных проблем, выявлении их причинно-следственной
обусловленности и в поиске путей решения, исходя из особенностей нынешнего научного
времени.
«Научное время», как нам представляется, следует рассматривать в качестве одного
из основных понятий, категории социальной философии и философии научного сознания,
которое обозначает внутренне связанную с научным пространством форму научного
бытия, характеризующую последовательность, длительность, ритмы и темпы деятельности
научных субъектов, направленной на постижение и практическое применение законов и
закономерностей, присущих окружающей действительности, образующим ее природным и
социальным объектам с целью их преобразования в соответствии с потребностями,
которые сложились на определенном этапе исторического развития того или иного
социального организма.
Являясь структурным элементом социального времени, научное время обладает
всеми присущими ему свойствами. Оно носит объективный характер,
поскольку
существование его не зависит от воли и сознания не только определенных личностей,
социальных групп, обществ, но и человечества в целом.
Как и социальному времени, таким его составляющим, как религиозное,
политическое время да и время в целом, научному времени присущи такие свойства как
диалектическое единство конечного и бесконечного. Это находит свое проявление в том,
что длительность деятельности каждого научного субъекта имеет свои пределы, свое
начало и свой конец. В то же время научная деятельность, возникнув однажды, получает
свое продолжение, поскольку приходящие в жизнь новые поколения людей сталкиваются
со все возрастающими потребностями, которые обусловливают необходимость не только
сохранять накопленные предшественниками научные знания, но и заботиться о получении
новых, способствуя тем самым воспроизводству научных субъектов.
Помимо общих признаков, характерных для других составляющих социального
времени17 и времени в целом, научному времени присущ и ряд особенностей.
Во-первых, научное время выступает в качестве меры изменений, происходящих в
содержании и формах научной деятельности, то есть совокупности отношений субъектов
научной деятельности, которая складывается в данном социальном организме, ее
направленности на решение тех или иных проблем, развитие тех или иных сфер
жизнедеятельности людей – экономической, политической, социальной, духовной. Именно
эта особенность научного времени позволяет говорить о средневековье, как о периоде,
когда наука рассматривалась как служанка богословия, об эпохе Возрождения как периоде
истории, связанном концентрацией научной мысли на исследовании творческих
способностей человека, о периоде – первой половины вв., как о периоде секуляризации
сознания, освобождении его от религиозных представлений, поступательном развитии
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естествознания, о чем свидетельствуют научные достижения в физике, астрономии,
географии, а также развитии социальных теорий, о современном периоде как о периоде
научно-технического прогресса, достижений в автоматизации производственных
процессов, развитии и массовом внедрении электронно-вычислительной техники,
биотехнологий, освоения космического пространства.
Во-вторых, научное время является сложноструктурированной системой. На любом
его этапе, анализируя функционирующие в том или ином общественном организме
научные знания, основанные на них орудия и средства производства, занятый
производством и обслуживанием их персонал, можно более или менее четко фиксировать
научное время прошлого, настоящего и будущего.
В-третьих, научное время по своей последовательности, длительности, темпам и
ритмам не совпадает со временем становления и развития объектов природной и
социальной реальности. В самом деле. Ведь процесс научного постижения предметов и
явлений природы, социальных феноменов, включая нравственные, религиозные,
политические, правовые, эстетические и философские, выявления законов и
закономерностей, которым они подчиняются в своем развитии с целью оптимизации либо
иного рода изменения последнего, как правило, начинается тогда, когда указанные объекты
уже существуют и порой довольно долгое время. Об этом, в частности, свидетельствует
факт становления естествознания с его отраслями, а тем более обществоведения, истории
социологии, антропологии, политологии, этики, эстетики, психологии, педагогики и других
социальных дисциплин много веков после того, как стартовали процессы антропогенеза и
социогенеза. Правда, нельзя игнорировать и того факта, что сегодня человечество все чаще
становится свидетелем того, что научное время опережает время существования тех или
иных предметов и явлений.
Примеров тому множество. В 1932 г. Фредерик и Ирэн Жолио-Кюри, облучая
нерадиоактивные вещества α-частицами, обнаружили, что некоторые из них после
облучения становятся радиоактивными. Это явление получило название искусственной
радиоактивности. В 1934 г. Венгерский физик Л.Силард (Сцилард), бежавший от угрозы
нацизма, получил в Англии патент на деление ядра – расщепление ядра определенных
атомов с высвобождением энергии. Эмигрировав в 1938 г. В США, он с помощью
А.Энштейна убедил президента Ф.Рузвельта ускорить реализацию возможностей открытия,
значениекоторого многие ученые поняли не сразу. ( октября 1944 г. Рузвельт, не советуясь
ни с конгрессом, ни с Верховным судом, и действуя в качестве верховного
главнокомандующего вооруженными силами США, одобрил сверхсекретный проект
«Манхеттен» по производству атомной бомбы, а 2 декабря 1942 г. на ракетном полигоне в
Иллинойсе было осуществлено первое успешное и контролируемое высвобождение
атомной энергии. Руководил этой работой итальянский физик Э.Ферми, ранее работавший
в Риме, а затем бежавший от фашистов в США.
В начале 1950-х годов были сооружены первые промышленные ядерные реакторы
для производства необходимого для бомбы плутония. В 1954 г. начала работать
построенная в Обнинске первая в мире советская атомная электростанция, в 1956 г. –
первая британская электростанция, а в 1957 г. – первая американская электростанция.
В 1954-1959 одновременно и независимо Н.Басовым и А.Прохоровым в СССР и
Ч.Таупсом в США на основе открытого учеными физического процесса вынужденного
испускания излучения, которое происходит при взаимодействии фотона с возбужденным
атомом при точечном совпадении энергии фотона с энергией возбужденного атома, был
предложен принцип создания первого в мире генератора квантов электромагнитного
излучения. А в 1960 году в США был создан первый лазер-квантовый генератор
электромагнитных волн в видимом диапазоне спектра. В настоящее время созданы лазеры
на самых различных средах – газах, жидкостях, стеклах, кристаллах11.
К этому можно было бы добавить примеры создания на основе научных открытий
различной промышленной, сельскохозяйственной, офисной, фото-, кино-, радио-,
телевизионной вычислительной техники12.
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В-четвертых, важной особенностью научного времени является неравномерность
его протекания в различных местах социального
пространства.
Об этом, в частности, свидетельствует результаты анализа динамики наиболее
важных знаний и технологических достижений, полученных в разных регионах мира,
начиная с глубокой древности до наших дней, приведенных во Всемирной
иллюстрированной энциклопедии13, на которые ссылается в своей ранее упоминавшейся
статье Б .А .Малицкий14.
Проявлением указанной особенности научного времени могут также служить
данные о лауреатах Нобелевской премии за тот или иной период времени. Так, например,
среди 74 лауреатов Нобелевской премии, удостоенных этой чести за достижения в таких
научных отраслях, как физика, химия, физиология и медицина, а также экономика в
период с 2000 по 2007 гг. страны мира были представлены следующим образом:
США – 48 лауреатов; Англия – 8 лауреатов; Япония – 4 лауреата; Германия – 3
лауреата; Австрия, Россия и Франция – по 2 лауреата; Норвегия, Швеция и Швейцария – по
1 лауреату15.
Завершая рассмотрение данных понятий и их особенностей, следует заметить, что
характеристика того или иного научного явления может считаться достаточно полной при
условии, что будут определены его как пространственные, так и временные параметры.
Анализ научного пространства времени даст возможность проникнуть в его сущность,
осмыслить влияние на общественное бытие, оценить, поскольку соответствует истине его
отражение, представленное в тех или иных мысленных моделях.
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SUMMARY
The article is devoted to the explication of such philosophical categories as ―Scientific
Time‖. These concepts are justified as important components of the philosophical analysis of the
scientific mind.
М.А. ЛЕПСЬКИЙ
МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ
«СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК»
Методологічні виклики теорії розвитку пов‘язані як з постмодерністської спробою
деконструкції гносеологічного визначення сутності «розвитку», так і з постнекласичною
раціональністю, яка поставила під сумнів ряд суттєвих атрибуцій, відображених у понятті
«розвиток».
Це виклик визначений потребами зцілення «розвитку», холістичного
усвідомлення системного підходу до розвитку людства та стосується синергетичної
парадигми, яка критично відноситься до стійкості складних систем, та заперечує лінійну
спрямованість у суттєвих ознаках розвитку. Не менш важливим є дослідження базових
форм відображення, цілісних образів, які визначають смислове поле інтуїтивно
зрозумілого, живого відбиття розвитку як особливого виду соціальних змін. Запропонована
стаття за мету має дослідження обріїв відповіді на ці методологічні виклики щодо
визначення поняття «соціальний розвиток».
Кожна мова має специфіку смислового наповнення поняття, так в українській мові
етимологічне значення «розвитку» має щонайменше два образних навантаження. У
першому значенні, «розвиток» пов‘язується з корінням «виток», який у свою чергу,
відзначає - 1. Закручена частина чого-небудь виткого, звивистого, закруток. 2 Один оберт
гвинтової спіральної лінії, нарізки, дротяної обмотки» [1, С.262]. А розвиток у цьому
образному значенні є вихід з циклічності, зміну усталеного, перехід на щось нове або
новий виток. Але образ відходу від циклічності необхідно відмітити для подальшого
дослідження. Це власне, часто-густо, доводилось у спіральній лінії спрямованості розвитку
як наочній характеристиці діалектичних законів «заперечення заперечення» та «взаємного
переходу кількісних змін у якісні».
У другому значенні, значеннєве коріння це є семантика «витік, витоку», місця, де
ріка бере початок» [1, С. 261], розвиток набуває значення «розгортання початку»,
відбування чогось після «якісного стрибка» (результату закону взаємного переходу
кількісних змін у якісні»), проявлення сутності та розпакування цього процесу. Нова якість,
як процесуальна течія, визначає формування нової міри об‘єкта.
Відносно осмислення розвитку опорними у етимологічному значенні є образи, поперше, «розривання замкненого кола якогось усталеного та циклічного процесу», будь-то
повсякденності, будь-то, як у С. Франкла «замкненого кола існування заради існування»,
по-друге, образ «розгортання з витоку», генезис чогось після з‘явлення, народження,
якісного стрибка, розпакування потенціалу набуття нової міри.
О.П. Огурцов звертає увагу на те, що «термін «розвиток», зокрема німецьке слово
Entwichlung, не відповідає тому змісту, яке вкладається у це поняття. Справа у тому, що у
нашому уявленні розвиток – це таке перетворення форм, яке завжди передбачає
нововведення, прирощення, утворення нового» [2, С.9.]. Це суттєва ознака розвитку наявність нововведення, прирощення, утворення, як розгортання нового стосується єдності
змісту та форми цілісності, але це не одна-єдина атрибуція розвитку.
Разом з тим необхідно враховувати, що зміст розвитку - це не лише уявлення про
існуючі потенції, але й уточнення змісту категоріями «оригінальність та випадковість
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відкриття, інновації, творчості та інших» (О.П. Огурцов). Саме це суперечить класичному
визначенню розвитку.
У вітчизняному суспільствознавстві та філософії класичним є визначення категорії
«розвитку», як незворотної, спрямованої, закономірної зміни матеріальних та ідеальних
об‘єктів, тоді як звичайні зміни характеризуються зворотністю, циклічністю,
відтворюваністю. Часто зміни бувають випадковими, безсистемними, поодинокими, що
свідчить про відсутність закономірності. Якщо зміни не мають спрямованого характеру, то
це показник відсутності попередньо накопичених передумов. Тому такі процеси позбавлені
внутрішнього взаємозв‘язку, властивого саме розвиткові. Іноді під розвитком розуміють
якісну зміну основи існування об‘єкта – перетворення світоглядної основи свідомості (
Г. Гегель, І. Кант) або способу виробництва (К. Маркс) [3, С.11].
У класичному визначенні найважливішими атрибутами розвитку є незворотність,
спрямованість та закономірність зміни, які є протилежними випадковості, безсистемності
та поодиноковості, як незакономірності. Часто-густо втрачається або не акцентується увага
на внутрішній детермінації взаємозв‘язку протилежностей як здійснення закону «єдності та
боротьби протилежностей» у визначенні протиріччя як джерела розвитку. При цьому
необхідною є сукупність атрибутивних характеристик. На це звертає увагу Є.Г. Юдін. На
наш погляд, не менш важливим для визначення розвитку є врахування внутрішнього
взаємозв‘язку та якісних змін у цьому процесі.
Так, у Є.Г. Юдіна «лише одночасна наявність усіх зазначених властивостей виділяє
процес розвитку серед інших змін: зворотність змін характеризує процес і функціонування
(циклічне відтворення постійної системи функцій); відсутність закономірності характерна
для випадкових процесів катастрофічного типу; при відсутності спрямованості зміни не
можуть накопичуватись, і тому процес лишається характерної для розвитку єдиної,
внутрішньої зв‘язаної лінії. У результаті розвитку виникає новий якісний стан об‘єкту, що
виступає як зміни його складу або структури (тобто виникнення, трансформація або
зникнення його елементів та зв‘язків» [4, С.561].
Раніше наведені базові опорні образи надають усвідомлення демаркації та
диференціації різних процесів. Це схоплено у наданій цитаті Є.Г. Юдіна, але потребують
певних уточнень. Напрям аналізу демаркації різних видів змін, які є рівно покладеними
«розвитку», спрямований на уточнення смислового предметного поля. Разом з тим,
кордони предметного поля потрібно уточнити. Не викликає сумніву розрізнення
функціонування як циклічного відтворення активності структури або навіть відтворення
системи функцій, на відміну від розвитку на основі зворотності/незворотності змін.
Закономірність та незакономірність є критеріями розрізнення розвитку та
випадкових змін, але розширення випадковості у бік катастрофічного типу не є доцільним,
оскільки катастрофа може бути цілком закономірним результатом регресивного розвитку.
Вірно визначається у закономірності як критерію демаркації – єдина внутрішня зв‘язана
лінія розвитку. Але сама ця лінія може бути висхідною – прогресивний розвиток, крайнім
етапом якого є стрибок до якісно нового стану, як революція, або низхідною – де міра
визначена кризою з подальшим якісним незворотнім спрощенням та руйнуванням катастрофою.
Випадкові зміни також не можуть бути однозначно зведені до катастрофічних,
дійсно нещасний випадок має місце у соціальному житті як неочікуване зчеплення
факторів, але зчеплення факторів може бути позитивним відомим як вдача, везіння, які не є
очікуваними та оцінюються як несподівано бажаними. Випадкові події, що оцінюються,
мають велике значення у відображенні сценарного мистецтва у понятті «перипетія», як
зміні стану головних персонажів з щастя на нещастя або навпаки. Необхідно визнати, що
випадкові події у дійсності відображають суб‘єктні дії по «виправленню лінії розвитку»,
тому випадкові події визначають суб‘єктну діяльність як фактор розвитку у виборі лінії
розвитку, якщо є хоч якийсь шанс для цього. До того ж випадковими, часто-густо, суб‘єкти
визначають неусвідомлені або детерміновані іншими суб‘єктами (іншими за суб‘єктністю
або іншомасштабними суб‘єктами). Випадковість для усвідомлення з позиції того чи
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іншого суб‘єкта відцентрована цією позицією, але може відображати закономірність
неусвідомленого суб‘єктом процесу (об‘єктивного, масового, або прихованого від візії
суб‘єкта, за його горизонтом світосприйняття або іншого масштабу).
«Соціальний розвиток», як видове поняття відносно родового «розвиток», містить
загальні ознаки феномену, що ним позначається, та має суттєві особливості. Воловик В.І.
серед них зазначає такі: специфіка основного фактору, що обумовлює соціальні зміни, а
саме людського фактору, якою є цілеспрямована діяльність; специфіка об‘єктів, що
змінюються, у якості яких виступають результати минулої діяльності людей (матеріальна і
духовна культура, люди, об‘єднання людей, соціальні організми); включеність у
соціальний розвиток результатів спрямованих, незворотних і закономірних соціальних змін
і осмислення їх, відображення у суспільній свідомості соціальних організмів. Тому на
думку автора, з якою ми солідаризуємось, «соціальний розвиток» є гранично загальне
поняття, категорія соціальної філософії для позначення відображуваних у суспільній
свідомості цілеспрямованих, незворотних і закономірних змін соціальної реальності –
об‘єктів матеріальної і духовної культури як об‘єктивних і необхідних результатів минулої
діяльності, а також поколінь людей,здійснюючих ці зміни і, разом з тим, таких, що
змінюють самих себе у їх сучасній діяльності [5, С.141-142].
На наш погляд, будь-який соціальний розвиток як розвиток взаємодії між людьми,
визначений суб‘єктною діяльністю, як спрямування та, якщо потрібно, виправлення
випадковості негараздів, тому проблемна орієнтація є основною у людському розвитку, у
будь-яких його проявах та видах. У цьому має відображення суб‘єктної свободи вибору. Це
можливо визначити як закон суб’єктної визначеності спрямування соціального розвитку,
здійснення об’єктивних суспільних потреб відбувається у суб’єктній діяльності. Цей закон
має відображення у суб‘єктному вирішенні колізій, як зіткнення суб‘єктів у здійсненні
власної діяльності. Наслідком цього закону є масштабування діяльності суб‘єктів, які
опиняються в управлінській підсистемі, як центрі прийняття рішення про подальший
розвиток, або у суспільній точці бі- або поліфуркації. Управлінська підсистема масштабує
силу рішень у солідарності, об‘єднанні, коли «тіло» (народні маси) охоплюється діяльністю
з її цільовими ідеями.
Звідси - можливості з‘явлення лідерів «мрії про волю та справедливість».
Прикладами, лідерів ланцюгової реакції діяльності, як відображення суспільних потреб, є і
Жанна Д‘Арк, Козьма Мінін та Дмитро Пожарський, й інші діячі історичних подій зі
значним процесом самоорганізації у розвитку.
Повертаючись до думки Є.Г. Юдіна про виникнення, трансформації та зникнення
елементів та зв‘язків, акцент робиться, перш за все, на структурних змінах. Структурні
зміни здійснюються під впливом різних процесів – наприклад, становлення структури (як
генетичне структурування), вдосконалення функціонування (функціональному домінуванні
або у структурно-функціональній єдності), відновлення структури після пошкодження або,
навпаки, деформація під впливом руйнуючих факторів, руйнування віджилих
нефункціональних структур та їх заміщення (як ремесло обслуговування гужового
транспорту витіснено сферою обслуговування автомобільного транспорту, та таке інше).
Структурні зміни характеризують не лише новий якісний стан, як визначення
прогресивного розвитку, а може бути інший стан структури, як деформація або
руйнування. При цьому це може відображати як внутрішньо зв‘язаний стан, так і реакцію
на зовнішні впливи, як «соціальна хвороба», «деформація», «адаптація», «руйнування» та
«опір впливу» ( з такими характеристиками як гіпертрофія або гіпотрофія). При цьому
розвиток може бути уповільненим, зупиненими, та, навпаки, прискореним та вибуховим.
Трансформація, на наш погляд, відображає таку зміну форми, яка вже визначена у
майбутньому, як перехід від одного проявленого стану об‘єкта до іншого. У трансформації
зовсім не заперечується зміна змісту, але доводиться виявлення цих змін через форму.
Трансформація, часто-густо, передбачає зміну цілісності, яка спостерігається, або зміну
частини цілісності, яка має значний вплив на стан цілісності.
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Відносно єдності, характеристики цілісності органічної системи (тієї, яка існує
об‘єктивно, на відміну від системи, як гносеологічного відображення у свідомості)
розвиток відображає зміну цієї цілісності, як якісно нового стану або іншого стану, як
прогресу або регресу. Випадкові, зовнішні деформації (як і привнесені внутрішні впливи)
та трансформації міри не є закономірними для внутрішнього розвитку, а розглядаються як
«хвороби», «пошкодження», які можуть отримати незворотного характеру руйнування
сутності – «смерті» органічної системи. Остання закономірно визначена мірою життя та
мірою смерті, руйнування її живучості, незворотнє зруйнування міри життя системи. На
наш погляд, міра життя системи визначає суттєві характеристики стану та її розвитку, а
міра смерті її руйнованість. І це властиво як для біологічних, так і соціальних органічних
систем.
У системному аналізі виокремлюють динамічну та статичну складність (за
Джозефом О'Коннором і Іаном Макдермоттом). Разом з тим, розвиток як вихід на новий
якісний рівень буття визначає динамічну (багаторівневу та багатоманітну) складність на
відміну від статичної, кількісно-елементної складності. Наприклад, динамічна складність
розвитку людини визначає розвиток на основі існування до душевного та духовного
набуття життєдіяльності людини. Складність як емерджентність визначає розвиток як
поглиблення або сходження у розвитку, у вирішенні соціальних та індивідуальних потреб,
що закріплюється зокрема у соціальній інституціалізації, як структурно-функціональній
визначеності, та об‘єктивації діяльності в цілому [6].
Перипетії категорії «розвитку» безпосередньо пов‘язані з відокремленням
«прогресивного» та «регресивного розвитку». Прогресивний розвиток розглядається як
спрямований на отримання нового якісного стану органічної системи, ускладнення його у
значенні не стільки статичної (збільшення елементів), скільки динамічної складності
(емерджентності), виявленні якісно нових інтегрованих властивостей, які не зводяться до
властивостей елементів, що її складають. Прогресивна ідея втрачала свій потенціал у
лінійному спрощеному вигляді, як образу «залізничного шляху» – прямого та ясного, що
став символом індустріальної модернізації. Спрощене та механістичне розуміння прогресу
зробило шкоду змісту «розвитку» в цілому, оскільки спробувало доводити лише утопічну
ідею статичного блага, чи то у суб‘єктивному соціальному вдоволенні, чи то у
об‘єктивному (позитивістському, контівському, вдосконаленні людської природи).
На думку О.П. Огурцова, «вивчення історії науки пов‘язане зі з‘ясуванням
методологічних функцій категорії «прогрес», його змістом і можливостями, використанням
при аналізі руху наукового знання. Поняття «прогрес» вводить ціннісну складову в аналіз
розвитку, ту систему відліку, яка вважається абсолютною, пріоритетною,
загальновизнаною. Історичний прогрес розвивається суперечливо, заплутано, непоодинокі
в історії випадки зигзагоподібного і навіть позаднього руху. Абстрактне уявлення про
прогрес лише проеціює результат на висхідний пункт і витягує історію в одну-єдину
лінію… Аналіз прогресу пов'язаний з усвідомленням історичних можливостей,
багатоманітних варіантів історичного розвитку, тих, що, існували, але не отримали
подальшого розгортання і здійснення» [2, С.9.].
Регресивний розвиток визначає спрощення організації органічної системи у значенні
емерджентності, перехід на якісно нижчий стан органічної системи. Це архаїзація
суспільства, як повертання до піратства, торгівлі людьми, кримінальним технологіям
(наркоторгівлі та таке інше) паразитування, руйнування динамічної складності життя у
спрощенні минулого, навіть з новими технічними засобами та технологіями. Цей процес
Умберто Еко розглядав як повертання до нового середньовіччя. До такого регресивного
спрощення можливо віднести олігархічно-клановий устрій у демократичному суспільстві,
та навіть, можливість відновлення тиранії.
У логіці регресу необхідно відзначити досягнення кризи у структурній та
функціональній надмірній напрузі цілісності та, навіть, розвиток аж до антагоністичних
протиріч, які неможливо вирішити без зруйнування системи (для органічної системи це є
катастрофа). Прикладами є революційні зміни як руйнування старих систем країн. Криза,
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як гранична напруженість цілісності системи, може вивести її (цілісність) на оновлення
отримання нових якостей, а може привести до катастрофи.
Відпрацювання типології прогресивного та регресивного розвитку визначило
сумнівність критерію «незворотність», оскільки спроби критеріально-лінійного
дослідження, як жорсткої детермінації, виявило можливість зміни та переходу
прогресивних тенденцій у регресивні, та навпаки. Прогрес та регрес, стали розглядати у
контексті флуктуацій, нестійкості, невизначеності, оскільки критеріями обирались окремі
показники, без системної інтеграції (агрегації). Сучасні дослідження прогресу та регресу
потребують емерджентних властивостей розвитку цілісності. З іншого боку, критика
концептуальної значущості прогресу та регресу призвела до відмови від визначення
всесвітніх історичних процесів у ствердженні локального, як замкненого відокремленого
від цілісності людства, актуалізації проблеми «свої – чужі», як спрощення та руйнування
принципу «єдності у багатоманітності».
Давньоперсидський пророк Заратустра (Зороастр) близько 3000 років тому висловив
ідею про те, що «в кожному аспекті нашого життя присутніми є елементи випадковості,
вибору та зумовленості. Може бути, свобода вибору все ж таки не ілюзія. Однак вибір –
тільки одна з трьох складових. А ось взаємодія вибору, випадку (хаотичності) та
зумовленості (законів природи), справді, підносить чимало сюрпризів [7, С.53].
Зміст поняття «розвиток» ставить проблему визначення та погодження процесів
діяльності (суб‘єктивної, проблемно-діяльнісної складової розвитку), випадковості
(хаотичної складової розвитку), зумовленості (об‘єктивної, закономірної складової), а
також взаємодії, що має визначеності інтерсуб‘єктної (синхронної взаємодії суб‘єктів),
понадсуб‘єктної (діахронної взаємодії, наприклад, як у сталому розвитку міжпоколінної
взаємодії), метасуб‘єктної взаємодії (різномасштабної взаємодії) та у холістичному
(результуючому, інтегральному) процесі.
Тому механістичні, абстрактні (спрощені) концепції прогресу поступають місце тим
концепціям, які мають погодження простору-часу та об‘єктивного та суб‘єктивного, тобто
заперечують метафізичність та догматизм, вимагають діалектичного підходу. Як ще
зауважував Б.М.Кедров «діалектика – це вчення про розвиток всього, що існує, до того ж,
по-перше, про розвиток, який розуміється не спрощено, не огрубленно, не збідніло, як
просте збільшення (зростання) або зменшення, а у всьому його багатстві та
багатоманітності. А по-друге, про розвиток не тільки зовнішнього світу (природи та
суспільства), а й наших думок, понять, пізнань, тобто не тільки одного об‘єктивного, а ще
відображеного цього об‘єктивного у нашій голові» [8, С.18]. Також у іншому місці він
нагадує одне з головних положень діалектики – все залежить від місця, часу та умов
(обставин), стверджуючи, що відверненої, абстрактної істини немає, істина завжди
конкретна [8, С.44].
Механістична теорія прогресу «пробуксовувала», оскільки має абстрактний не
конкретний характер, метафізично догматизувала один критерій, а цілісність розвитку
передбачає багатоманітність єдності. Саме тому у якості альтернативи (або замісника)
механістичного лінійного прогресивного розвитку за аналогією з біологією стали
розглядати соціальну еволюцію, за П. Сорокіним «соціальну генетику» як позитивно
спрямовану соціальну самоорганізацію розвитку (у цьому підході особливе значення також
має концепт «аутопоезиса» Умберто Р. Матурани та Франсиско Х. Варелли).
Сінергетичний виклик також поставив багато методологічних питань до
усвідомлення розвитку. З одного боку, з‘явились спроби у сінергетиці розглядати розвиток
як порядок зменшення негентропії, з іншого боку, важко заперечувати, що якісний стрибок
та динамічне ускладнення не можливо без діалектики ентропії та негентропії, порядку та
хаосу, оскільки завжди віджилий порядок руйнується та формується новий. Але з‘явились
спроби абсолютизації не порядку, а хаосу, це відома концепція «управління хаосом» Стива
Манна, яка стала використовуватися у міжнародній політиці.
Викликом теорії розвитку стала теорія стратегічного управління, яка відобразила
зростаючу роль масштабних суб‘єктів, що діють у довгостроковій перспективі задля
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отримання конкурентних переваг у інституційній цілісності. Провісником цієї теорії став
П. Друкер у запереченні лінійного, екстраполяційного прогнозування, визначив
підвищення ролі цілісного, стратегічного управління. Не менша методологічна складність
внесена підміною теорії розвитку теорією модернізації, як «осучаснення», що починалася з
відмови від відсталого, архаїчного, а привела до ствердження західоцентризму.
Прихованим змістом з‘явилося визначення центрів (суб‘єктів модернізації) та периферії
(тих, хто тиражує досвід або наслідує).
Ці виклики визначили таке. По-перше, потреби дослідження формування
метасистеми, у якій боротьба, солідарність суб‘єктів стає внутрішньою, об‘єктивні процеси
та суб‘єктивна об‘єктивація (у формуванні світових інституцій, глобалізації сфер
суспільного життя тощо) визначена глобальними властивостями та зв‘язаністю життя. Подруге, розвиток як динамічне ускладнення характеризується поступовим ускладненням
сфер об‘єктивації - технічної, інформаційної, віртуальної, вже обговорюється можливість
інноваційної сфери, яка також емерджентно зв‘язує життя. По-третє, у розвитку
загострюється протиріччя між порядком та хаосом, управлінням та самоорганізацією,
оскільки холістичність розвитку потребує дослідження єдності та боротьби хаосу і
порядку у швидкоплинних якісних змінах, стабільність соціальних систем знаходиться під
тиском технологій (заколотів, революцій тощо). По-четверте, лінійність розвитку, як
абстракція, руйнується конкретністю розвитку, яка відображається у подіях якісних змін,
залишивши поза сумнівів лише спрямованість, як «вузлову лінію мір» (за Г. Гегелем)
цілісності та гармонізації людства, суспільства, спільнот та людини. Підвищується
значущість у розвитку конкретного досвіду, про це переконливо пише Джеймс Скотт,
визначаючи для його відображення поняття «метис», як контекстуальне та специфічне
практичне знання, відмінне від «техне» - логічного та універсального [9, С.507-508].
Лінійність розвитку абсолютизує універсальний шлях розвитку, у той час як холістичність
розвитку відображає єдність у конкретних якісних змінах, у їх багатоманітності.
Важливими, на нашу думку, у розвитку, як понятті, є визначення єдності
онтологічного, гносеологічного, праксеологічного, аксіологічного, холістичного аспектів.
Онтологічний аспект доводить розвиток як буття людини та суспільства, об‘єктивний,
закономірний, незворотній характер якісних змін у житті людства. Гносеологічний аспект
відображає ці об‘єктивні, закономірні, незворотні, якісні зміни у житті людства у
соціальному пізнанні, у суб‘єктній свідомості. Праксеологічний аспект відображає ці
об‘єктивні, закономірні, незворотні, якісні зміни у житті людства у суб‘єктному,
проблемно-діяльнісному характері розвитку суспільства. Аксіологічний аспект відображає
ціннісне значення розвитку для людини, як відображення цінностей життя (об‘єктивної
сторони) та щастя (суб‘єктивної стороні) якісних змін стану суспільства, у єдності
ускладнення суспільного життя та спрощення задоволення потреб у підвищенні якості та
рівня життя людей. Холістичний аспект відображає цілісність багатоманітних конкретних
подій якісного зростання життєдіяльності та рівня життя людини, спільноти, суспільства та
людства, у якій протиріччя хаосу та порядку, управління та самоорганізації визначають
інтеграцію розвитку у багатоманітності проявів та форм.
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SUMMARY
This article examines the horizont answers to methodological challenges of modern
deconstructionist essential characteristics in the definition of "social development".
Л. Д. КРИВЕГА
ТУАРЕГИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
В эпоху тотальной глобализации еще сохраняются социокультурные образования,
которым удается сохранять свою идентичность почти нетронутой, несмотря на сильные
потоки внешних воздействий. Одним из таких «островков», противостоящих,
в
определенном смысле, современной цивилизации, являются туареги. У многих
современных людей слово «туарег» ассоциируется с немецкой маркой автомобиля –
VolkswagenToureg, который производится с 2002 года. Однако этническая группа
берберов под названием т у а р е г и имеет тысячелетнюю историю и именно ее
удивительная способность преодолевать природные и социальные препятствия была
заимствована автомобильным концерном для новой модели кроссовера.
Что касается степени изучения заявленной проблематики, то в этом направлении
первое научное исследование туарегов провѐл Анри Дюверье [1]. Среди современных
иследователей этой проблематики следует отметить работы В. И. Травиной [2], И. АльКуни [3], П. Гвин [4], А. Редько [5] и ряд других авторов. Однако фрагментарность,
узкоотраслевое освещение проблемы (историческое, этнографическое, политологическое и
др.) не дают комплесное представление об туарегах, потому целью написания статьи
выступает осмысление туарегов как социокультурного феномена. Толчком к написанию
статьи послужило и посещение автором этой статьи Алжира, знакомство и изучение жизни
туарегов в реальном контексте.
Социокультурный аспект исследования предполагает выяснение характерных черт
социального бытия туарегов, ценностных ориентиров в их социальном обустройстве и
практике государственного строительства. Социокультурный подход, при котором объект
исследования предстает в единстве культуры и социальности, предполагает существование
определенной развивающей социокультурной среды, в которой существуют туареги и
которые воспроизводят свою оригинальную культуру, неповторимую «самость».
Предлагаемый дискурс предполагает освещение атрибутов и ценностей повседневной
жизни, ориентиров современного развития этноса и проблем его вхождения в мировое
глобализованное сообщество.
Современный ареал расселения туарегов находится в Северо- Западной Африке и
затрагивает окраины пяти государств – Нигер, Мали, Алжир, Буркина-Фасо и Ливию. Из
5,2 млн. представителей этого этноса в Нигере проживает – 1,72 млн чел., в Мали –
1,44 млн чел., в Алжире –1,025 млн чел., в Буркина-Фасо – 600 тыс. чел., в Ливии – 557
тыс. чел. [6].
Территориальное разделение туарегов дополняется языковым – используются
арабский, французский и тамашек языки.
Так,
тамашек — язык юго-восточной
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части туарегов, на котором разговаривают около полумиллиона человек в Северной
Африке по южному краю Сахары: в основном на востоке Мали (340 тыс. чел.), северовостоке Буркина-Фасо (18 тыс.) и в Нигере [6]. В тамашеке используются арабское
письмо, латиница и собственное письмо – тифинаг. В настоящее время утверждены два
различных алфавита (латиница) для языка тамашек — в Мали (является одним из так
называемых national language, то есть, официально признанным региональным языком) и в
Нигере. Тамашек преподаѐтся в школах, но все реже используется как язык обучения.
Арабский язык стал использоваться туарегами после прихода в XI веке арабских
завоевателей на территорию расселения туарегов в Северной Африке. Именно в этот
период туареги подверглись исламизации и арабизации. И если в других случаях процесс
арабизации приводил к исчезновению народов, в том числе обладавших богатой историей и
древней культурой (такие как древние египтяне, ассирийцы, вавилоняне, финикийцы), то
туареги сохранили свою самобытность и сохранились как этнос. Арабский язык
доминирует среди туарегов Ливии. Французский язык появился в культуре туарегов во
время колониальной эры, после включения туарегов во Французскую Западную Африку, и
используется в основном туарегами Алжира. Французская колониальная власть управляла
туарегами через клановых лидеров, стараясь использовать тактику кнута и пряника и
принцип «разделяй и властвуй».
Объединяет всех туарегов мировоззренческие ориентации, доминантой которых
выступает ислам. Туареги — мусульмане-сунниты. Но в их повседневной жизни
сохранилось
много
доисламских
традиций.
Основными
среди
них
являются: матрилинейная родовая организация (отсчѐт происхождения и наследования по
материнской линии), матрилокальное брачное поселение (обычай проживания супругов в
общине жены) и матрилатеральный ортокузенный брак (брак с дочерью брата отца или
сестры матери). Последнее используется у туарегов в целях сохранения имущества в
рамках большой семейной общины. Как известно, в исламе разрешено многоженство,
однако традиционно туарег женится только один раз в жизни. Отличается от исламского
канона и роль женщины, которая пользуются уважением в туарегском обществе. Девочек
принято с раннего возраста учить читать и писать. Женщины богато украшают себя
золотыми украшениями и никогда не скрывают лица. Часть лица скрывают только
мужчины. Такое положение обусловлено определенным мифологическим сюжетом,
актуализированным в общественном сознании туарегов до сих пор. Туареги считают
метерью-основательницей рода Тель Тамашек (туарегов) легендарную Тин Хинан, которая
была, согласно сказаниям, «благородных кровей, прекрасна собой, высокой, с белым
цветом кожи, она олицетворяла собой красоту и авторитет». Археологи нашли ее гробницу
IV века в Абалессе, где ныне стоит ее мавзолей, а ее тело находится в музее Бардо в
Алжире. Считается, что Тин Хинан пришла с севера-запада (где ныне Марокко) со своей
рабыней Такамат. Нынешние туареги делятся на благородных, это потомки Тин Хинан, и
на вассалов – это потомки рабыни Такамат. Существовали и индивидуальные касты.
Имошаги – благородные туареги-воины. Инеслемены – были религиозными жрецами.
Имгады – пасли лошадей, коз, а позднее и верблюдов. А икланами называли рабов,
захваченных в караванных набегах [5]. Представители касты рабов являются «рабами» по
происхождению, они давно свободны, но работают слугами, обслуживающим персоналом
для знати. Средиземноморский тип внешности является отличительной чертой
"имошагов". Туареги светлокожие, высоки ростом, худощавы.Воинственность туарегов
удивительно сочетается с матриархальным укладом их общества. Их род ведется по
материнской линии.
Традиционным видом деятельности туарегов были мотыжное земледелие
(зерновые, бобовые, овощи) и скотоводство (разведение мелкого рогатого скота) в
небольших
поселениях.
Часть
туарегов,
населяющая
Алжирскую Сахару и
пустыню Тенере, кочует со стадами верблюдов и коз. Караванная торговля также всегда
была присуща хозяйственной деятельности туарегов. Они продавали скот, ткани, соль,
стрелковое оружие и драгоценные камни, консервы, а, ранее, рабов и золото.Главными
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занятиями «высшего общества» туарегов было скотоводство, торговля и война. Для
"имошагов" считается позором заниматься земледелием и ремеслом. У туарегов слуги
выполняли все домашние работы, а необходимую сельскохозяйственную продукцию они
получали от оазисных земледельцев, находившихся под их покровительством. На
сегодняшний день туареги остаются одним из немногих этносов, живущих в Сахаре, где
ощущается нехватка воды и температура может достичь 50 градусов по Цельсию. Туареги
были хозяевами почти всей Сахары. Они собирали также дань с торговцев, идущих по
караванному пути, и совершали набеги на оседлые племена, жившие вдоль реки Нигер,
забирая скот и рабов. Женщины туарегов освоили выделку кож, которая широко
использовалась в быту и для продажи. Ныне часть туарегов ассимилировались среди
арабов, часть из них работают на соледобыче, газо- и нефтепромыслах, при этом
сохраняют
на лице «фирменные» повязки-тагельмус, которые носят с гордостью
и достоинством. В современных поселениях туарегов есть школы, больницы, связь,
интернет, развивается духовное производство – знания, музыка, поэзия, декоративноприкладное искусство.
Постепенно формируется, пусть и крайне малочисленная,
интеллектуальная прослойка туарегского общества. Однако, в самых глухих районах
Сахары ещѐ до сих пор кочуют племена вольных туарегов, называющих себя имошагами
(свободные). Они считают, что в пустыне есть всѐ, что нужно настоящему имошагу, а чего
в ней нет, так то имошагу и не нужно. Эти воины пустыни ушли прочь от цивилизации
и воды, делающих людей своими рабами. Они пошли на невероятные лишения, но
сохранили свою самобытную культуру [5].
Сам этнос туарегов делится на несколько кланов (на кели – племенные группы),
имеющих своих лидеров. Выделяют такие крупнейшие группы племен как
Юллемиден, Ифорас, Кель Ахаггар и Кель Адджер (юг Алжира), Кель Адрар (север Мали),
Кель Аир (север Нигера), Кель Герес (равнинные области), Аллеммеден Кель
Деннек (восток Сахары), Аллеммеден Кель Ататам (запад Сахары) [7]. Из-за огромных
расстояний они обособленны друг от друга; особенности жизнедеятельности на окраинах
разных государств, также противоречия между клановыми вождями не позволяют
действовать организованно и единым фронтом в отстаивании своих интересов и решении
насущных проблем. А проблемы эти возникли под влиянием модернизации социального
ареала их расселения в ХХ – ХХІ столетиях, а также климатических изменений в нем.
Изменения всегда происходили в жизни туарегов, но не такими темпами и не в таких
масштабах. Они потрясали их с древнейших времен, но туареги пережили их, постепенно
адаптировались и изменяясь сами, внося инновации в свой образ жизни, который должен
был соответствовать новым условиям. В исторические времена, еще до того, как западные
колониальные державы навязали свое господство, на территорию туарегов вторгались
чужие народы и чужие идеи, но туареги выходили изо всех испытаний. В
постколониальный период в Северо-Западной Африке произошло оформление
национальных государств и земли туарегов оказались поделенными между ними.
Западные державы оставили в наследие политические структуры и институты, созданные
по образцу их собственных, что породило множество проблем на африканском континенте
и одной из них стала проблема отсутствия государственности у туарегов. Такие события,
как установление границ в Северно-Западной Африке, урбанизация, появление новых
технологий и морской торговли, природное опустынивание в регионе обострили проблему
создания своего государства как инструмента достойного социального обустройства
туарегов. В своем стремлении выжить, туареги начали несколько восстаний в Мали и
Нигере. Так, известны 5 крупных восстаний туарегов за независимость: 1916—1917,
1962—1964, 1990—1995, 2007—2009, 2012—2013. Когда Мали и Нигер объявили о своей
независимости в 1960 году, туареги начали отстаивать право на территорию, которая на
протяжении тысяч лет никому не принадлежала и не была на практике никем не освоена,
кроме туарегов. Они начали партизанское восстания на севере Мали в 1961 году, но войска
Мали разгромили их в 1964 году. В 1970-х и 1980-х годах, чрезмерный выпас скота и
масштабная засуха привели к опустыниванию большей части северных районов Мали и
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Нигера. Это заставило многих туарегов мигрировать, в основном в Алжир и
Ливию. Одновременно, урбанизация меняла ландшафт региона и фермеры (не туареги)
постепенно забирали землю, которую туареги давно освоили или использовали в качестве
торговых путей, для своих стоянок, пастбищ. И это становилось причиной постоянных
конфликтов туарегов с оседлым населением и институциями современного общества.
Восстание туарегов 2011 – 2013 годов возглавляла группа туарегов, которые
прошли основательную военную подготовку в Ливии, а потом и воевали там в качестве
наемников в период гражданской войны 2011 года. Многие туареги после падения режима
М. Каддафи быстро нашли себе применение на новом направлении социальной активности,
тем более что «ливийские туареги» были прекрасно вооружены, оснащены новейшими
средствами связи и транспорта.
Ослабление центральной власти в Ливии и Мали актуализировало стремление
лидеров туарегов создать собственное государство – Азавад со столицей Тимбукту. Азавад
– традиционное название одного из регионов проживания туарегов. Его условные границы
распространяются на северо-восток Мали, юго-восток Алжира, запад Нигера, север
Буркина-Фасо и запад Ливии. В пределах Мали к району проживания туарегов относятся
провинции Кидаль, Гао и Тимбукту. В этом регионе обнаружены большие запасы урановой
руды, что гарантировало
бы при промышленном обустройстве месторождений
процветание жителям региона.
Нужно отметить, что к этому периоду в регионе действовали такие политикоорганизационные
военизированные группировки как:
- Народное
движение за
освобождение Азавада (НДОА); - «Аль-Каида Исламского Магриба» (АКИМ); - «Ансар
Аль-Дин» из Алжира; - «Альянс за демократические перемены» из Мали. АКИМ и «Ансар
Аль-Дин» – исламистские группировки, их лидеры не скрывали стремления создать
исламское государство на основе шариата. На всем протяжении освободительного
движения и государственного строительства все группировки действовали относительно
самостоятельно и только ситуационно, очень редко, достигали соглашения в своих
действиях. А в основном столкновения между ними за сферы влияния над территорией и,
особенно, над городами, были ожесточенными. Особо болезненными проблемами для
государств этого региона были контрабанда оружия, наркотраффик и постоянное взятие
заложников из числа туристов и граждан расположенных здесь государств, а также
террористические акты на важных объектах инфраструктуры. Туареги из Народного
движения за освобождение Азавада (НДОА) в отличие от других организаций открыто
озвучили свою позицию по вопросам наркотраффика и заложников и гарантировали
Западной Европе прекращение этого бизнеса взамен на официальное признание «нового
туарегского государства» и даже пообещали в этом случае Франции преимущественное
право на разработку уранового месторождения на его территории. В 2012 году "Народное
движение за освобождение Азавада" (НДОА) объявило о независимости северной части
Мали. Самопровозглашенное государство признало нынешние границы соседних стран. На
территории соседних с Мали государств, где сейчас проживает значительное число
туарегов, НДОА не посягало. Более того, в заявлении о провозглашении Азавада
отмечалось, что новая страна уважает границы сопредельных государств, да и вообще
выражает приверженность Уставу ООН. Но Мали и соседние с туарегами государства
выразили опасения по поводу возможности расползания «туарегского сепаратизма» и
увеличения масштабов контроля со стороны исламистов. В результате Франция провела
масштабную операцию по восстановлению «конституционного порядка» в Мали и
достигла поставленных целей: – остановила продвижение повстанцев; – отвоевала
захваченные города и заставила лидеров туарегов отказаться от провозглашения
независимого государства и начать переговоры с центральными властями по поводу
определения статуса территории туарегов только в составе Мали. Операцию в Мали
можно также считать продолжением войны за глобальные ресурсы. Расчистка территории
от радикальных группировок и приведение к власти толерантных Западу сил с целью
доступа к добыче золота, урановой руды и других богатств, которые хранятся в недрах
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Сахары, –
часть стратегического плана стран-лидеров современного мирового
сообщества.
Но в обозримом будущем сложно будет восстановить прежний контроль над
захваченными туарегами районами, где не только НОАД, но и исламисты из АКИМ и
«Ансар Аль-Дин» уже укоренили свои порядки, Есть мнение, что на ближайшие годы север
Мали может превратиться в царство анархии. И первым, кто попытается извлечь из этого
выгоду, станет террористический интернационал во главе с «Аль-Каидой» в странах
исламского Магриба» – у них появляется еще одна территория (помимо Йемена, Сомали и
афгано-пакистанской границы), где они могут создавать тренировочные лагеря [8].
Мировое сообщество ищет рычаги влияния на процессы, происходящие в местах
традиционного расселения туарегов, с целью заставить лидеров туарегов соблюдать
определенные правила игры и превратить их активность в фактор стабильности в регионе и
ввести в систему координат глобальной безопасности. Актуальной является трансформация
территории туарегов в санитарный «барьер» для минимизации исламистской экспансии и
бесконтрольного распространения оружия из неспокойной Ливии.
В качестве выводов отметим следующее. Необычные природные условия и
географическое расположение обусловили своеобразие жизнедеятельности туарегов, их
образ жизни и традиции. Синкретизм языческих, мифологических, исламских установок
определил их мировоззренческие ориентации, в которых огромную роль играл и опыт
повседневного выживания в условиях пустыни. Свободолюбивый характер туарегов,
огромные просторы их монорасселения, неограниченность жизненной активности
индивидов правовым регулированием на протяжении тысячелетий и отсутствие,
практически, влияния на них до последнего времени других цивилизаций и культур
сформировали у туарегов оригинальный модус социальности. При вовлечении этноса в
условиях глобализации в современный мир образовались кризисные «трещины» во
взаимоотношениях с окружающими государствами и мировыми лидерами, обусловленные
неудачной попыткой создать повстанческими действиями собственное «туарегское
государство» – Азавад. Потеря своего места в мировом разделении труда, технологическое
отставание и невозможность конкурировать со своими традиционными товарами и
услугами в торговле и производстве на мировом и локальном рынках заставили лидеров
туарегов задуматься о будущем социальном обустройстве своей общины. Однако ее
разобщенность на различные кланы, распри между их лидерами, отсутствие эффективных
светских идеологических программ преобразования и работы с населением пока оставляет
вопрос о самостоятельном определении путей развития туарегов открытым.
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The Tuareg as social and cultural phenomenon is analyzed in the article.
Features of the Tuareg life, their culture, history and contemporary struggle for their own state are
being researched. The Tuareg problems in the entering to the modern world are determined.
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T.I. BUTCHENKO
PHILOSOPHICAL GROUNDS OF PROJECTIVE MIND
In condition of increasing dynamic diversity of modern society it becomes more difficult
to rely on the experience of the past, but instead the need for fundamentally new solutions arises.
At the same time the role of mass everyday practices of planning for the future is reduced. Based
on common sense and the method of ―trial and error‖ they increasingly are found to be ineffective
and even dangerous. The matter is that in the context of growing scope and complexity of the
human‘s actions, the price of erroneous decision is unacceptable high. Accordingly, there is a
problem in forming projective mind as volitional and cognitive ability to construct new models
socially important artificial objects on the grounds of collecting, saving and processing
information about the future state of the space-time part of the world in the situation of
uncertainty (or risk).
Outstanding feature of our time is the active elaboration of the wide scale projects aims to
change the environment and the climate, to improve great urban infrastructures and complicated
industrial systems, to develop global transports and communicative networks. The projective
activity in the field of genetic engineering, designing forms of life, and even a human becomes the
subject of intense debate. In the scientific and technical spheres social-technological, applied,
projective aspects begin so prevail over fundamental, academic ones, it gives the base for some
philosophical and scientific currents and schools (foremost it concerns radical constructivism) to
identify research and projective activities as the same [5]. In the cultural area, in the field of
philosophical, humanitarian and socio-political knowledge this or that concept, theoretical
approach or cultural and spiritual tradition are becoming increasingly regarded as a special kind of
projecting, planning or programming individual and society, their values and spiritual aspirations
[7]. Demonstrating considerable achievements, the process of activating the projective capacity of
people at the same time faces the significant difficulties. The reverse aspect of the extraordinary
spreading of the ―projective‖ terminology is a dangerous increasing of the elements of utopianism
and technicism in public mind, which are ideologically serve the consumer attitudes,
manipulative-instrumental relations to another person, the nature, spiritual and cultural heritage
and the Universe as a whole as means of satisfying selfish needs of a particular individual or
social group.
One of the important reasons for the possible distortion of the projective activity is the
failure of its modern conceptual assumptions, which are given popular metaphysical
hypostatization of mind and its intentional self-sufficiency (in the terminology by Gilbert Ryle:
dogma of "ghost in the machine") [9]. First of all, we are talking about the dichotomous
opposition between such concepts as ―subject‖ and ―object‖, ―internal‖ and ―external‖, ―theory‖
and ―practice‖, ―project‖ (―plan‖) and ―spontaneity‖. Thus, the culture of modernity widely
replicates different patterns of projecting thinking as a private matter of a separate subject, the
inner silent activity of which is derived from its own mysterious, incomprehensible self. In turn,
introspective illusion of ―isolation‖, ―independence‖ of mind stimulates a wave of utopian
fantasies (for instance, in the way (inspired existentialistic projective interpretation of human
being byJ.P. Sartre [11]) the motto of French students: "Be realistic – demand the impossible!")
was expressed during the riots in Paris in 1968. Also, it does not exclude the various excesses of
consumer selfishness of individual planners (for example, in the case of disappointment and
mental frustration as natural consequences of the utopian projective optimism).
Inability to overcome these dangerous trends, using (proceeding) philosophical, conceptual
foundations of modern culture, determines an acute problematic situation, seeking the solution of
which, the philosophers all around the world are involved nowadays. The atmosphere of
becoming "risk-society‖ (concept by U. Beck [2]) creates a favorable environment for doubting
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the possibility of socially meaningful projecting (planning). What is more there is a basis for the
radical nihilistic objections of traditional cultural patterns, the world outlook concepts which
recognize and reinforce the person‘s right to be the subject of constructive activity. One of the
common points of view is represented in early writings by postmodernists (R. Barthes, G.
Deleuze, J. Derrida, F. Guattari etc.). They express the rejection of the presumption of the subject
in all versions of its articulation in particular through the development of concepts of ―The Death
of the Subject‖, ―The Death of the Author‖ and others [1; 4]. Nevertheless we should accept that
the postmodern destruction is controversial: intentional aimed on simplifying irresponsible
consumer activism at same time it leaves unanswered questions about the mechanism of the
responsibility in the culture, which is devoid of the concept of ―subject‖.
Perhaps more productive position is related with the attempts to analytical unlocking of
technocratic "subject-object" monologism using the external clarification of dispositional relation
between mind and reality represented in such cases as "Twin Earth Experiment‖ (H.W. Putnam )
and "Arthritis Thought Experiment‖ (T. Burge) [3; 8]. In this aspect mind can be defined as a
complex of subject-object and subject-subject dispositional relations, in which the interaction
between subject and object is mediated differentiated and hierarchical social and communicative
bonds between individual and group subjects. Some arguments in support of this statement may
be found through to Hilary Putnam‘s hypothesis of the universality of the division of linguistic
labor [8, p. 145-146]. Likewise it would not be useless to consider some points by Tyler Burge
who believes that traditional metaphors make the mistake of treating intentional mental
phenomena individualistic. In a contra way he states: ―New approaches must do better. The sense
in which man is a social animal runs deeper than much mainstream philosophy of mind has
acknowledged‖[3, p. 117].
Based on the external conceptions of mind it is possible to say that the main feature of
mind is the dispositional openness (transparency) to the world in its natural and social dimensions.
The concept of ―disposition‖ refers to the measure of mutual relation ―subject – object‖ as mutual
transitions, where the subject objectifies, revealing itself in the object and the object subjectifies,
revealing itself in the subject. Thus the dialog-referent meditation of "subject-object" relationship
is provided. At the same time this conceptual point departs from dangerous technocratic position
that attributes mind the special status of sufficient substance. It is also important that the analytical
operation preserves a human as a subject, which is responsible for his/her initiatives and actions.
We should note here that the most complete dispositional nature of mind is manifested at
the projective level. The project of creating a new object is impossible without sufficient a
precision grasp, a sense of the dynamics of real self-organization opportunities in a certain context
of natural and social reality. Achieving this result supposes a delicate filigree analytic work in
which the typology of projective transforming parameters has to be complemented by individual
approach which aimed to leave a space for unique self-organization of the transforming object.
Furthermore, one should not forget to keep a self-organization space for all people who participate
in social projective communications and interactions. That should be possible backlash of the
social and individual elements of transformation models, without which their integrity and
completeness is under doubt, bumping into resistance of natural and social reality.
In this way the considerable arsenal of special conceptual and perceptional means has
already accumulated. In conceptual dimension we can observe the transition from hypostatized
constructs of mythology and religion to analytical openness of philosophical and scientific
thoughts, and it's latest achievement is the establishment neoclassical nonlinear rationality
oriented on the coordination of regulation and self-regulation in natural and social systems. In
perceptual dimension the relevant progress occurs in correlation with the analytical search of
measure of projective language formalization. According to this heuristic movement projective
language differentiated to the language by philosophers and scientists and the language by
practitioners, managers (engineers, financiers, politicians, lawyers, administrators) who are
proximate organizers and performers of various projective implementations. Theoretical language
is used in the conceptual elaboration of projective transformation then it is conversed into the
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language of legal documents – laws, regulations, statutes, programs and plans demanding a high
degree of specificity and accuracy to carry out the regulatory mission of projects.
It should be emphasized that the final (in the way of positivistic attempt to create ―metalanguage‖) deciding the problem of formalizing the projective language is impossible. Despite the
risk of distortion the initial projective idea to incorrect interpretation of the ambiguous meanings
of natural language systems, at the same time they meet the needs to keep the transparency of the
projective model, providing mobility, flexibility of its components in response to changes in the
natural and social reality. As the example, we can remind about the phenomenon of "Italian
strike" or "Obstruction‖ (―Work-to-rule‖) that is a form of civil protest, with the matter in how
you can maximize the exact effectuation by employees of their official duties and rules and as a
result the failure of normal functioning of the organization, which can‘t work all on the
established norms, as they certainly are lagging behind the dynamics of the natural environment
and are unable to cover all various forms and specific features of social communicative situations.
All in all, to ensure the conceptual and perceptual projective transparency it‘s necessary to ensure
the development of special institutional infrastructure and proper conceptual interpretational tools.
In this context, the special projective constructive mission of philosophy of mind becomes
clear. Implementing analytical reflection of conceptual foundations of the projective activity, it
contributes its update, thus participating in programming practical social and projective changes.
The need for this functional purpose increases in times of crisis, breaking the traditional
conceptual connections when linguistic and regulatory guidelines of the past begin to contradict
the needs of the future. Starting from the criticism of everyday ideas and then turning to the
analysis of complex theoretical concepts, philosophical analysis determines the rationalization of
the semantic root of projective mind, the generation of the system of conceptually new modelconceptual values, thereby contributing to the replacement of social and cultural frame of the
projective activity.
In fact, in such way the connective analysis is realized, and its purpose is to track the
conceptual links rather than reduce complicated concepts to simple ones. By Strawson P.F., the
description of the basic structures of mind made according to this attitude should be focused on
three dimensions: the theory of being (ontology), the theory of cognition (epistemology) and the
theory of propositions that may be true or false (logic) [12]. In our opinion, the proposed
algorithm of analysis should be supplemented by the theory of values (axiology), which enables
the incorporation for more full explanation of the mechanism of social communicative mediation
of subject-object relations.
As a consequence, a systematic analysis of the most common categorical dispositions:
―Being – Mind‖, ‖Space – Time‖, ‖Truth – Reality‖, ‖Harmony – Chaos‖ and others is provided.
Combining and synthesizing in various (often uncritical) methods in modern culture, they may
form numerous stable conceptual systems of projective behavior (analytical and dogmatic,
idealistic and materialistic, rational and irrational, conservative and reform, anarchistic and
etatistic etc). Meanwhile, of course, this list indicates only the typical, the most common ways of
philosophical explication of projective ideas.
In real life all the possible philosophical clues are much more sophisticated, various,
related with the endless modifications. In their being they are all in their own way are directed to
the creation of the possible worlds – all of the possible states of being, alternative to the available
ones. In this case, the development of projective ideas throw analytical philosophical level can be
considered as a peculiar way of spiritual experimentation. Using it the projects of various
transformations are verified on dispositional openness to natural and social reality. Thus their
utopianism and technocratic sidedness can be overcome to a certain extent.
Concurrently, being on the borders between knowledge and ignorance, beliefs and doubts,
philosophical concepts are potential sources of utopias. Moreover, such a possibility can apply not
only to opposite aspects, so to speak, only the expenditure side of philosophical thought
movement. In fact, a certain degree of utopianism is a necessary component of the projective aim
of analytic philosophy. The fact is that the philosophical conceptual generalization has taken
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separately as net self-sufficient conceptual types can serve as utopian constructs or "utopia of
culture" like a kind of transcendental illusion that integrates perspective of the world as a whole.
So, the investigations of the great utopias of the past disclose the significant elements of
direct extrapolation of philosophical conceptual schemes of the reality in their conceptual and
ideological foundations: the absolute ―world of ideas‖ preceded ‖the Republic‖ and the ‖Laws‖ by
Plato, the exaggerated collectivistic constructivism preceded ‖Utopia‖ by T. More etc. Generally
all utopists did not have enough recognition of hypothetical specificity of philosophical
constructs, the probable nature of their basic prognostic potential, projective-constructive
implementation of which required their development on the scientific-theoretical level, where they
had to receive the specific content and status of verified statements. Not meeting this requirement,
they fell into utopian creation of conceptual, abstract schemas which did not correspond to the
actual diversity of life, and therefore, could be realized by means of instrumental violence against
nature and a human.
Removing the threat of philosophical fundamentalism is happening by restoring the union
of analytic philosophy and science. According to the ―union‘s agreement‖ the precariousness of
philosophical thought, equilibrating between knowledge and ignorance, between faith and
conviction, is balanced by the fundamentality and the probability of a scientific theory which is a
form of synthesis and interpretation of the data of observations and experiments. Providing the
entire, logically coordinated reference of a certain fragment of the reality (phenomena, processes,
relations, characteristics, attitudes, laws (the law of nature, etc.), it has a large heuristic power,
systematically explaining facts which have already known and predicting still unknown facts and
phenomena. In this aspect a scientific theory outlines the space feasible projective dispositions,
reducing the degree of uncertainty and risk. In turn, the projective activity as a form of creation
(or better to say subjectivation) of new artificial objects provides technologically-constructive trial
for a scientific theory, revealing false claims and limitations in it. All in all, the well-known idea
by R. Harre that a realistic model of science is more adequately described in terms of creating new
things, than in terms of the opening new truths found its projective continuation here [6].
A scientific theory that is opened to new facts and reality in general is the source of the
projects. However the implementation of this openness is problematic, bumping into several
obstacles. Firstly the intellectual power of a scientific theory can contribute to its uncritical selfexaltation, spreading claims of self-sufficiency. It is linked to attitudes of scientism on the
purification of the scientific knowledge from metaphysical statements. In other words, it is the
refusal to renovate the most general meaning root of scientific theory. However it is impossible to
refuse conceptual basis, it is possible only to refuse to ask the question on the necessity of its
analytical philosophical reflection, thus simply conserving the available the most general
principles of scientific knowledge. Falling behind the dynamics of natural and social reality they
thereby will transform into the precondition of ‖scientific‖ fundamentalism that is the source of a
variety of technocratic utopias (for example, in the way of utopia ―Walden two‖ by Skinner B. F.)
[10].
It should be noted that the danger of ―fundamentalist-scientific‖ distortion of projective
mind is determined by deeper processes beyond the desires and aspirations of individual theorists.
Outside a certain fragment of objective reality, the integrity of which is reproduced by the
theoretical knowledge that reveals the inherent regular correlations of the world, there is always
something that has no scientific explanation. Realizing the contradiction between the known and
the unknown pushes the researcher to find some intermediate logical level that eliminates the
problem. The role of this level is often made by special ideological concepts that can receive some
mythical features: direct sensuality, imagery, hypostatizations.
In addition, we should consider the immanent to the science the measure of inertia, that is
conditioned by the objective need of the scientific verifying any theoretical innovations on their
validity. In pursuit of a reality, that supposedly escapes from the eyes of researchers, they
certainly can speed up their work, but thus the scientific status of the knowledge obtained in a
rapid way become problematic. In the changing environment of modernity scientific theory also
faces with other problems. In particular, trying to grasp the nature of the object deeper and to
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response on constantly varying social needs, science naturally differentiated. Accompanied by
increasing specific knowledge at the some time this process does not preserve coordination bond
between the different branches of science. All this, of course, reduces its adaptive capacity,
making it vulnerable to mythologizing process, making the attempts to "solder" the dissociation of
scientific knowledge using different mythological constructs.
One cannot deny that mythological concepts take an ambiguous role in the cognitiveprojective activities. They stimulate researcher‘s and planner‘s imaginations, provide an
opportunity to synthesize certain information to move from random ideas about something to
orderly knowledge that often gets conspicuous scientific value. Myths "lock" incompleteness and
relativity of scientific and rational ideas, serve as starting points of many research programs. One
should, however, not forget that mythical conceptual images can divert from reality, creating only
the illusion of solving real problems. After all the exceeding their "critical mass" causes loss of
the projective capacities by a human.
Therefore in conclusion we can say that to generate of projective mind and to realize its
general social meaning the conceptual core of scientific theory should be reconstructed in the
philosophical way. As a result a new degree of mutual correspondence of analytic philosophy and
science should be achieved. Ultimately, such symbiosis is beneficial for both scientific theories
and philosophical ones: if philosophical explication of projective concepts, teetering on the edge
between faith and knowledge, is not supported by scientific knowledge, it becomes a source of
utopias, and, vice versa, the scientific elaboration of projective ideas becomes mythological and
produces utopian technocratic projects when it "forgets" about its own philosophical background,
the reflection of their original logical ontological, epistemological and axiological assumptions.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО СОЗНАНИЯ
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается особое проектное предназначение философии.
Как форма
аналитической рефлексии концептуальных оснований проектировочной деятельности, она
обеспечивает обновление ее содержания, тем самым принимая участие в
программировании
социально-практических
изменений.
Обосновывается,
что
необходимость этого функционального предназначения возрастает во времена кризисов,
ломки традиционных концептуальных связей, когда понятийно-нормативные конструкции
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прошлого начинают противоречить потребностям нарождающегося будущего.
Отталкиваясь от критики обыденных представлений и далее переходя к анализу сложных
теоретических концептов, философский анализ обусловливает рационализацию
смыслового ядра проектного сознания, генерацию в нем системы новых концептуальных
смыслов и понятийных значений, таким образом, содействуя замене социокультурного
каркаса проектирования.
С этих позиций анализируется взаимосвязь философских и научных оснований
проектировочной деятельности. Показывается, что его нарушение снижает проектный
потенциал человека: если аналитико-философская развертка проектной идеи,
балансирующей на грани между верой и знаниями, не подкрепляется научным познанием,
то она превращается в источник утопий; и, наоборот, научная разработка проектных идей
догматизируется и мифологизируется, когда она «забывает» о собственном философском
основании, о рефлексии исходных логико-гносеологических, аксеологических и
праксеологических предпосылок.
Как вывод, обосновывается диалогическая стратегия аналитической актуализации
проектного сознания на путях восстановления единства ее философских и научных
концептуальных истоков.
В. И. ПАЛАГУТА
ДИСКУРС ВЛАСТИ И ВЛАСТЬ ДИСКУРСА
Как уже говорилось в предыдущей нашей статье настоящего издания (см.
«Культурологічний вісник» - №29 за 2012 год) форма вопрошания субъекта о самом себе
сигнализирует о непрерывно совершаемом онтологическом по своей сути акте
субъективного самоудостоверения. Напомним, что данный акт указует на один из
основных
методологических
принципов
разрабатываемой
автором
теории
самоидентификации социального субъекта, который наглядно демонстрирует роль
дискурса как базисной структуры отношений. Поэтому, дискурс как особого рода речевая
структура имеет власть над субъектами благодаря неотъемлемой потребности человека к
самоименованию и, тем самым, установлению им своего места или позиции в том или ином
поле социальной реальности. Ряд онтологических характеристик дискурсивного
пространства наглядно иллюстрируют данное положение [1, С.348-373]. Так,
характеристикасилового воздействия дискурса априорно предполагает непрерывную,
подчас скрытое навязывание «производящих» дискурсы субъектов, что предполагает
социальные отношения доминирования, манипуляции и подчинения субъектов социальной
группе или еѐ номинальному представителю в дискурсивном пространстве. Известный
представитель критического дискурс-анализа (КДИ) Тѐн ван Дейк в одной из последих
своих работ замечает, что «властвовать означает сегодня обладать не столько аппаратом
принуждения, сколько возможностью определять (описывать, объяснять, прогнозировать,
конструировать) текущую ситуацию в обществе, формулируя критерии объктивности,
непредвзятости, авторитетности, правдивости и истинности» [2, с.8].
Ещѐ одна
онтологическая характеристика - позиционность дискурса задаѐт структуру социального
пространства через распределение (перераспределение) относительных (реляционных)
позиций и, тем самым, конкретизирует социальное отношение как отношение
устанавливаемого порядка и предписанных или оговоренных правил следования ему.
Характеристика диспозиции акцентирует внимание на занятии субъектом
определенного места или позиции, которые проявляются через антагонистические и
гегемонические взаимодействия в дискурсивных пространствах, что, в конечном счете, и
является одной из подоснов всей системы структурирующихся и подвергающихся
рефлексии со стороны субъектов силовых или властных отношений. Уже упоминаемый
нами ранее голландский учѐный замечает, что «мы не поймѐм, как социальные ситуации
или социальные структуры вторгаются в текст и речь, если не поймѐм, как люди
интерпретируют и репрезентируют эти социальные условия в рамках особых ментальных
моделей – контекстных моделей. То же справедливо в ортношении «эффектов» дискурса,
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оказываемых на людей, - влияния, которое должно быть описано в терминах ментальных
репрезентаций [2, с.15].
Во многом формирование контекстных моделей определяет онтологическая
характеристика субординации или иерархичности, котораяфиксирует публичное
установление, т. е. легитимизацию и дальнейшее воспроизводство субъективных позиций в
границах социально – дискурсивных полей, что в полной мере соответствует пониманию
дискурса как вместилища множества мест или позиций, где непрестанно осуществляются
процессы самоидентификации субъектов.
Рассмотрение онтологических характеристик дискурсивного пространства
самоидентификации субъекта, эксплицированных на основании социальной топологии и
социального конструктивизма, зиждется на том методологическом допущении, что
дискурс можно определить как своего рода материальную основу практик социального
конструирования реальности, где лейтмотивом и руководящим принципом является
известное изречение Ж. Деррида "Всѐ есть дискурс". Иначе говоря, под дискурсивными
пространствами и их многочисленными полями понимается совокупность социальных
практик, в границах которых конструируется весь спектр значений и смыслов социальной
реальности, в том числе и кажущиеся на первый взгляд недискурсивными
макросоциальные образования. К примеру, такие неотъемлемые компоненты социума как
социальные институты, социально-экономические процессы, и даже технологии и т. д.
Все они сконструированы посредством дискурсивных пространственных практик,
формирующихся в дискурсивные системы.
Другое дело, что выявить "след" дискурса различного рода макросоциальных
образованиях бывает подчас весьма и весьма затруднительно, ибо он "упакован" в целый
ряд опосредований или промежуточных звеньев. Но так или иначе, конструируемые
дискурсом социальные пространства рассматривается сквозь призму тождества
социального существования субъекта и дискурсивности, что позволяет рассматривать
данные пространства как "пространства высказывания" и выявить его структуру через
специфические дискурсивные индексы, отсылающие к социальным позициям действующих
в определенных местах или позициях субъектов.
Поэтому социальная позиция субъекта (определяемая, прежде всеготакими
характеристиками-показателямикак силовое воздействие дискурса,
позиционность,
диспозиционность, субординация или иерархичность) задается здесь как тождественная
специфическому топосу высказывания, т.е. совокупностью условий и правил
функционирования дискурсивных практик в том или ином поле социального пространства.
Определение социального существования как существования-в-позиции в данном
контексте означает, что никто из субъектов, существующих в социальной реальности, не
может говорить всѐ "что угодно" и "как угодно", если, конечно, не брать крайних или
экстремальных случаев. Поэтому имеет смысл подробнее сделать анализ онтологических
характеристик дискурсивного пространства, задающих и воспроизводящих определенным
образом идентификационную матрицу субъективности.
Прежде всего, обратимся к рассмотрению характеристики силового воздействия или
силовой «природы» дискурса и выстраиваемых на его основе социальных отношений.
Данная характеристика изначально предполагает непрерывное навязывание властью
ментальних моделей, представлений и установок субъектам, что позволяет управлять их
будущими действиями. Действительно, данная характеристика является одной их
ключевых для процессов самоидентификации субъектов, она демонстрирует условия и
возможности конституирования идентификационных матриц субъективности.
А в качестве онтологической основы для подобной точки зрения на «природу»
дискурса, имеющего силовое, социально – пространственное измерение была предложена
концепция перспективизма Г.В. Лейбница [3], согласно которой любое пространство
рассматривается не как автономная независимая сущность, значимая сама по себе, а как
постоянно складывающийся и непрерывно доопределяющийся порядок социальных
отношений. Данный порядок отношений образуется взаимодействующими между собой
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субъектами – монадами, трактуемыми как социальные факты (и имеющими в этом
отношении телесность). А если развивать данное положение Г. В. Лейбница, то вне этих
силовых взаимодействий социального пространства как такового не существует, все
определяется диспозицией этих силових взаимодействий и складывающейся
конфигурацией субъектов в социальных полях. Субъекты как монады имеют каждый раз ту
позицию или точку зрения, в которой они не столько отражают мир, сколько его
конструируют, то есть каждая монада воспринимает мир в своей, лишь ей присущей
перспективе, конструктивистской по своей сути, и в этом контексте можно говорить о
пространственном расположении монад. Можно сказать, что для Г. В. Лейбница
пространство есть свойство и вещей самих по себе и диспозицией сил в каждый момент
времени, что прочерчивает перспективу возможного сосуществования монад.
Более того, Г. В. Лейбниц, делая акцент на силовой природе любого
пространства и не разделяя в этом аспекте позицию Р. Декарта, сводившего, как известно,
телесность вещей к их протяженности (см. [4, С. 94 - 123]), особо подчеркивал, что "в
телесных вещах есть нечто, кроме протяженности, и даже предшествующее
протяженности, а именно сама сила…которая состоит в простой способности…но помимо
того снабжена направленностью, или устремлением, получающим полное осуществление,
если оно не встречает препятствие в противоположном устремлении" [3, с. 247].Таким
образом, сила всегда есть момент сущего, а сущее является условием проявления силы, то
есть они не тождественны друг другу. Сила черпает свою энергию проявления из
внутреннего противоречия сущего, а в нашем смысле из неоднородности пространства, в
том числе и дискурсивного. Источник движения силы в ней самой, поэтому она и
деятельна.
Тем самым, для Г. В. Лейбница пространство служит общей формой или условием
для координации вещей или монад и их состояний, откуда следует зависимость свойств
пространства от характера силового взаимодействия монад. М. Хайдеггер в этой связи
замечает: "Всякий субъект в своем бытии определяется силой. Всякая substantia есть
монада. Так, в свете истины как достоверности раскрывающаяся сущность
действительности res cogitans обрела простор, в котором она властно пронизывает собой
все действительное" [5, с.390].
Предпринятый нами краткий экскурс в рассмотрение силовой «природы»
пространства у Г. В. Лейбница позволяет лучше понять
концепт "социальное
пространство", как он трактовался в генетическом структурализме у П. Бурдьѐ. Именно
лейбницевская трактовка пространственности и легла в основу представления
французского социального теоретика о социальном пространстве как формы, выражающей
определенные силовые отношения. Феномен социальной пространственности проявляет
свое воздействие через складывающиеся конфигурации силы, которая конституирует
сегменты или поля социального пространства и определяет диспозиции или силовой
баланс между субъектами социального взаимодействия. Здесь не существует никакого
"абсолютного" социального пространства, экстраполированного последователями
субстанционализма на исследование в качестве самостоятельной и независимой от
опытной реальности формы социального бытия.
Напротив, в концепции П. Бурдьѐ социальное пространство конституируется
каждый раз заново с учетом постоянно изменяющейся структуры позиций участников
социального взаимодействия, указующих на их диспозиции.Иначе говоря, у П. Бурдьѐ
конституирование социального пространства ни в коем случае не руководствуется
архитектоникой физического пространства, т. е. французский социальный мыслитель не
руководствуется принципом
так называемого опространствливания социальной
реальности, а ищет какую-то другую основу.В его теоретических построениях социальная
реальность рассматривается как многомерная и многоуровневая, построенная по принципу
дифференциации, распределения и перераспределения действующих сил в социальных
полях. И наиболее характерно для М. Бурдьë то, что "в той мере, в какой свойства,
выбранные для построения социального пространства являются активными его свойствами,
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можно описать это пространство как поле сил, которые навязываются всем входящим в это
поле и которые несводимы кнамерениям индивидуальных агентов или же к их
непосредственным взаимодействиям" [6, с.56].Тем самым, П. Бурдьѐ констатирует силовую
природу социального пространства, практически ничего не имеющего общего с
геометризированным или физическим пространством Р. Декарта и И. Ньютона.
Пространство сил в подобной мыслительной перспективе нельзя редуцировать к визуально
представленной диспозиции агентов социальной реальности на манер объектов
физического мира.
Вместе с тем, сила как таковая не имеет самостоятельного существования, а всегда
обозначает наличные свойства социальной структуры, складывающейся в процессе
функционирования многочисленных полей социального пространства. При этом множество
вложений или активных свойств, а в терминологии П. Бурдьë "капиталов", дают его
обладателю власть и влияние в иерархизированных полях социального пространства, что
является по существу непосредственным проявлением конфигурации силы. Сила
конституируется посредством постоянно производимых и воспроизводимых практик и
представлений индивидов в различных полях социального пространства. Объясняя свое
представление о социальном пространстве, П. Бурдьë определяет его "… и как поле
борьбы, внутри которого агенты противостоят друг другу со своими средствами и целями,
различающимися в зависимости от их позиции в структуре поля сил, участвующих таким
образом в сохранении или трансформации структуры этих позиций"[7, С.15-16].
Иначе говоря, в силу того, что каждое поле социального пространства едино и одно,
меняются лишь различные состояния одного и того же поля. А в силу того, что поле как
ансамбль отношений нельзя разделить на части, для его описания невозможно корректно
использовать субстанциальные понятия, о чем уже говорилось ранее. Поэтому, субъекты,
понимаемые как агенты социального взаимодействия, будь-то индивидуальные или
коллективные, по своей форме не могут считаться самостоятельными источниками
конструирования поля и социального пространства в целом, поскольку конституирующие
его структуры предпосланы этим субъектам как необходимые условия и предпосылки их
практик и представлений. Тем самым, одной из характеристик концепции социального
пространства П. Бурдьë явилось положение о двойном социальном структурировании [6,
с.14-48; 64-96;179-219], что легло в основание разработки концепта габитуса, о чем мы
поговорим в дальнейшем. Можно утверждать, что в концепции П. Бурдьë единственным
по-настоящему самостоятельно изменяющимся предметом социально-философского и
социологического исследования является именно социальное пространство, поскольку оно
выступает как ансамбль социальных полей и структур, обуславливающих все социальные
явления. Все социальные феномены лишь взаимодействуют друг с другом при его
деятельном участии, соответственно изменяя свое положение в системе социальных
позиций. И как уже говорилось ранее, социальное пространство не является только лишь
конфигурационным пространством вместилища индивидуальных или коллективных
агентов, а дополняется постоянно действующими в нем и изменяющимися силовыми
балансами и потенциалами.
Его сущность заключается в том, что социальная реальность структурирована
генерирующим действием полей социального пространства, определяющих социальные
отношения и места субъектов. Эти социальные отношения определяются в соответствии с
вложенными субъектами в эти поля своего «капитала» или силового воздействия, а, с
другой стороны, представлениями субъектов о социальных структурах, оказывающих
эффект обратного воздействия на первичное структурирование. В конечном итоге, именно
социальные структуры являются целью практик и представлений индивидуальных и
коллективных субъектов, которые эти социальные структуры, аккумулирующиеся в
социальных полях, могут определенным образом контролировать, т. е. подавлять или
стимулировать их развитие.
Таким образом, социальные поля обуславливают практики и представления
субъектов, а те, в свою очередь, непрерывно производят социальные практики субъектов,
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и,
тем самым,
воспроизводят или преобразуют социальные структуры. Здесь
обусловленность практик и представлений субъектов
структурами социального
пространства и реализуется и поддерживается именно через их производство и
воспроизводство самими субъектами. У П. Бурдьë одним из основных является то
положение, что субъекты всегда осуществляют свои практики в предопределенных для них
заранее социальных структурах, формируемых социальными полями. Социальные
структуры являются, в свою очередь, необходимыми условиями и предпосылками любых
типов социальных практик.
Поэтому, субъекты как бы «заключены» в уже существующие в социальных полях
структуры и, тем самым, «обречены» либо на их репродукцию, либо на трансформацию, третьего не дано. Тем самым, активность субъектов в производстве или воспроизводстве
социальной реальности предопределена воздействиями структур социальных полей. Эти
структуры интериоризированы в виде практических схем, социальных представлений,
поэтому в превращенной форме они отражают конфигурацию социальных сил и место в
них конкретного субъекта. Подобное положение расставляет акценты в концепции
двойного структурирования, а именно: субъективное структурирование социальной
реальности есть раз и навсегда ведомый, подчиненный элемент объективного
структурирования. П. Бурдьë здесь себе не изменяет и придерживается идеи, что вся
социальная реальность изначально целостна и структурирована.Данное обстоятельство
нашло свое выражение в разработке французским социальным теоретиком концепта
габитус.
Стоит обратиться к определению габитуса у П. Бурдье: «Детерминации, связанные с
особым классом условий существования, производят габитусы - системы устойчивых и
переносимых
диспозиций,
структурированные
структуры,
предрасположенные
функционировать как структурирующие структуры. То есть как принципы, порождающие
и организующие практики и представления, которые, хотя и могут быть объективно
адаптированными к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее и
непременное овладение необходимыми операциями по ее достижению» [8]. «Габитус, –
уточняет П. Бурдье в другой своей работе, – поддерживает с социальным миром,
продуктом которого является, настоящее онтологическое соучастие, принцип знания без
сознания, интенциональности без интенции и практического освоения закономерностей
мира, который позволяет предвосхищать будущее, даже не нуждаясь в том, чтобы полагать
его как таковое» [9, с.34]. Если руководствоваться определением габитуса П. Бурдьѐ, то это
значит, что прошлый опыт субъекта априорно присутствует в настоящем, но не в форме
неких абстрактных структур или идей, а в форме считающихся универсальными схем
восприятия, мышления и действия, оживающих в системе взаимодействия и взаимообмена,
а именно в форме инсценирования и исполнения перформативности, конструирования
субъективных и публичных нарративов между субъектами в определенных социальных
полях. Эти схемы во многом и позволяют удерживать определенные социальные поля от
распада.Таким образом, «габитус как приобретенная система порождающих схем, –
отмечает М.Бурдьѐ, – делает возможным свободное продуцирование любых мыслей,
восприятий и действий, вписанных в границы, свойственные особенным условиям
производства данного габитуса и только им».Поэтому, имеет место диалектическое
соединение внешней и внутренней идентификации, что «дает возможность внешним силам
реализоваться в соответствии со специфической логикой организмов, в которых они
инкорпорированы, т.е. устойчивым, систематическим и не механическим образом»[8].
Более того, габитус призван давать множество ответов на различные встречающиеся
ситуации субъектов, исходя из ограниченной совокупности уже имеющихся схем действия
и мышления. Тем не менее, габитус воспроизводится не только тогда, когда сталкивается с
привычными ситуациями, но и при встрече с незнакомыми ситуациями он оказывается
способен к субъективным инновациям, вследствие того, что специфическим образом
комбинирует в себе определенное разнообразие социальных опытов.
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Об этом говорил Ф. Коркюф,
выделяя в структуре габитуса как основы
самоидентификации субъекта наравне с более или менее константной идентичностью самостью, отвечающей на вопрос «что я?» также и идентичность – тожесть, отвечающую
на вопрос «кто я?», а также моменты становления – субъективации [10, С. 255-256 ]. А
если это так, то дискурсивное пространство как коррелят социального имеет совершенно
другую "природу" и внутренние структуры, являющиеся необходимыми условиями
различного рода
индивидуальных и коллективных
дискурсивных практик
(само)идентификации, и производных от них мысленных схем и представлений
субъектов, направляющих, в одних случаях, их непосредственные взаимодействия по
определенному «руслу», а в других – определяющих новое «русло».
Поэтому, подобные дискурсивные практики и представления действуют как
динамически изменяющиеся силы, а последние и конституируют каждый раз заново
дискурсивное пространство. Поэтому оно всегда носит символический характер и не
является субстанционализированным или
натурализированным, подобно объектам
физического мира. Положение или позиция каждого субъекта в дискурсивном
пространстве ранжируется объемом и структурой его инвестиций или достижений - будьто символически или дискурсивно выраженные экономические, интеллектуальные,
имущественные, бюрократические, научные и любого другого рода инвестиции или, как
говорил П.Бурдьë - структурой его "капиталов", определяющих структуру наличных сил.
Они и определяют с большой долей вероятности диспозиции, конфигурации силовых
воздействий, т.е. дискурсивные практики, а постфактум и интересы и представления того
или иного субъекта социального взаимодействия.
В дискурсивном пространстве субъект включается в непрерывное развитие его
полей посредством силового противостояния с другими субъектами, которые находятся на
различных уровнях социальной структуры. Субстанциальность при подобном положении
вещей становится функцией силы и силового воздействия друг на друга агентов
социального взаимодействия. Поэтому, дискурсивное пространство можно определить как
постоянно складывающуюся конфигурацию различных сил, причем подобные
конфигурации проявляют свое силовое воздействие в многочисленных субпространствах
или полях дискурса. Они и формируют в своей совокупности целостность дискурсивного
социального пространства.
Расширяет представление о силовой «природе» дискурсивного пространства
характеристика диспозиционности, которая исходит из рассмотрения дискурса как своего
рода материального фактора субъективного речевого взаимодействия, и имеющего помимо
«своих правил появления также и свои собственные условия присвоения и использования»
[11, с.182].
Последнее обстоятельство говорит о силовой природе любого дискурса, о том, что
субъект, размещаясь всегда внутри дискурсивного пространства, сам того не ведая
"подчиняется незаметным для него формам принуждения" [11, с. 236], что навязывает ему
определенную идентичность, исходя из занимаемой в нем места или его диспозиции:
"Неважно, кто говорит, но важно то, откуда он это говорит" [та же, с.237], поэтому,
дискурсивное пространство имеет целый ряд идентификационных матриц,
распределяющихся по социальным позициям в пространстве дискурса и узнаваемых
субъектом по специфическим индексам социальных позиций.
В качестве подтверждения значимости диспозиционности как производной силовой
характеристики дискурса имеет смысл рассмотреть ее как онтологическую компоненту
власти, т. е. рассматривая власть как пространство приложения и конфигурации сил,
используя работы М. Фуко, который, как известно, исходит из трактовки власти у Ф.
Ницше. Согласно последнему, власть как воля к власти, представляет собой не сущность,
принадлежащую кому бы то ни было, и не господство кого-то над кем-то, а, в первую
очередь, отношение силы к силе. Как пишет Ж. Делѐз, анализируя данную трактовку Ф.
Ницше, понятие воли к власти означает сущность силы, «ибо сущность силы в том и
2013
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заключается, что сила соотносится с другими силами; именно в отношении она обретает
сущность и качество» [12, с.31].
Подобно Ф. Ницше, М. Фуко понимает под властью некоторую «тонкую»
субстанцию, имманентную всем социальным отношениям, и проникающую в «саму толщу
и во все поры» социального. Источник
власти, равно как и субъективации и
самоидентификации, М. Фуко усматривает в эффекте совместного действия множества
механизмов и очагов, образующих «микрофизику власти» на микросоциальном уровне
дискурсивных пространств. Поэтому, М. Фуко понятия дисциплины, дисциплинарного
общества и дисциплинарных пространств часто употребляет в контексте рассуждений,
прежде всего касающихся модерных, отчасти современных форм субъективации,
дистанцируясь от отождествления с какими-либо общественными институтами или
государственными аппаратами, что характерно для работ упоминаемого в предыдущем
разделе Л. Альтюссера. Дисциплинарные пространства - это в первую очередь тип
дискурсивных отношений и технологий власти, пронизывающих
все аппараты и
институты, все социальные структуры общества в целом[13].
«Под властью, - пишет М. Фуко, – мне кажется, следует понимать, прежде всего,
множественность отношений силы, которые имманентны области, где они
осуществляются, и которые конститутивны для еѐ организации; понимать игру, которая
путѐм беспрерывных битв и столкновений их трансформирует, усиливает и инвертирует;
понимать опоры, которые эти отношения силы находят друг в друге таким образом, что
образуется цепь или система, или, напротив, понимать смещения и противоречия, которые
их друг от друга обособляют; наконец, под властью следует понимать стратегии, внутри
которых эти отношения силы достигают своей действенности, стратегии, общий абрис или
же институциональная кристаллизация
которых воплощается в государственных
аппаратах, в формулировании закона, в формах социального господства» [13, с.192].
Вот почему, реализация программы изучения способов субъективации
как
технологий власти принимает у М. Фуко вид генеалогии - исторического исследования
типов дискурсивных и недискурсивных отношений как разновидностей социальных
практик, которые побуждают человека в определенную историческую эпоху мыслить себя
тем или иным образом. Подобная постановка проблемы подразумевает, что всякая
рефлексия исторична и социальна по своей сути, иными словами, что она опосредована той
диаграммой властных отношений, в которую она погружена.
При этом дискурс знания, продуцируемый социумом и функционирующий в нѐм в
качестве «истинного» дискурса, не является внешним по отношению к диаграмме власти, а
составляет с ним единое синкретическое образование - «знание-власть». Принципиальным
моментом теории М. Фуко является тезис о том, что точкой приложения власти-знания
является тело. Соответственно, субъективация как стратегия власти-знания понимается М.
Фуко как субъективация тела. Как пишет французский социальный мыслитель в
«Надзирать и наказывать» [14], тело всегда погружено в область социально-политического,
т.е. «отношения власти держат его мѐртвой хваткой. Они захватывают его, муштруют,
пытают, принуждают к труду, заставляют участвовать в церемониях, производить знаки»
[14, С.39-40].
В другой своей работе М. Фуко [13] отмечает, что его цель - показать, каким
образом различные диспозиции власти сочленяются с телом: «Итак, не «история
ментальностей», которая брала бы тела только с точки зрения того способа, которым они
были восприняты, наделена смыслом и значимостью, но «история тел» и того способа,
каким были сделаны вклады в то, что есть в них наиболее материального и живого» [13,
с.259](см. [15]).
Даже самые современные технологии власти, такие как надзор или
бюрократический контроль, являются, по мнению М. Фуко, лишь новыми способами
инвестировать тело, новыми техниками его политического захвата. Прямое физическое
воздействие на тело (пытка или казнь) - это лишь эпизод в его истории, оно должно быть
поставлено в один ряд с такими процедурами как пространственное размещение, сбор
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информации и научное исследование [16, С. 226-233] (см. [15]). Здесь вполне естественно
может возникнуть вопрос о том, какова точка пересечения знания о теле и власти над
телом? Ответ, по всей видимости, заключается в том, что воздействие властных отношений
не должно рассматриваться как просто физическое действие - даже в том случае, когда
техники власти выглядят максимально приземленными, они, тем не менее, в первую
очередь являются символическими. Социально-политический эффект такого воздействия
всегда заключается в классификации тел, их распределении в символическом или
дискурсивном пространстве, что соответствует эффектам тех классификаций, которые
производятся внутри дискурсов знания.
Между тем, теория власти как имманентного поля приложения сил М. Фуко или
как спонтанно складывающуюся силовую конфигурацию дискурсивного пространства
вызвала резкую критику Ж. Бодрийара, утверждавшего, что «теория контроля через
объективирующий взгляд, даже если он размельчен до уровня микроустройств, отошла в
прошлое» [17, с.44]. Справедливости ради надо признать, что данное утверждение не
лишено определенных оснований, и, прежде всего, в плане фукианского представления
телесности. Современный исследователь Х. У. Гумбрехт
в этой связи очень точно
заметил, что «труды Фуко посвящены исключительно структурам значения, без всякой
тематизации человеческого тела или каких-либо иных явлений, связанных с формой
выражения (сам Фуко никогда не выражал никакого интереса к «материальным
факторам»)» [18, с.27], которые имеют самое непосредственное отношение к телесности.
Для французского философа телесность – это дискурсивно - символический пласт
значений, но не более того.
Еще более радикальной критике подверг теорию власти и телесности, а вместе с ней
и концепцию дискурсивных практик М. Фуко, известный российский социолог Б.Дубин,
вообще поставивший под вопрос роль дискурсов в производстве субъективности,
совершенно справедливо полагая, что повседневная жизнь как социальные пространства
противодействия силовому воздействию власти оставалась практически вне зоны
рассмотрения М. Фуко: «Один из подобных дефицитов — повседневная жизнь, которая
складывается и воспроизводится в зазорах ―между‖ рестриктивными системами, в их
―щелях‖, обживает их частичную несогласованность, сбои их работы, противоречия между
ними и т. п. Это многообразные микротактики не только уклонения от принудиловки
труда, школьной накачки, пропагандистской дрессуры и проч., но и противостояния им.
Причем такого противостояния, без которого не смогли бы существовать и сами ―большие‖
системы: я имею в виду феномены такого уровня и типа, как семейная мораль, соседские и
локальные связи, ―вторая‖ экономика и проч. Они, замечу, как правило,
внедискурсивны»[19]. Справедливости ради, автор вынужден был признать, что «хотя
сама идея ―археологии знания‖ перспективна и во многом близка к собственно
социологической работе с материалом ―низовых‖, неклассических форм мысли и речи,
практикой
повседневной
жизни,
массивами
анонимных
и
слежавшихся,
полустертых,“ничейных” мнений, за которыми выявляются более общие нормы
фактичности, модусы оценки, критерии данного и проч.» и что «без проработки данного
круга проблем (вслед за антропологами назову их проблемами символической
классификации и символической практики, их содержательных типов и семантических
планов, групповых трансформаций, симбиотических форм и проч.) ни социологическая, ни
историческая, ни культурологическая работа просто невозможна» [19]. И в этом смысле,
тело как репрезентация структур значений в известном смысле и с некоторыми
допущениями вполне приемлемо рассматривать как своеобразную поверхность, на которой
записываются «знаки» власти, и где оно будет пониматься не только в качестве
«восприимчивой» к знакам поверхности, но и в качестве поверхности значений, замкнутой
на саму себя и как бы прочитывающей саму себя.
Поэтому, субъективация, которая есть обращение субъекта с помощью
самоидентификации на себя, подразумевает, что взаимоотношения тела с внешней,
воздействующей на него, силой «изгибаются и искривляются» (Ж. Делѐз), порождая
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самоотношение и конституируя, тем самым, внутреннее. Субъект в этом смысле есть
«эффект» дублирования внешнего во внутреннем, отношение силы к самой себе. Иными
словами, субъект соответствует власти, осуществляемой над самим собой, обращению
власти в принцип внутренней регуляции, что и определяет онтологию субъекта через
диспозиции дискурсивного пространства.
Экспликация двух предыдущих онтологических характеристик воплощается в
характеристике субординации илииерархичности,
где каждой социальной позиции
дискурсивного пространства определен свой социальный индекс. Тем не менее, здесь
допускается, что субъект имеет определенную степень свободы при выборе или
отклонении навязываемой ему извне социальной позиции, вплоть до смены дискурсивных
полей и даже дискурсивных пространств. В самом деле, как следовало из предыдущей
характеристики, говорящий субъект всегда занимает определенное "место" говорения позицию в границах дискурсивного пространства, которое и определяет "что" и "как" им
говорится, что устанавливается и закрепляется субординацией и складывающейся или
сложившейся иерархией.
Вместе с тем, существует постоянная дискурсивная противодействие и притязание
на доминирование в рамках социального пространства за доминирование или гегемонию
той или иной интерпретации социальной реальности между различными дискурсивными
практиками субъектов. Здесь происходит та дискурсивное противостояние, в предельном
смысле - борьба, которую П.Бурдьѐ называет полем власти, и которая является тем местом,
где соединяются различные поля и «капиталы»: это точка, в которой сталкиваются
субъекты, занимающие доминирующее положение в различных полях. Это те поля,
которые можно охарактеризовать как «поле борьбы за власть между обладателями
различных форм власти» - цит. по [20, с.50].
Более того, конкурирование дискурсов между собой за утверждение единственно
истинной и разделяемой большинством субъектов общепринятой трактовки социальной
реальности происходит постоянно,
и не обязательно определяется статусом или
положением в
социальной иерархии. Тем не менее,
именно через дискурс
устанавливается и проявляется определенная субординация или иерархия, распределение и
перераспределение власти.
Необходимо отметить, что все перечисленные
характеристики являются
исключительно содержательными показателями дискурсивных пространств, которые
указывают на онтологию любого микросоциума как конституируемого и
воспроизводящегося уже властью самих дискурсов. Иными словами, они в первую очередь
дают представление о специфике структурации всехдискурсов или в теории
самоидентификации - дискурсивных пространств, в которой основными являются
онтологические характеристики, определяющие такие когнитивные составляющие власти
какдоминирование, контроль, доступ и преобладание в коммуникативных событиях,
манипуляция и т.д.
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SUMMARY
The article analyzes discourse of power and domination that is widely represented in
contemporary theory of Critical Discourse Analysis (CDA) – through the lens of the key
ontological characteristics of discoursive space – proposed by the author in his interdisciplinary
theory of social subject self-identification. The substantiation of those characteristics for any
interdisciplinary study of discourse and social relations is demonstrated.
В.О. СКВОРЕЦЬ
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ
Дослідження різних аспектів розвитку життєустрою народу знайшло відображення в
роботах таких відомих дослідників як О.Г. Білорус, В.І. Воловик, М.І. Дробноход, С.Г.
Кара-Мурза, Е.М. Лібанова, С.Б. Кримський, Ю.В. Павленко, Ю.М. Пахомов, О.С. Панарін,
С.І. Пирожков, М.І. Сенченко, В.Ф. Сіренко, М.О. Шульга та інших.
Недостатньо дослідженою проблемою залишаються теоретичні уявлення про
внутрішній механізм саморозвитку соціального організму країни, з яким пов'язаний процес
розвитку життєустрою народу.
Мета статті – обґрунтування основних закономірностей процесу розвитку
життєустрою народу.
Життєустрій народу – це поняття для позначення соціального феномена, який
відображає історично утворений порядок взаємозв‘язку людини, природи і суспільства, що
забезпечує інтеграцію суб‘єктів життєдіяльності в певний соціоісторичний організм і
відтворення останнього як органічної цілісності, яка ґрунтується на відтворювальних
процесах, що включають відтворення людини, економічної системи, соціальної структури,
політичної системи, техносфери, соціокультурної сфери та способу життя соціальних
суб‘єктів [11, с. 28].
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Життєустрій народу постає атрибутом будь-якого соціального організму країни.
Феномен життєустрою виступає як історично сформований результат життєдіяльності
людей і як умова відтворення людини, соціальних суб‘єктів і соціального організму країни
в цілому, що гармонізує відносини між ними.
Життєустрій є феноменом, який стосується певною мірою практично всіх
соціальних суб‘єктів, соціальних систем і соціального організму кожної країни в цілому.
Його можна класифікувати за видами соціальних суб‘єктів, таких як людина, сім‘я, родина,
колектив, громада, соціальна група, клас, народ та інші.
Феномен життєустрою виконує дві функції в життєдіяльності соціальних суб‘єктів:
по-перше, забезпечує умови відтворення соціальних суб‘єктів; по-друге, забезпечує
інтеграцію соціальних суб‘єктів у соціальні системи більш високого рівня. Життєустрій не
лише визначає способи інтеграції індивідів у соціальні системи, а й пов'язаний із системою
інституціональних матриць, на якій відбувається відтворення життя соціальних суб‘єктів і
самих цих суб‘єктів.
Процес розвитку життєустрою народу підпорядкований дії певних законів і постає
як послідовна зміна станів життєустрою народу, в яких відтворювальна діяльність
забезпечує структурно-функціональну цілісність перебуваючого в розвитку соціального
організму країни. Стан життєустрою народу – це характеристика порядку взаємозв‘язку
людини, природи і суспільства, що визначається функціонуванням сукупності
інституціональних матриць, на яких відтворюється соціальний організм країни в певний
період його історичного розвитку.
Життєустрій народу як феномен, який забезпечує самовідтворення і розвиток
соціального організму країни, підпорядковується перш за все дії соціокультурного закону.
М.Ф. Юрій зазначає: «Відтворююча діяльність має відповідати певним вимогам, втіленим у
соціокультурному законі, за яким будь-яка спільнота-суб‘єкт повинна для свого існування
відтворювати себе, свою відтворюючу діяльність, свою культуру, свої соціальні відносини,
забезпечувати їх єдність, взаємопроникнення, знімаючи соціокультурні суперечності, які
постійно виникають, не допускаючи їх зростання до рівня, що загрожує значним
зниженням ефективності відтворюючої діяльності. Впродовж усієї історії людства
суспільства могли існувати лише підпорядковуючись цьому закону. Зниження творчої
здатності наслідувати цьому призводило до загибелі багатьох народів і держав» [16, с. 11].
Соціокультурний закон виявляє себе в сукупності відтворювальних процесів, пов‘язаних з
інституціональними матрицями об‘єктивними, необхідними, внутрішніми, істотними,
стійкими, повторюваними зв‘язками.
Одна із закономірностей процесу розвитку життєустрою народу полягає в тому, що
інституціональні матриці визначають умови відтворення соціальних суб’єктів, соціальних
систем і самого соціального організму країни.
Інституціональна матриця суспільства, за теорією Д. Норта, складається з інституцій
(правила гри) та організацій (гравці – фірми, кооперативи, політичні партії, законодавчі і
регуляторні органи, профспілки, церкви, школи, клуби, університети). Інституції являють
собою створені людьми обмеження з метою зниження невизначеності у взаємовідносинах.
Вони складаються з формальних (правила, закони, конституції) і неформальних правил
(норми поведінки, звичаї, добровільно обрані для себе правила поведінки), та механізмів
забезпечення їх дотримання [8, с. 14-15]. В концепції С.Г. Кірдіної, інституціональна
матриця постає як стійка, історично утворена система базових інститутів, які регулюють
економічну, політичну та ідеологічну підсистеми суспільства [5, с. 15-17].
С.Г. Кара-Мурза розглядає інституціональні матриці як великі техніко-соціальні
системи (промисловість, транспорт, теплозабезпечення, освіта, наука, охорона здоров‘я…).
«Утворившись в залежності від природного середовища, культури, доступності ресурсів і
конкретних історичних умов, такі системи стають матрицями, на яких відтворюється
суспільство. Переплітаючись одна з іншою, ці матриці «тримають» країну та культуру і
задають той простір, в якому існує країна і народ» [3, с. 5].
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Аналіз змін в інституціональних матрицях виявляє тенденції якісних змін
життєустрою народу. С.Г. Кара-Мурза глибоко охарактеризував сутність змін в системі
освіти Російської Федерації та їх наслідків для життєустрою народу. Аналізуючи
Національну освітню ініціативу «Наша нова школа», яку затвердив Президент РФ Д.
Медвєдєв, він зазначає: «Саме поняття «нова школа» означає, що влада має намір
ліквідувати в Росії ту школу, яку ми до цього часу мали, побудувати на її місці принципово
іншу систему в її фундаментальній сутності. Приблизно так, як зробили з колгоспами і
відправили сільське населення з мотиками на їх «приватне» подвір‘я, – це була
Національна ініціатива «Наше нове сільське господарство» [4, с. 141].
Дослідник застерігає, що загроза криється саме для суті тієї школи, яку Росія
вибудувала у важких і творчих пошуках за останні 100-120 років. За 20 років жителі Росії
жодного разу не отримали від влади зрозумілою відповіді на питання, для чого треба
змінювати тип колишньої школи і що буде отримано на виході. В чому сутність цієї
реформи? Чому її смисл ретельно замовчується? С.Г. Кара-Мурза дає власну обґрунтовану
відповідь на ці питання. «Мета – зламати чи не головний, пророслий у все російське
суспільство і в російський народ інститут, який відтворює Росію. Школа – це генетичний
механізм культури. Школа передає кожному новому поколінню дітей і підлітків основні
створені і відпрацьовані в цій культурі смисли, тип знання і мислення, навички бути
членом цього суспільства, цього народу, рухатися його цивілізаційною траєкторією. Все це
разом складає центральну світоглядну матрицю, на якій люди збираються в народ. Зруйнуй
цю матрицю (за чиєюсь командою чи по незнанню) – і народ розсиплеться як куча піску»
[4, с. 141].
Далі дослідник зазначає, що розпочата 20 років тому реформа школи породила той
глухий, але непримиренний конфлікт, який розколов суспільство. Власне кажучи, це
відновився старий конфлікт. З кінця ХІХ ст., коли в Росії почалася індустріалізація і почала
створюватися масова школа, перед державою і суспільством виникла проблема – який тип
школи обирати. Внаслідок цієї дискусії, яка тривала кілька десятиліть, був зроблений
фундаментальний, цивілізаційний вибір – школа Росії повинна бути єдиною і
загальноосвітньою. Суть вибору була в принциповій відмові від того типу західної школи,
який був вироблений у процесі Великої французької революції і був прийнятий всім
Заходом. Це була система «двох коридорів», яка поділяється на школу для еліти і для маси.
Перша давала освіту університетського типу, заснована на системі знань, які в сукупності
створювали цілісні уявлення про Всесвіт. Масова школа «другого коридору» готувала
«людину маси». Ця система відтворювала класове суспільство, розділене не тільки
соціально, але й культурно. Росія виробила свій тип школи. В 1918 році рішенням І
Російського з‘їзду вчителів закріплено: школа повинна відтворювати не класи з двома
різними типами культури, а народ з єдиною культурою для всіх [4, с. 142-143].
Оскільки процес розвитку життєустрою народу включає відтворювальні процеси в
соціальному організмі країни, які здійснюються на основі сукупності інституціональних
матриць, що притаманні цьому організму, то зв'язок цих відтворювальних процесів з
інституціональними матрицями має необхідний характер. Цей зв'язок внутрішньо
притаманний кожному соціальному організму країни. Цей зв'язок має об‘єктивний
характер, його існування не залежить від волі людей чи інших соціальних суб‘єктів. Цей
зв'язок має повторюваний характер, що проявляється у відтворенні соціальних суб‘єктів та
їх функцій. Цей зв'язок має постійний і стійкий характер, що виявляється у збереженні
цілісності соціального організму країни. Отже, інституціональні матриці, які визначають
умови відтворення соціальних суб‘єктів, соціальних систем, самого соціального організму
країни, постають закономірністю розвитку життєустрою народу. Різні моделі побудови
інституціональних матриць можуть сприяти зміцненню або послабленню соціального
організму країни, а тому цей фактор необхідно завжди враховувати при розробці моделей
оптимізації розвитку тих чи інших інституціональних матриць.
Життєустрій народу як феномен, що забезпечує відтворення соціального організму
країни, визначається впливом взаємозв‘язку самоорганізації людей, груп та класів і
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державної організації. Цей взаємозв‘язок відображає такі відношення як «людина –
держава», «людина – соціальний організм країни», які є проявом закону взаємозв’язку
особистих і суспільних інтересів. Людині наодинці важко захистити свої права та інтереси
у відносинах з державою, але об‘єднавши зусилля з іншими людьми, вона може
забезпечити власні інтереси та потреби. Т.І. Бутченко доводить, що взаємозв‘язок
особистих і суспільних інтересів як форма прояву діалектичної єдності між одиничним і
загальним у бутті людини є законом суспільного розвитку, що породжує його відцентрові
та доцентрові тенденції, визначає характер суспільних суперечностей, інтегрує дію інших
соціальних законів [2, с. 104]. В.П. Бех цей закон сформулював ще ширше: «розщеплення
на індивідуальне і колективне є невичерпне джерело саморуху соціального світу» [1, с.
244]. Згідно з цим законом державна влада покликана забезпечувати суспільні інтереси, а
громадська самоорганізація населення забезпечує реалізацію індивідуальних та приватних
інтересів.
Взаємозв'язок самоорганізації людей, груп, класів і державної організації можна
розглядати і як взаємозв‘язок елементів громадянського суспільства та держави.
Аналізуючи концепцію громадянського суспільства, В.І. Шинкарук стверджує, що К.
Маркс відкрив об’єктивний суспільно-історичний закон взаємозв’язку громадянського
суспільства і держави: не держава створює громадянське суспільство, а громадянське
суспільство створює державу. В літературі з матеріалістичного розуміння історії поняття
«базис суспільства» ототожнюється з сукупністю виробничих відносин, а громадянське
суспільство на відміну від нього – це і діяльність, «спілкування», «матеріальне спілкування
індивідів», що потребує «зобразити діяльність громадянського суспільства у сфері
державного життя». Отже, як «базис» – громадянське суспільство аж ніяк не якийсь
«фундамент» держави, а його «фундатор» і суб‘єкт державної діяльності, поряд з будьяким іншим [14, с. 9, 4-5]. Дотримуючись цієї позиції, теж треба визнати, що взаємозв‘язок
самоорганізації людей, груп та класів і державної організації є проявом названого закону,
тобто закономірністю.
Тому закономірністю процесу розвитку життєустрою народу є вплив взаємозв’язку
самоорганізації людей, груп та класів і державної організації в процесі функціонування та
зміну тих інституціональних матриць, на яких відтворюється соціальний організм країни.
В сучасній науці самоорганізація та організація розглядаються як основа розвитку
соціальних систем і соціального організму країни. «Самоорганізація відіграла виняткову
роль у процесі становлення суспільства. Саме завдяки кооперації своїх зусиль, відмові від
деяких чисто індивідуальних інтересів на користь колективу стала можливою успішна
трудова і культурно-історична діяльність людей. Але ця діяльність здійснюється в
суспільстві не тільки у формі внутрішньої самоорганізації різних груп та колективів, але і
зовнішній організації створених суспільством органів управління та влади» [10, с. 19].
Науковці ставлять питання про те, наскільки організація (тобто держава)
узгоджується із самоорганізацією людей, груп, класів, і якою мірою зовнішня організація в
соціальних системах відповідає їх внутрішній самоорганізації? Кооперація самоорганізації
та організації в суспільстві, де діють свідомі істоти зі своїми інтересами, бажаннями та
волею, має такі особливості. По-перше, кооперування буде ефективним, коли його
учасники на ділі переконаються в корисності об‘єднання своїх зусиль. По-друге, в рамках
суспільства інтереси і цілі окремих груп і колективів можуть прийти у суперечність з
інтересами інших. Тому кооперація і самоорганізація тільки тоді сприятимуть розвитку
суспільства, коли їх учасники будуть віддавати перевагу загальносоціальним інтересам і
цілям, співставляючи з ними свої групові цілі та інтереси. По-третє, частіш за все
виразниками цих спільних цілей виступають органи державної влади, політичні партії, інші
організації. Соціальна система буде прогресувати лише при кооперації самоорганізації з
організацією [10, с. 19-21].
Л. Рибаков зазначає, що розвиток організацій і структур, виникнення їх нових
форми завжди відбувається за наявності двох основних вихідних умов, які запускають
процес самоорганізації. Перша умова – наявність спільних цілей (інтересів) у індивідів,
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друга умова – наявність такої взаємодії між ними і навколишнім середовищем, яка
спрямована на досягнення цих спільних цілей. Формування надіндивідуальних схем та
структур групової діяльності вимагало від індивідів співробітництва, тобто нової, відмінної
від природної, реакції на поведінку інших, та створення організації з відповідною
структурою [9, с. 20].
Для осмислення внутрішнього механізму розвитку соціального організму країни
важливе значення має розуміння сутності та співвідношення понять «організація»,
«самоорганізація» і «управління», які у своїх визначеннях мають загальну основу –
упорядкування. У статичному розумінні термін «організація» визначається як внутрішня
упорядкованість, або узгодженість взаємодії частин структури цілого. Друге значення
«організації» виявляється в її динамічному розумінні – як сукупності узгоджуваних
процесів чи дій. Стан упорядкованості (або рух до цього стану) може бути результатом як
спонтанних (стохастичних) процесів, так і наслідком цілеспрямованих і свідомих дій
людини чи групи людей. Отже, у першому випадку маємо справу з самоорганізацією, а в
другому – згідно традиціоналістських уявлень – з організацією. Управління розуміється як
цілеспрямований і свідомий вплив людини (утворених нею організаційних структур
управління) на будь-які об‘єкти, процеси чи явища для реалізації приватних або загальних
інтересів [12, с. 27-29].
Самоорганізація постає суперечливою у своїх проявах щодо індивідів та їх спільнот,
оскільки вона іманентно включає в себе як організацію, так і дезорганізацію, що веде до
розпорядкування соціальної системи, включаючи появу різних соціальних патологій, криз
чи катастроф. За цих умов організація і управління постають феноменами, що спрямовані
на забезпечення соціального порядку в соціальній системі, оскільки запровадження певних
рамок поведінки і діяльності «закривають» цю систему, стримуючи процеси
самоорганізації. Таке уявлення про співвідношення організації, самоорганізації і
управління є продуктом класичної соціолого-управлінської парадигми [12, с. 29]. У
контексті постнекласичного соціологічного підходу, що розглядає людину і соціальні
системи з позицій їх динамічної організованості і відкритості, діалектика співвідношення
понять «організація», «самоорганізація» і «управління» має значно складніший вигляд, що
обумовлюється участю і роллю людини в усіх соціальних процесах. Організація (у
діалектичному співвідношенні цих трьох понять) виявляє себе як приватний (частковий)
випадок самоорганізації, тобто як момент фіксації параметрів соціального порядку на
проміжних етапах становлення і розвитку соціальних систем (організаційних формувань),
що означає досягнення ними нових якісних властивостей. А управління в цьому
співвідношенні виступає як інструмент підтримки динамічної організованості соціальної
системи [12, с. 34].
Умовою збереження і розвитку соціального організму країни необхідно визнати
такий спосіб соціального управління, який спирається на взаємозв‘язок організаційних і
самоорганізаційних начал. Фахівцями доведено, що «сутність управління будь-яким
об‘єктом полягає у обґрунтованому виборі та здійсненні таких впливів на нього, які
узгоджені з механізмами його самоорганізації і спрямовані на підтримання певної
цілісності і структурної визначеності цього об‘єкта та бажаного характеру його
функціонування і розвитку з метою успішного досягнення обраних цілей» [6, с. 97].
Встановлено, що механізми дії системи саморегуляції визначаються двома її підсистемами
– регулюючою та регульованою, при взаємодії яких утворюються певні форми, що
притаманні відповідному типу суспільства. В історичній ретроспективі вони виступають як
історичні форми саморегуляції соціального процесу [7, с. 50].
Інституціональні матриці (як інститути, як організації, як система базових
інститутів, як великі техніко-соціальні системи) є продуктом і фундаментом
життєдіяльності людей, а тому з ними безпосередньо пов‘язані всі без винятку процеси та
системи самоорганізації людей, груп і класів, державної організації, управління та
саморегуляції.
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Отже, взаємозв‘язок самоорганізації людей, груп та класів і державної організації в
процесі розвитку та зміни основних інституціональних матриць, що забезпечують
відтворення соціального організму країни, має необхідний і внутрішній для цього
організму характер. Цей зв‘язок не залежить від волі людей, а значить має об‘єктивний
характер. Цей зв'язок має істотний характер, оскільки впливає на функціонування
інституціональних матриць. Цей зв'язок має стійкий, повторюваний характер, що
виявляється у збереженні соціального організму країни. Є всі необхідні підстави
стверджувати, що взаємозв‘язок самоорганізації людей, груп та класів і державної
організації в процесі розвитку та зміни основних інституціональних матриць, які
забезпечують відтворення соціального організму країни, виступає інтегруючою
закономірністю розвитку життєустрою народу.
Законом розвитку життєустрою народу є відтворення структурнофункціональної цілісності соціального організму країни. Його проявом є зміна станів
життєустрою народу. Процес розвитку життєустрою народу, як уже зазначалося, постає
послідовною зміною станів життєустрою народу, в яких відображено основні тенденції
функціонування сукупності інституціональних матриць, а тому інтегруючою
закономірністю розвитку життєустрою народу виступає обумовленість зміни стану
життєустрою народу зміною тих інституціональних матриць, на яких відтворюється
соціальний організм країни.
Характеристика стану життєустрою визначається основними тенденціями у
відтворювальних процесах, що включають відтворення людини, економічної системи,
соціальної структури населення, політичної системи, техносфери, соціокультурної сфери та
способу життя. Зміни в стані життєустрою народу можуть мати як прогресивний характер,
так і регресивний, але вони завжди пов‘язані зі змінами в інституціональних матрицях.
О.С. Шнипко навів таблицю «Можливості забезпечення потреб людини в країнах,
різних за рівнем економічного розвитку», в якій показано відмінності в доступі до
соціальних благ жителів розвинених і бідних країн [15, с. 9]. Для жителів розвинених країн
є доступними всі основні категорії споживання, що включають продукти харчування,
житло, одяг, аксесуари, побутову електроніку та мас-медіа, побутові та інші послуги,
транспорт, медицину, освіту, соціальний захист та забезпечення інших соціальнокультурних потреб. Для бідних країн постає зовсім інша картина доступу до соціальних
благ: продукти харчування для більшості населення доступні лише шляхом забезпечення з
власних або орендованих ділянок землі, житлом для більшості населення є «бідонвілі» з
підручних матеріалів. Що стосується одягу та аксесуарів, то вони для більшості населення
доступні в мінімальних обсягах. Такі важливі категорії споживання як побутова
електроніка і мас-медіа, побутові послуги, транспорт, медицина і освіта (крім початкової)
для більшості населення є недоступними.
Прикладом інституціональних змін, що значно покращили життєустрій народу є
політика президента Венесуели Уго Чавеса, уряд якого, спираючись на широку підтримку
народних мас, здійснив націоналізацію нафтової компанії, що дало кошти для реалізації
економічних і соціальних проектів. Завдяки цьому лише в 2004 р. на соціальні потреби
було спрямовано 4 мільярди доларів. Це дало можливість протягом одного року
ліквідувати безграмотність 1 мільйона 300 тисяч осіб. До приходу до влади Уго Чавеса
національної системи охорони здоров‘я у Венесуелі не існувало, охорона здоров‘я була
майже повністю приватною, а значить недоступною для переважної більшості населення
країни. Держава організувала місію охорони здоров‘я «Вглиб кварталу», за якою тисячі
лікарів були забезпечені медичним обладнанням та ліками і направлені в найбідніші
райони країни. Це дало змогу надати медичну допомогу на дому практично 15 мільйонам
венесуельців (із 25 мільйонів всього населення). Крім того, держава виділила мільярд
доларів на програму житлового будівництва, а також надала близько двох мільйонів
гектарів землі селянам, які раніше не мали власності. В країні розпочато реалізацію нового
плану, який отримав назву «Освіта, яка дає роботу, і робота, яка дає освіту». Уряд Уго
Чавеса, щоб запобігти наростанню соціальних проблем, припинив процес приватизації і
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забезпечив ефективне управління та успішну роботу державних підприємств [13, с. 57-60].
Таким чином, політика У. Чавеса була спрямована на такі зміни в інституціональних
матрицях Венесуели, які забезпечують кращий доступ її громадян до освіти, охорони
здоров‘я, житла, роботи, побутових послуг, а значить подолання бідності та зменшення
відсталості від розвинених країн.
Можна навести безліч прикладів іншого, руйнівного, впливу державної влади на
інституціональні матриці, що призвело до погіршення життєустрою народу, в усякому разі,
значної його частини. С.Г. Кара-Мурза навів аналіз змін у такій інституціональній матриці
як система пасажирського транспорту в Росії. В сучасному вигляді ця система склалася в
післявоєнний період, коли було створено промисловість транспортних засобів, розгорнуто
велике будівництво доріг (лише в 1981-1990 рр. в СРСР було збудовано 278 тисяч км
автодоріг із твердим покриттям). Вводилися в дію трамвайні й тролейбусні шляхи, в
містах-мільйонерах метрополітени, мережа місцевих аеропортів. Рухливість населення
швидко зростала, тарифи були доступними для всіх верств населення, а з 60-х років навіть
літак став буденним засобом пересування на великі відстані. В 1991 р. з ліквідацією СРСР і
його соціальної системи почалася реформа, яка почала швидко відрізати від транспортних
послуг один шар населення за іншим. Більшість була позбавлена доступу спочатку до
літака, а потім і поїзд став для багатьох не по кишені [4, с. 112].
У довідці Російського статистичного відомства зазначається: «Число сільських
населених пунктів, які обслуговуються автобусами, в 2009 р. скоротилося по Російській
Федерації на 19,5 тис. (на 24.9 %). Число сільських автобусних маршрутів зменшилося на
3,4 тис. (на 22,8 %), їх протяжність – на 197,0 тис. км (на 27,8 %)» [4, с. 113]. Таким чином,
в пострадянський період в Російській Федерації погіршення стану тих інституціональних
матриць, які забезпечують перевезення пасажирів, зробило недоступним для більшості
громадян авіаційний транспорт, значно зменшило можливості користуватися залізничним
та автомобільним транспортом, а це означає появу таких верств населення, яким
недоступні певні види транспорту. В Росії з‘явилася ознака, яка характерна для бідних
країн. Погіршення стану інституціональної матриці, що включає різні види пасажирського
транспорту, зумовило погіршення стану життєустрою певних верств населення Росії
Отже, зміна стану життєустрою народу завжди пов‘язана зі зміною стану
інституціональних матриць. Взаємозв‘язок змін стану життєустрою народу та стану
інституціональних матриць має необхідний характер, бо відтворювальні процеси можливі
лише на основі інституціональних матриць. Цей зв‘язок має об‘єктивний характер,
оскільки не залежить від волі людей або інших суб‘єктів. Цей зв'язок внутрішньо
притаманний кожному соціальному організму країни. Він є істотним, оскільки в ньому
відображені тенденції розвитку соціального організму країни. Він є стійким і
повторюваним, завдяки чому стає можливою відтворювальна діяльність в соціальному
організмі країни.
Аналіз основних закономірностей процесу розвитку життєустрою народу засвідчує
залежність життєустрою народу: від інституціональних матриць, які відтворюють
соціальний організм країни; від взаємозв‘язку самоорганізації людей, груп та класів і
державної організації, які впливають на формування інституціональних матриць; від зміни
стану життєустрою народу, що зумовлена змінами в інституціональних матрицях
соціального організму країни.
Перспектива подальших досліджень вбачається в розробці принципів державної
політики, які оптимізують розвиток життєустрою народу.
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SUMMARY
A development process of people living arrangement is subordinated to those laws that are
manifested in interrelation of social actors and institutional matrices of the social organism of the
country. The analysis of this interrelation reveals the regularities of the development process of
people living arrangement: the institutional matrices define the conditions of the reproduction of
social actors, social systems and the reproduction of the social body of the country, the
interrelation of self-organization of people, groups, classes and the state organization affects the
functioning and changing of the institutional matrices; conditionality of changing in the status of
people living arrangement by changing of those institutional matrices for reproducing the social
body of the country acts the integrating regularity of development of people living arrangement.
О. В. КРАСНОКУТСЬКИЙ
ПРАВОВА СВІДОМІСТЬ ЯК ПЕРЕТВОРЮЮЧА НАСЛІДКОВА СКЛАДОВА
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Проблема правової свідомості вже давно цікавить суспільствознавців. Її
осмисленням займалися насамперед учені-правознавці, соціальні філософи, фахівці у галузі
філософії права. У XX ст. помітний вклад у розробку вказаної проблеми внесли праці К.
Бєльського, Н. Бури, В. Желтової, І. Ільїна, О. Лукашевої, О. Уледова, І. Фарбера та інших
відомих вітчизняних дослідників. У пострадянський період у світ виходять досить цікаві
одноосібні монографії (В. Малахова, Т. Мельникової, О. Мельничук, В. Темченка, М.
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Цимбалюка та ін.), колективні монографічні дослідження, що присвячені аналізу різних
аспектів правової свідомості. З означеної тематики з‘являються ґрунтовні дисертаційні
роботи у галузі філософського знання (В. Войтова, Ю. Калиновського, Н. Манойло, Л.
Чикина та ін.), а також юридичних, соціологічних та інших наук. Одначе, незважаючи на
досить пристойний доробок у плані дослідження правосвідомості, серед наукового загалу й
сьогодні не має єдності з приводу фундаментальних її питань. Дослідники солідаризуються
у думці, що правова свідомість безпосередньо пов‘язана з навкружною реальністю,
правовою її складовою, опосередковано відбиваючи основні особливості останньої. Проте
думки дослідників різняться стосовно природи, змісту, структури, типології правової
свідомості. Цьому є декілька причин. По-перше, наявна концептуальна розмитість
методологічного підґрунтя більшості сучасних досліджень правових явищ соціальної
дійсності, відсутність чіткої науково-обґрунтованої, філософсько-виваженої методології
аналізу правосвідомості. По-друге, якщо більшість авторитетних дослідників, у першу
чергу, ті, хто опрацьовував вищевказану проблему за радянських часів та їх сучасні
послідовники, концептуалізують правосвідомість як одну із головних форм суспільної
свідомості, її основний різновид, то є і цілий ряд сучасних авторів, які досліджують
правову свідомість без співставлення її зі своїм родовим поняттям. І, по-третє, зазвичай
спроби концептуалізації поняття «правова свідомість» здійснюється шляхом відходу від
аналізу парної щодо даного поняття категорії, у якості якої виступає категорія «правове
буття». Зауваживши це, перейдемо до формулювання мети даної роботи й викладу
основного матеріалу дослідження.
Мета статті – дослідити правову свідомість як перетворюючу наслідкову складову
процесу формування ідеології державотворення.
Приступаючи до її виконання, розуміючи необхідність мати чітке понятійнокатегоріальне тлумачення правової буттєвості, видається можливим на підставі
філософської інтерпретації таких категорій, як «соціальне буття», «право», «правові
відносини», визначити правове буття у якості соціально-філософської категорії для
позначення сукупного різноманіття правовідносин, що складається історично, на підставі
правових норм й усвідомлюється здійснюючими ці відносини соціальними суб‘єктами.
Така понятійна конструкція правового буття дає змогу зафіксувати низку визначальних рис
останнього, виходячи із розуміння істотних характеристик соціальної буттєвості [1, 87-88].
Як і буття в цілому, що включає соціальну і, звісно ж, правову буттєвість, правове буття
має об‘єктивний, конкретний, змінний характер. Крім цього, останнє як сукупність
правовідносин, по аналогії із соціальним буттям, носить соціально-історичний,
цивілізаційний характер. У цьому ж плані можна назвати такі три суттєві риси, що властиві
правовому буттю як самобутній буттєвості, що перебуває у межах соціального буття: а)
багатоступенева вторинність по відношенню до буття в цілому (перша вторинність),
соціального буття (друга), суспільного (третя), державно-політичного (четверта); б)
багаторівнева комплексність, що проявляється, передусім, у тому, що вказане буття
виступає як складна, комплексна природничо-соціально-суспільна правова реальність,
провідне місце в якій об‘єктивно й необхідно займає соціальний суб‘єкт (суб‘єкт права); в)
соціальна дуальність, що виступає як здатність забезпечувати між суспільним буттям
(суспільством) і правовим (системою правовідносин, що складаються на підставі системи
права) відношення, з одного боку, взаємозв‘язку, з іншого, конфліктного протистояння.
Поряд із даними рисами, що генетично випливають із природи соціальної
буттєвості, доцільно виокремити й ще один ряд ознак, характеристик правового буття, які
досить красномовно вказують на його специфіку, пов‘язану із таким соціокультурним
феноменом, як право. Першою такою ознакою можна назвати те, що позначене буття як
сукупність правовідносин, іманентно вкорінене в економічне, у матеріальні життєві
відносини, первинно визначається ними і у той же час чинить активний зворотній вплив на
останні, а також, ясна річ, на інші складові буття суспільства, на весь спектр суспільних
відносин. Далі. Правове буття має безпосередній зв'язок із державно-політичним буттям,
виходить, випливає від нього, забезпечується ним, користуючись своєрідним його
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патронатом, що складає другу специфічну ознаку буття, що розглядається. При цьому воно
(правове буття) із плином часу пронизує усі сфери буття суспільства, входить переважно у
кожен сегмент суспільної буттєвості, охоплює собою фактично все наявне різноманіття
суспільних відносин, урегульованих нормами права, постаючи тим самим у ролі
універсально-унормованої інтегруючої складової суспільного буття, що слід розглядати як
третю ознаку явища, що нас цікавить. Четверта ж ознака пов‘язана з тим, що, на відміну від
політичного буття, яке виступає як специфічна зона, з одного боку, зіткнення інтересів і
цілей різних класів, соціальних груп, верств та окремих особистостей, з іншого,
формування нових цілей, процесу цілепокладання [2, 59], правове буття постає як поле
конкретизації, погодження й закріплення цих цілей, легалізації й реалізації волі домінуючої
у суспільстві частини населення, що намагається, за словами К. Маркса, «…здійснити свої
інтереси в загальній формі, тобто в формі, що має примусову силу для всього суспільства»
[3, 268]. І, нарешті, п‘ятою специфічною ознакою, характеристикою правового буття є те,
що воно постає у якості складного системного утворення – правової системи, що поєднує
насамперед усю сукупність правових відносин, що виникають на підставі чинних правових
норм (системи права), учасники яких є носіями суб‘єктивних прав і юридичних обов‘язків,
що закріплюються нормами об‘єктивного права.
Нижній рівень правового буття утворює правова діяльність як різновид
діяльнісного явища, що постає в межах правової сфери суспільної буттєвості. На підставі
правової діяльності і через неї формуються багаторівневі структурні ряди правовідносин у
правовій системі того чи іншого державно-організованого суспільства. Системна, активна
правова діяльність перетворюється в специфічний вид соціальної практики, що властива
широким верствам населення, тим чи іншим категоріям людей, що постійно вступають у
різноманітні правові відносини, реалізуючи тим самим свої права, свободи й законні
інтереси, – правову (юридичну) практику, яку слід розуміти в широкому сенсі, як таку, що
включає у себе з плином часу й професійну юридичну практику, але ж при цьому,
безумовно, не зводиться лише до неї.
Правове буття як своєрідний вимір існування правової матерії, що складається із
сукупного різноманіття правових відносин, з плином часу пронизує собою практично весь
соціальний простір, світ соціального, й постає невід‘ємною специфічною складовою
соціального буття. Ця складова з об‘єктивною необхідністю відбивається у суспільній
свідомості, отримуючи своє відображення у відповідній її формі, у якості якої виступає
правосвідомість (правова свідомість). Ґрунтуючись на соціально-філософській
інтерпретації таких концептів, як «суспільна свідомість», «право», «правові відносини»,
«правове буття», видається можливим визначити правову свідомість як соціальнофілософську категорію для позначення однієї із основних форм суспільної свідомості, яка
утворюється із певної сукупності ідеальних форм, що охоплюють і відображають правове
буття, суб‘єктивних образів системного різноманіття правових відносин, норм права, на
підставі яких ці відносини складаються, які (образи) формуються у суспільстві на
відповідному етапі його історичного розвитку шляхом накопичення, збереження й
перетворення інформації про них.
Правосвідомість як одна із основних форм суспільної свідомості зберігає усі її
фундаментальні риси, які, безперечно, отримують у вказаній формі свою певну специфіку.
Щодо особливих характеристик правової свідомості, слід у першу чергу підкреслити, що
вона має, по-перше, ідеальний характер, а, по-друге, похідний від правового, державнополітичного і, відповідно, суспільного буття характер. Виступає, як справедливо
відзначається [1, 200; 4, 502], у якості специфічного відображення економічних,
політичних, інших відносин даного суспільства, становища класів і індивідів у системі
суспільного виробництва, соціально-політичній структурі. І це по-третє. По-четверте, її
зміст складає сукупність ідеальних форм, що охоплюють і відображають правове буття,
суб‘єктивних образів системного різноманіття правових відносин, норм права, на підставі
яких ці відносини складаються, і, зрештою, самої правової системи. По-п‘яте, зазначені
ідеальні форми, суб‘єктивні образи, з яких утворюється, складається правова свідомість,
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формуються у суспільстві на відповідному етапі його історичного розвитку шляхом
накопичення, збереження й перетворення інформації про них. По-шосте, вказана форма
свідомості, охоплюючи собою правове буття, віддзеркалює його основні моменти, сторони
й аспекти, виконуючи при цьому функцію відображення правової буттєвості. По-сьоме,
будучи похідною від суспільного буття, його правового, державно-політичного
компонентів, правосвідомість має відносно самостійний від останніх характер, що
зумовлює певне її функціональне спрямування, пов‘язане із активною зворотною дією на
суспільне буття в цілому і, насамперед, правову й державно-політичну його складові.
Далі. По-восьме, – і на цьому зробимо особливий наголос, – оскільки правове буття
має безпосередній зв'язок із державно-політичним, виходить, випливає з нього,
забезпечується ним, то правова свідомість, охоплюючи й відображаючи правове буття,
фіксуючи тим самим у духовних вимірах загальні риси такого зв'язку, взаємозалежність
держави і права, їхні «родинні» відносини, охоплює й відображає державно-політичну
буттєвість, виконуючи при цьому функцію відображення цієї буттєвості, віддзеркалення
буття державного організму. Наступне. Якщо політична свідомість являє собою духовний
вимір народження, становлення новітніх цілей тих чи інших класів, соціальних груп,
верств, окремих особистостей, пов‘язаних із даними цілями уявлень, ідей, що обумовлює,
таку якість даної свідомості як цілепокладання [5, 230], то правова свідомість, по-дев‘яте,
постає як ідеальний майданчик, простір, де відбувається духовний супровід процесів
конкретизації, погодження й закріплення цих цілей, легалізації й реалізації волі домінуючої
у суспільстві частини населення, зародження й розвиток відповідних суб‘єктивних
мисленнєвих образів. Разом з тим, оскільки правосвідомість обіймає й віддзеркалює усе
наявне різноманіття суспільних відносин, урегульованих нормами права, своєрідну
універсально-унормовану інтегруючу складову суспільного буття, то, враховуючи те, що
така форма свідомості має відносно самостійний характер і чинить активний вплив на
вказану складову, слід визнати, що правова свідомість, по-десяте, виступає як інтегруюча
форма суспільної свідомості, що універсально унормовує суспільні відносини. Як можна
побачити, правова свідомість, по-одинадцяте, здатна відігравати найактивнішу роль у
суспільстві, впливати на державно-політичну життєдіяльність, про що справедливо
зазначають окремі автори [6, 107]. До речі, як слушно зауважують деякі дослідники [1,
201], у системі понять, що з часом складаються у правосвідомості, роль інтегратора відіграє
справедливість – категорія для позначення належного, що пов‘язане із відповідними
уявленнями про сутність людини та її невід‘ємні права, які (уявлення) історично
змінюються [7, 622]. Це по-дванадцяте.
Резюмуючи думки щодо особливих характеристик форми свідомості, яка
розглядається, приходимо до висновку, що в їх колі слід виокремити й таку, що певним
чином підсумовує зміст попередніх і вказує, як і у випадку з політичною свідомістю, на
наявність певного державотворчого потенціалу, що надає правосвідомості можливість
впливати на процес розбудови держави, на розвиток, створення державного організму. Про
це свідчать, зокрема, й результати новітніх філософських і наукових досліджень [8, 1].
Справді. Адже правова свідомість, відображаючи правове буття, а разом із ним і державнополітичне, чинить активний вплив на останнє, обумовлюючи подальший розвиток
державно-політичної буттєвості й водночас процес створення держави, розбудови
державної конструкції. Перифразуючи відому тезу класика [9, 179], можемо твердити, що
правосвідомість людини не тільки віддзеркалює об‘єктивний світ державно-політичного
буття, але й творить його, виступаючи провідним чинником державотворення.
Свідомість провідних соціальних акторів, класів, які змушені так чи інакше в силу
свого статусу займатися питаннями державного будівництва, розбудовувати державу,
відбиває правовідносини, правове буття, що постає як поле конкретизації, погодження й
закріплення цілей різних соціальних груп, верств та окремих особистостей, легалізації й
реалізації волі домінуючої у суспільстві частини населення, й, сприймаючи об‘єктивний
виклик суспільства як соціальної системи, відповідаючи на цей запит, спрямовує процеси,
що відбуваються у полі правового буття, вказані цілі, позначену волю, у державотворче
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русло, здійснює необхідний для цього духовний супровід, генерує відповідні суб‘єктивні
образи державно-владних правовідносин, відносин із державного будівництва, норм права,
на підставі яких ці відносини складаються, активно впливаючи тим самим на
державотворчий процес. Так і народжується правосвідомість як одна з детермінант
державотворення.
До того ж суб‘єкт державної влади, що представляє домінуючу у суспільстві
частину населення, володіє легальним правом на здійснення державно-владних
повноважень, маючи певне коло державотворчих потреб, інтересів і цілей, з необхідністю
потрапляє у ситуацію неможливості повного або часткового їх задоволення у наявному
форматі державно-владно-правових відносин, що, звісно, не може влаштувати ані його
персонально як фактичного носія влади в державі, ані ті впливові соціальні групи, що за
ним стоять. Завдяки цьому виникає ситуація, коли наявна об‘єктивна державно-політична
реальність, довколишня правова державно-владна дійсність не задовольняє даного суб‘єкта
і він за посередництва правосвідомості створює суб‘єктивні образи державно-владних
правових відносин, норм права, на підставі яких ці відносини складаються, ідеальні моделі
необхідної правової системи, впроваджує у життя ці образи і моделі, разом із відповідними
цілями, завданнями, принципами, якими керується у своїй діяльності як він сам, так і його
найближче оточення, тим самим змінюючи правовий вимір державно-політичного буття, а
разом з тим і увесь державний організм, творячи у загальному підсумку його історію,
створюючи державу. Якщо перифразувати класичну тезу [9, 180], то до вищесказаного
можна додати таке: світ державно-політичного правового буття не задовольняє людину,
суб‘єкта державної влади, і людина своїм діянням вирішує змінити його.
Якщо політична свідомість постає духовним виміром народження, становлення
новітніх цілей тих чи інших класів, соціальних груп, верств, окремих особистостей,
пов‘язаних із даними цілями уявлень, ідей, суб‘єктивних образів державного устою,
системи державної влади, напряму розвитку держави, її творення, а також відповідних
політичних настанов, якими керується у своїй діяльності суб‘єкт, здійснюючий
державотворчу практику [5, 231], то правова свідомість – простором, де відбувається
духовний супровід процесів конкретизації, погодження й закріплення цих цілей, легалізації
й реалізації волі домінуючої у суспільстві частини населення, зародження й розвиток
певних ідеальних форм державно-владних правових відносин, норм права, на підставі яких
ці відносини складаються, правової системи держави, а також формування відповідних
імперативів, приписів правового характеру, якими керується у своїй практичній діяльності
суб‘єкт державної влади, здійснюючий розбудову державного організму, наявний
державотворчий процес. А, отже, на відміну від політичної свідомості, що започатковує
процес формування ідеології державотворення як практичної свідомості, на яку спирається
суб‘єкт, здійснюючий державотворчу практику, і що тим самим виступає у ролі
утворюючої складової даного процесу, правосвідомість продовжує останній, наповнюючи
його своєю потугою, і виступає у якості його перетворюючої наслідкової складової.
Поряд з особливими характеристиками правосвідомості, що обумовлюють її
державотворчу якість, для даної форми суспільної свідомості властиві й певні функції, які
вона виконує в суспільстві. Як засвідчує аналіз, найчастіше автори праць у галузі
правознавства виокремлюють такі функції правової свідомості: пізнавальну, регулятивну,
оціночну, прогностичну, проективну тощо. Загалом слід погодитись із доцільністю їх
виділення, але при цьому підкреслимо, що перераховані функції все ж таки більш доречно
розглядати у якості додаткових, таких, що доповнюють основні, притаманні правовій
свідомості як різновиду суспільної. Основними ж функціями правової свідомості,
відповідно до двох провідних напрямів функціонального спрямування суспільної
свідомості, слід вважати, з однієї сторони, функцію відображення правового буття, а, з
іншої, функцію активної зворотної дії правосвідомості на правове буття. Крім того,
враховуючи вищевикладені специфічні риси форми свідомості, що нас цікавить,
правомірним виглядає виділення у якості основних також таких її функцій, як функція
відображення державно-політичного буття, з одного боку, й, відповідно, функція активної
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зворотної дії правосвідомості на буття держави, з іншого. Водночас до такого переліку
першорядних функцій зараховуємо й ту, яка узагальнює специфіку даної форми суспільної
свідомості, а саме: функцію розбудови держави, розвитку, створення державного організму
(державотворчу функцію).
Виокремившись із материнського лона суспільної свідомості як одна із її
інтегруючих форм, маючи свої специфічні риси, функції, правосвідомість знаходиться у
постійному розвитку, обумовлюючи становлення своїх основних різновидів. Розглядаючи
останні, їх наявне різноманіття, дослідники відзначають, що типологізація правосвідомості
може здійснюватися за різними критеріями: за рівнем історичного розвитку, за характером
та кількістю носіїв, за політико-правовим режимом тощо [10, 30]. Позаяк правове буття
пронизує усі сфери життєдіяльності суспільства, входить переважно у кожен сегмент
суспільної буттєвості, охоплюючи собою фактично все наявне різноманіття врегульованих
нормами права суспільних відносин, в які з необхідністю вступають ті чи інші групи
людей, а свідомість останніх (суб‘єктів права), звісно ж, перманентно відображає такі
відносини, то можемо констатувати різноманітність суб‘єкта правосвідомості, потенційну
широту його кількісного складу і, відповідно, доцільність проведення її (правосвідомості)
класифікації залежно від суб‘єкта. Згідно з цим критерієм слід виокремлювати передусім
правосвідомість суспільства, соціальної групи й окремої особи.
Цілком очевидно, що з плином історичного часу у правосвідомості як надскладній
глобальній системі позначаються і горизонтальні, і вертикальні структурні виміри. Якщо
перші представлені ідеальними формами, що охоплюють і відображають правове буття, а
разом з ним і державно-політичне, й належать усім суб‘єктам правових відносин, які
перебувають у реальному горизонтальному просторі-часі, у сьогоденні, то другі –
зберігають суб‘єктивні образи правовідносин, норм права, правової системи, що
створювалися різними поколіннями людей, які з необхідністю змінюють одні інших,
творячи історію тієї чи іншої держави, суспільства, людства кінець-кінцем.
Продовжуючи викладені тези, зауважимо, що абсолютна більшість дослідників,
осмислюючи правосвідомість як систему, звертають увагу на складність її будови,
виокремлюючи різні структурні складові, рівні такої свідомості. Найчастіше серед останніх
називаються буденна правосвідомість і теоретична, правова психологія й правова ідеологія,
взяті або ж усі разом, або окремо. І цей факт є зовсім невипадковим, позаяк правова
свідомість, постаючи у якості основної форми суспільної, зберігає у своєму складі, поряд із
політичною свідомістю, й основні рівні первинної материнської структури.
Під впливом останньої у правової свідомості виокремлюється передусім її
найнижчий рівень – буденна правосвідомість, яку цілком доречно концептуалізувати у
якості хаотичного, емпіричного відображення поверхових рис правового буття, яке виникає
у процесі повсякденної практичної діяльності людей під впливом тих або інших державноправових явищ. Очевидно, що буденна правосвідомість з‘являється як первинний осередок,
вихідний найпростіший простір правової свідомості, який виникає в духовних обріях
практично кожної людини. Зазвичай вона знаходить свій вираз у не зовсім визначених,
позбавлених чіткості, ясності, конкретності, емоційно забарвлених уявленнях про
правовідносини, норми права, закони, на підставі яких такі відносини складаються, які, ці
уявлення, формуються у людей під впливом тих або інших проявів правової дійсності,
різноманітних феноменів державно-політичного правового життя. Означений первинний
рівень правосвідомості проявляється переважно в юридично-змістовних аксіомах, догмах,
постулатах, прислів‘ях, приказках та інших подібних до них формах повсякденної народної
творчості щодо царини права й правовідносин, які, сформувавшись доволі стихійно, мають
при цьому вельми стійкий характер, залишаючись надовго в історичній пам‘яті
конкретного народу, нації, проникаючи у найпотаємніші структури їхньої ментальності,
впливаючи тим самим так чи інакше на масову правову поведінку широких народних мас.
Буденна правосвідомість, відображаючи, певна річ, з деякою долею істини, мінливі
сторони правового буття, не включає в себе, як правило, систематизоване знання про нього.
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Поряд із нижчим рівнем правової свідомості первинна материнська структура
суспільної з необхідністю детермінує, безумовно, й існування вторинного, вищого рівня –
теоретичної правосвідомості, що являє собою відображення істотних зв‘язків правової
дійсності й притаманних їй закономірностей у наукових теоріях, які утворюють систему
достовірних, глибинних і конкретних знань про цю дійсність, правову буттєвість. Система
ж таких знань постає насамперед у вигляді правової теорії або, якщо коректніше, – теорії
права. Отже, за лаконічною формулою концептуалізації, теоретична правосвідомість є
теорією права. Орієнтуючись на зміст викладених думок щодо вищого рівня правової
свідомості, на підставі розуміння загального концепту теорії, цілком правомірним
уявляється визначити теорію права як найвищу форму організації наукового знання,
логічно впорядковану систему, що дає цілісне синтетичне уявлення про закономірності й
суттєві зв‘язки правового буття.
Означені провідні структурні рівні системи правової свідомості – нижчий,
первинний та вищий, теоретичний – тісно пов‘язані між собою. Очевидно, що буденна
правосвідомість і теоретична, незважаючи на природню духовну спільність, мають досить
явну внутрішньо-змістовну різницю, а тому не можуть повноцінно замінити одна іншу.
Водночас вони через наявність певної різниці власних потенціалів взаємодіють між собою,
доповнюючи одна одну, виступаючи як дві взаємопов‘язані діалектичні протилежності. У
цьому плані дійсно «важливо зрозуміти внутрішню діалектику правосвідомості» [11, 18].
Зокрема, теоретична правова свідомість має здатність змінювати буденну, проводити
цивілізовану модифікацію останньої, підвищуючи тим самим її культурний рівень. Поряд з
цим буденна правова свідомість, формуючись під впливом певних правових явищ,
правовідносин, що постають як результат реалізації тієї чи іншої теоретичної моделі, теорії
права, фіксує ефективність її впровадження, її практичну значимість, відповідність теорії –
практиці, що, безперечно, не може не позначитись на подальшому розвитку теоретичного
рівня правової свідомості, його еволюційному поступу чи, навпаки, згасанню. У цьому
сенсі стан буденної правосвідомості може яскраво свідчити про істинність теорії права,
бути певною мірою її критерієм. Щоправда, слід також наголосити, що абсолютизація
нижчого рівня правової свідомості, ігнорування вищого, відкриває шлях до накопичення в
її середовищі ілюзій, хибних думок, спотворених ідей, що неминуче може призвести, певна
річ, до її ілюзорності, певної міфологізації, деформації, до так званого «правового
нігілізму» і, зрештою, – неправомірних вчинків і суспільно-небезпечних діянь.
Така небезпечна міць буденної правосвідомості, її потенційна вибухова сила, що
здатна руйнувати правову матерію, цілком зрозуміла, адже вона (буденна правосвідомість)
співіснує в єдиних внутрішніх координатах системного світу форми свідомості, що
розглядається, разом із правовою психологією, на одному рівні з останньою, яка виражає
емоційний стан сприйняття навколишньої реальності, навкружної державно-політичної
дійсності, тих чи інших правових аспектів суспільної життєдіяльності. Правова психологія
формується у процесі повсякденного практичного життя людей, у царстві буденних
відносин, що виникають на підставі правових норм, концентруючись у настроях, думках,
почуттях, ціннісних орієнтаціях щодо правової буттєвості, правових відносин, права, які
спонукають широкі народні маси до певного вектору їх правової поведінки, участі у тому
чи іншому форматі правовідносин. У правовій психології, як і у суспільній, визначальним
виявляється не саме по собі знання про довколишню дійсність, правову її складову, а певне
відношення до цього знання, емоційна оцінка правових проявів. Виходячи із цього, під
правовою психологією слід розуміти нижчий рівень правосвідомості, що формується в
процесі повсякденного практичного життя людей, виражає відношення до правової
дійсності, її емоційну оцінку у вигляді настроїв, думок, почуттів, ціннісних орієнтацій
тощо.
Тут слід принагідно зауважити, що важливим структурним рівнем правосвідомості,
що тісно пов'язаний із правовою психологією, постає правова ідеологія, яка представляє
вищий рівень названої форми суспільної свідомості й перебуває разом із її вторинним,
теоретичним рівнем у єдиному духовному вимірі. Зазвичай дослідники цілком справедливо
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відносять правову ідеологію до теоретичного рівня правової свідомості та відзначають її
системний характер. І з цим ми погоджуємось абсолютно. Проте щодо переважної
більшості спроб концептуалізації даної ідеології, понятійного визначення правового
ідеологічного явища, його істотних характеристик виникає багато запитань, причому дуже
суттєвих. Так, зокрема, згідно з більш-менш поширеним уявленням, під правовою
ідеологією розуміється система правових поглядів, що ґрунтується на певних соціальних та
наукових позиціях [4, 502]. Гранично близька до цього інтерпретація такої ідеології як
системи правових ідей, теорій, понять, норм, поглядів, заснованих на певних наукових і
політичних знаннях та уявленнях [12, 659; 13, 242-243]. Як можна побачити, такі спроби
тлумачення правового ідеологічного явища загалом малозмістовні й в цілому не
проливають світла на його сутність. Окрім цього, виокремлюються й інші підходи до
розуміння цього феномена, серед них – підхід М. Недюхи [14, 54; 15, 303-304], якого
підтримають й інші дослідники, зокрема Л. Удовика [16, 281-282]. Відповідно до нього,
правова ідеологія визначається як «…сукупність правових ідей, поглядів, концепцій і
теорій, які відображають, оцінюють та цілеорієнтують процес соціальних змін як
безпечного політико-правового середовища буття людини, становлення правової держави і
громадянського суспільства…» [15, 303]. Підкреслюється також, що «у такому розумінні
правова ідеологія має утверджувати спроможність основних соціотворчих суб‘єктів –
політичних партій, громадських організацій, держави та її органів до участі у процесах
державотворення…» [15, 303]. Як бачимо, автор цієї мисленнєвої моделі «впритул»
підходить до розуміння ролі даної ідеології у здійсненні практичної діяльності в межах
правового буття, будівництва держави, але при цьому прямо так і не вказує, що правова
ідеологія – це своєрідний різновид теоретично обґрунтованої практичної свідомості, якою
керуються відповідні суб‘єкти. Чомусь не роблять цього, на жаль, і інші автори, які теж
перебувають на шляху до такого розуміння [17, 18, 26-36; 18, 18-22]. До речі, цю прогалину
досить вдало заповнюють думки В. Воловика, який пише: «на одному рівні з теоретичною
правосвідомістю знаходиться правова ідеологія – сукупність теоретично обґрунтованих
правових ідей, норм і поглядів, сприйнятих у якості правильних і потрібних
співгромадянами даного суспільства, утворюючими його соціальними групами і шарами,
якими вони керуються у своїй діяльності і поведінці» [1, 202].
На підтвердження цих думок зауважимо, що практична правосвідомість, як і
практична свідомість загалом, із об‘єктивною необхідністю утворює два основних рівні, а
саме: нижній, буденний рівень (перший) і вищий, теоретичний (другий). Нижній рівень
презентує здоровий глузд як сукупність поглядів людей на об‘єктивну правову реальність і
самих себе, які використовуються у повсякденній практичній діяльності, здійсненні
відносин, що складаються на підставі тих чи інших правових норм, у буденній юридичній
практиці. Здоровий глузд, таким чином, постає виразником первинного, буденного рівня
правосвідомості. З його позицій, певна річ, можна розглядати й обговорювати будь-яке
правове явище, що має місце в навкружній об‘єктивній правовій дійсності, –
правовідносини, право, закони, будівництво держави тощо. Їм, безперечно, можна
керуватися й під час реалізації державно-владних повноважень, вступаючи у відповідні
відносини, розбудовуючи державу. Одначе, прийняті рішення при цьому не завжди будуть
істинними, позаяк потенційні можливості здорового глузду, як правило, обмежуються
емпіричними узагальненнями й метафізичними орієнтирами, що не може не позначитись
на якості й ефективності створення державного організму. А, отже, на буденному рівні
форми свідомості, що нас цікавить, на нижньому ярусі її практичного компонента,
державотворчий потенціал, яким вона володіє, не може знайти свого повноцінного прояву.
Саме через це її державотворча функція залишається не затребуваною.
На відміну від нижнього, буденного рівня практичної правосвідомості, що
представлений здоровим глуздом, вищий, теоретичний її рівень, який знаходиться в одній
структурній площині із вторинним, вищим, теоретичним рівнем правової свідомості,
презентований правовою ідеологією як сукупністю теоретично обґрунтованих ідей і
поглядів на оточуючу правову дійсність і самого себе, які сприймаються суб‘єктом як
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правильні й потрібні у вирішенні певних практичних завдань у правовій сфері, порядку
денного юридичної (правової) практики. Отже, правову ідеологію концептуалізуємо у
якості вищого рівня практичної правової свідомості, теоретичного її конструкта, як
теоретично обґрунтовану практичну правосвідомість. На цьому рівні як на найвищому
(теоретичному), у теоретичній правовій свідомості її державотворчий потенціал отримує
свій повноцінний вияв, забезпечуючи максимальну реалізацію її державотворчої функції.
Ґрунтуючись на цих думках, беручи до уваги аналіз змісту понять «ідеологія»,
«правова свідомість», видається можливим визначити правову ідеологію як соціальнофілософську категорію для позначення систематизованого, теоретично обґрунтованого
духовного відбиття об‘єктивної реальності, сукупності теоретично обґрунтованих ідей і
поглядів на оточуючу правову дійсність і самого себе, правовідносини, норми права, на
підставі яких ці відносини складаються, які (ідеї і погляди) сприймаються суб‘єктом як
правильні й потрібні у вирішенні певних практичних завдань у правовій сфері. Сутність
правової ідеології таким чином вбачається у тому, щоб бути систематизованим теоретично
обґрунтованим духовним підґрунтям практичної правової діяльності, реалізації
правовідносин. Така інтерпретація сутності, концепту правової ідеології дає можливість на
основі визначальних характеристик ідеологічного явища й правосвідомості визначити й
істотні риси правового ідеологічного феномена.
По-перше, правова ідеологія, поряд із ідеологічним явищем, а також
правосвідомістю, має ідеальний характер. По-друге, вона має похідний від правового,
державно-політичного, і, відповідно, суспільного буття, правової діяльності й юридичної
практики характер. По-третє, правова ідеологія віддзеркалює об‘єктивну правову
реальність, практичну діяльність у правовій сфері у систематизованій, теоретично
обґрунтованій формі, насамперед, у вигляді сукупності теоретично обґрунтованих ідей і
поглядів на оточуючу правову дійсність і самого себе, на правовідносини, норми права, на
підставі яких ці відносини складаються, які сприймаються суб‘єктом як правильні й
потрібні у вирішенні певних практичних завдань у правовій сфері, що і складає зміст
вказаної ідеології. По-четверте, дана сукупність теоретично обґрунтованих ідей і поглядів
формується історично, на відповідному етапі розвитку суспільства. По-п‘яте, правове
ідеологічне явище має аксіологічний, ціннісний характер, оскільки теоретично
обґрунтовані ідеї та погляди, що його складають, сприймаються суб‘єктом у якості
правильних, потрібних і необхідних при вирішенні тих чи інших практичних завдань у
правовій сфері. По-шосте, правова ідеологія має відносно самостійний характер, що
проявляється, насамперед, у активному впливі на оточуючу правову й державно-політичну
дійсність, відповідну практику. Крім того, правова ідеологія як вираз вищого теоретичного
рівня правосвідомості, по-сьоме, є теоретично обґрунтованою формою специфічного
відображення економічних, політичних, інших відносин конкретного суспільства,
становища класів і індивідів у системі суспільного виробництва, соціально-політичній
структурі. Водночас вказана ідеологія, по-восьме, відбиваючи певним чином правове буття,
фіксуючи у духовному просторі загальні риси зв‘язку правової буттєвості й державнополітичної, взаємозалежність держави й права, віддзеркалює державно-політичне буття у
систематизованій, теоретично обґрунтованій формі. Поряд з цим таке ідеологічне явище,
по-дев‘яте, постає у якості своєрідного ідеологічного виміру конкретизації, погодження й
закріплення цілей тих чи інших класів, соціальних груп, верств, окремих особистостей,
легалізації й реалізації волі домінуючої у суспільстві частини населення, зародження й
розвитку відповідних суб‘єктивних мисленнєвих образів, що мають систематизований,
теоретично обґрунтований характер.
До того ж правова ідеологія як сукупність теоретично обґрунтованих ідей і
поглядів, якими керуються у своїй практичній діяльності різні групи людей (суб‘єкти
права), є інтегруючим різновидом ідеологічного феномена, що універсально унормовує
суспільні відносини. Це по-десяте. Вона, по-одинадцяте, як і політична ідеологія, відіграє
найактивнішу роль у суспільстві, впливаючи на державно-політичну життєдіяльність у
цілому, практичну діяльність державного організму, його творення й перетворення. По-
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дванадцяте, правова ідеологія як теоретично обґрунтована практична правосвідомість є
своєрідним духовним інструментом, ідеальним провідником реалізації справедливості, яка
постає як певний стан належного, яке пов‘язане із відповідними, історично змінюваними
уявленнями про сутність людини та її невід‘ємні права. І, нарешті, останнє: ідеологічний
феномен, що нас цікавить, під впливом державотворчого потенціалу правосвідомості
спрямований на розбудову держави, розвиток, створення державного організму.
Вищеназвані істотні риси різновиду ідеологічного явища, що розглядається,
позначаються, безумовно, й на його функціональній спрямованості. Зауважимо, що
зазвичай дослідники не приділяють значної уваги осмисленню функцій правової ідеології
[12, 659; 18, 20]. У зв‘язку з цим слушно відзначити, що правова ідеологія, генетично
увібравши в себе функціональне спрямування ідеології й правосвідомості, виконує
щонайменше п‘ять основних функцій: перша з них – це відображення об‘єктивної правової
реальності, практичної діяльності у правовій сфері в систематизованій, теоретично
обґрунтованій формі; друга – активний вплив на навкружну правову дійсність, практику;
третя – віддзеркалення державно-політичного буття, практичної діяльності держави у
систематизованій, теоретично обґрунтованій формі; четверта – активний вплив на
довколишню державно-політичну дійсність, практику; п‘ята – розбудова держави,
розвиток, створення державного організму (функція державотворення). Окрім основних
функцій, правовий ідеологічний феномен виконує у суспільстві як соціальній системі,
безумовно, ще ряд інших, не менш важливих функцій: інтегруючу, регулюючу,
організаційну, мобілізаційну тощо.
Із вищеподаних міркувань виходить, що носієм правової ідеології можуть
виступати різні суб‘єкти – соціальні групи, класи, окремі особи, які входять до складу цих
груп і класів, носії державної влади, все державно-організоване суспільство в цілому, які
так чи інакше беруть участь у практичній реалізації теоретично обґрунтованих ідей і
поглядів на правову дійсність, що сприймаються ними як правильні й потрібні під час
реалізації їх прав і свобод, здійснення тієї чи іншої практичної діяльності в правовій сфері,
участі у різноманітних правовідносинах. При цьому об‘єкт такої ідеології – це якісновизначена сфера практичної діяльності, на яку спрямована активність вищевказаних
суб‘єктів: правова практика у всій її багатоманітності.
Становлення суб‘єкта правової ідеології тісно пов‘язано з правовою
самосвідомістю, яку можна розглядати у якості структуроутворюючого елемента
правосвідомості, що постає як усвідомлення й оцінка людиною, класом, суспільством
самих себе у якості суб‘єкта права й практичної діяльності в правовій сфері. На першому
рівні такої самосвідомості відбувається усвідомлення людиною, класом, соціальною
групою себе у переліку суб‘єктів права того чи іншого суспільства, розуміння своїх
потенційних можливостей в правовій сфері. На другому рівні спостерігається усвідомлення
суб‘єктом свого правового статусу, належної правосуб‘єктності, правоздатності,
дієздатності, своїх потреб, законних інтересів, співвіднесення їх з інтересами інших
соціальних груп, певного суспільства, відбуваються спроби реалізації даним суб‘єктом
свого права та законного інтересу. На третьому, більш вищому рівні відбувається цілісне
осмислення й оцінка соціальним суб‘єктом себе у якості повноцінного реального суб‘єкта
правової діяльності, активного правового актора, який визначив для себе лінію правової
поведінки, форми участі у правовідносинах і який є активним учасником останніх,
співтворцем правової буттєвості, державно-політичної дійсності. Саме на даному, вищому
щаблі правової самосвідомості народжується активний суб‘єкт права, який, задовольняючи
об‘єктивну потребу у теоретичному забезпеченні своєї діяльності, ініціює відповідну
ідеологічну діяльність, у результаті якої з‘являється правова ідеологія.
Таким чином, правосвідомість, постаючи як одна із основних форм суспільної
свідомості, яка утворюється із певної сукупності ідеальних форм, що охоплюють і
відображають правове буття, суб‘єктивних образів системного різноманіття правових
відносин, норм права, на підставі яких ці відносини складаються, які формуються у
суспільстві на відповідному етапі його історичного розвитку шляхом накопичення,
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збереження й перетворення інформації про них, має певний державотворчий потенціал і у
своїй цілісності спрямована на процес розбудови держави, створення державного
організму, виконуючи при цьому державотворчу функцію. У певний історичний період
правової еволюції того чи іншого державно-організованого суспільства, коли провідні його
соціальні актори – суб‘єкти права, носії державної влади досягають у своєму розвитку
вищого рівня правової самосвідомості, розпочинається їх активна правова діяльність,
участь у правовідносинах із державного будівництва. Задовольняючи об‘єктивну потребу у
теоретичному забезпеченні своєї правової діяльності, суб‘єкти права з необхідністю
ініціюють і проводять ідеологічну діяльність, що в умовах становлення й розвитку
державно-політичної буттєвості має державотворче забарвлення, – виступає як відповідна
правова ідеологічно-державотворча діяльність, – і активізує державотворчий потенціал
правосвідомості. Одним із результатів такої діяльності постає правова ідеологія як
теоретично обґрунтована практична правосвідомість, якою керуються суб‘єкти права, носії
державно-владних повноважень, і яка спрямована на розбудову держави, створення
державного організму, виконуючи тим самим державотворчу функцію. Активізація
правосвідомості, її державотворчого потенціалу, становлення й розвиток правової ідеології
з її державотворчим спрямуванням призводять до формування особливого специфічноісторичного, державотворчо-ідеологічного стану, який, вбираючи у себе основні риси
державотворчого ідеологічного явища, народжується як правовий державотворчоідеологічний стан – складовий елемент, один із станів процесу ідеології державотворення,
що з необхідністю слідує за політичним державотворчо-ідеологічним станом. А сама
правова свідомість у своїй цілісності виступає як перетворююча наслідкова складова
процесу формування ідеології державотворення.
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SUMMARY
The ideology of state-building is seen as a process. Analyses the legal consciousness as a
transformative effect part of the process of formation of the ideology of state-building.
В.О. ЗУБОВ
КРОСКУЛЬТУРНИЙ ПАСТИШ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ:
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ
В 21 столітті майже не лишилося соціокультурних систем, що зберегли свою
первісну ідентичність від подальшого впливу різноманітних чинників. Глобалізація,
міграційні потоки, комунікаційні технології тільки посилили кроскультурну строкатість
сучасних суспільств. Не став винятком і український соціум. В зв‘язку з цим актуальним і
своєчасним є аналіз проблеми кроскультурної пастишності взагалі та її українського
контексту зокрема. Певні аспекти досліджуваної проблеми розглядалися в наукових
доробках Г. В. Прокопені [1], Ю. В. Ірхіна [2], А. М. Таймуліна [3], Е. Я. Фахрудинової
[4], та інших науковців. Метою написання даної статті є аналіз внутрішніх та зовнішніх
чинників кроскультурної пастишності сучасного соціуму.
Термін «пастиш» (фр. pastiche: від італ. Рasticcio – стилізована опера-попурі) –
поняття філософії постмодернізму, яке традиційно відносять до мистецтвознавчої практики
( літературної, театральної, музичної, балетної тощо). Тому вважається, що зміст поняття
«пастиш» фіксує: 1) спосіб співвідношення між собою текстів, жанрів, стилів в умовах
тотальної відсутності семантичних або аксіологічних пріоритетів; 2) метод організації
тексту як програмно еклектичної конструкції семантично, жанрово-стилістично і
аксіологічно різнорідних фрагментів, відносини між якими (в силу відсутності оціночних
орієнтирів) не можуть бути задані певним чином [5]. Підкреслюється, що пастиш є
інструментом постмодерністської тактики колажу, коли нарізується і складається з обрізків
популярних творів різних авторів новий твір, для якого характерна стильова еклектика,
мозаїчність, відсутність логічності та послідовності в викладенні сюжетного матеріалу.
Таке дійство є поширеною практикою сучасного некласичного мистецтва. Так, зокрема у
відомому Метрополітен-Опері особливим успіхомв останні роки користується постанова
«Enchanted Island» – «Зачарований острів». Це такий оперний пастиш, коли беруться
знамениті арії, які у всіх на слуху (те, що сьогодні називається словом «хіт»), і вони під
новий сюжет лунають в один вечір. Якщо раніше арії ці співали французькою,
італійською, то тепер все це переведено на цілком доступну аудиторії англійську мову.
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Сама постанова має форму привабливого, яскравого, святкового шоу, що сприяло
зростанню кількості прихильників оперного мистецтва та поліпшило фінансовий стан
театру в умовах кризи [6]. Термін «кроскультурний» (від англо-американського crosscultural) позначає те, що виникає на перехресті культур і створює якусь самостійну
культуру. Слово "кроскультурний" вживають у літературі також у суб'єктивному значенні,
наприклад: "кроскультурний жанр світського життя" – онлайн-тусовка, брати участь в якій
можна здалеку. Кроскультурний проект може також хоча б на час перетворити
інфраструктуру покинутого міста в вишуканий арт-об'єкт. Нарешті, ще один варіант
тлумачення крос культурності – це перебування в недоступному для непосвячених
віддаленому куточку планети.
Життя сучасного суспільства все більше нагадує постановочне шоу і завдяки
новітнім технологіям тиражується ЗМІ та сприймається пересічними громадянами як
об‘єктивний процес функціонування соціуму. Глобалізація та віртуалізація соціального
життя поступово ведуть до розуміння людиною
щодо її можливостей освоєння тієї частини світового соціального простору, яка надає їй
більш принадні умови для гідного життя. Тому кроскультурність, як вираз зростання
мобільності сучасної людини, її пошуків найбільш оптимальних умов власного
облаштування, є характерною рисою розвитку сучасного соціуму. Соціальність 21
століття ще з більшим натиском демонструє нелінійність, множинність, складність
процесів життєдіяльності суспільства.
Стосовно суспільства поняття «пастиш» в постмодерністській традиції позначає
повсюдну відсутність логіки, семантичних або аксіологічних пріоритетів у відносинах
окремих елементів в будь-якій системі. Така система нагадує строкату ковдру, колір, форма
та різноманітний матеріал окремих частин якої розміщено хаотично. Відсутність гармонії,
послідовності, очікуваності, деякої невпорядкованості і хаотичності соціальних процесів
та відносин свідчить про пастиш як характерну рису функціонування сучасного
суспільства. Пастиш – це тип соціальної конструкції, що є мейнстрімом для сучасного
соціального розвитку, бо багатобарвистість стилів соціального буття робить суспільство
соціокультурно неоднорідним та атомарним. Безліч окремих монад (соціальних об‘єктів)
рухаються, створюючи підґрунтя для подальшого просування чи, навпаки, кризи
суспільства. Свобода є головною конструкцією постмодерністського суспільства, в якому
не може бути обов‘язкових норм і стандартів, крім правових, спростовуються усі
обмеження, крім вказаних як злочини та правопорушення в цьому суспільстві. Усі системи
пояснення світу мають право на існування, плюралізм, толерантність та вільний вибір
виступають принципами світоглядних пошуків в кроскультурному стані суспільства.
Сучасний світ, крім нинішнього глобального спаду, стикається з низкою гострих
соціально- економічних викликів, що обумовлює посилення кроскультурної пастишності
соціуму. Зростання населення вже переповненої планети на 80 млн. чоловік кожен рік
посилює проблеми: забруднення, утилізації відходів, епідемій, нестачі води, голоду,
виснаження рибних запасів океанів, збезлісення, опустелювання та виснаження
невідновлюваних ресурсів. Нація-держава, як основний економіко-політичний інститут,
неухильно втрачає на сучасному етапі контроль над міжнародними потоками людей,
товарів, послуг, засобів і технологій. Незважаючи на ці неприємні проблеми,
функціонування сучасного світу також показує і великі перспективи. Технологія зробила
можливим подальші досягнення в самих різних областях життєдіяльності суспільства – від
сільського господарства, медицини, альтернативної енергетики до металургії та
транспорту. Удосконалення глобальних комунікацій: - значно скоротило витрати
міжнародної торгівлі, допомагаючи світу отримати прибуток від міжнародного поділу
праці; - сприяло підвищенню рівня життя і скороченню нерівності в доходах між народами.
Подолання фінансово-економічної кризи акцентувало необхідність спільних зусиль країнлідерів та обумовило пошук принципів становлення нового світового порядку. В зв‘язку з
цим слушним є виокремлення
зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку
кроскультурного пастишу в сучасному суспільстві.
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На нашу думку, основними серед зовнішніх чинників є наступні: - місце країни у
сучасних координатах світового розвитку; - характер взаємовідносин з сусідніми
державами та країнами-лідерами; - входження в регіональні та світові об‘єднання та
співтовариства; - рівень розгортання глобалізаційних процесів та освоєння передового
досвіду виробництва та соціального облаштування та інші.
Серед внутрішніх чинників головними, на нашу думку, є: - наявність в зовнішній та
внутрішній політиці країни орієнтації на досягнення членства в світових, регіональних
міждержавних об‘єднаннях; - відсутність державної ідеології (релігійної чи світської); відкритість, толерантність світоглядних настанов населення; - фінансово-економічна
залежність від світових процесів, коливання курсу валют, адміністративних рішень урядів
закордонних країн та об‘єднань; - географічне положення країни (транзитний або
відокремлений характер території); - поліетнічний характер складу населення країни,
значна кількість мігрантів, представників нетитульної нації та раси, що організовані в
національні спільноти. Розглянемо деякі з них більш детально.
Так, створення Європейського Союзу (ЄС) і введення євро як єдиної валюти в
більшості країн Західної Європи заклало основу для комплексного політико-економічного
гіганта і в той же час обумовило появу соціально-системних ризиків. Змішення
національних культур створило ситуацію кроскультурного пастишу, тому що країниучасниці ЄС мають різні рівні доходів і темпів зростання, а, отже, потребують різних
управлінських рішень. Уряди в Західній Європі стикаються з важкою політичною
проблемою спрямування ресурсів від програм соціального забезпечення на збільшення
інвестицій і зміцнення стимулів до пошуку своїми громадянами роботи. Через свої власні
внутрішні проблеми і пріоритети, промислово розвинені країни не в змозі виділяти
достатньо ресурсів для ефективного вирішення проблем в бідних регіонах світу, які з
соціально-економічної точки зору стають все більше маргінальними. Терористичні акти
наголошують на зростаючий ризик для функціонування суспільства і обумовлюють
відволікання ресурсів з капітальних вкладень в контртерористичні
програми.У
взаємопов'язаному світі нерівномірне відновлення світової економіки не достатньо для
подолання кризи. Однак відновлення вимагає від країн широких, індивідуальних дій в
галузі політики.
Зростання міграційних потоків також створює підґрунтя кроскультурного пастишу в
сучасному суспільстві. Так, у світі глобальна міграція збільшилася з 1,3 відсотка у 1990 –
1995 роках до 1,8 відсотків в 2005 – 2010 роках, і випереджує загальне зростання
чисельності населення планети за цей період. Сьогодні 9 з кожних 10 людей живуть ще у
країні свого народження, але в подальшому міжнародна міграція буде тільки посилювати
кроскультурність соціального буття. Щодо напрямків міграції, то зазначимо, що країни
Півдня постачають близько 70 відсотків усіх міжнародних мігрантів [7]. Міграційна
активність є чинником розвитку соціальності або суттєвих змін в суспільстві, в тому
рахунку – і духовних настанов. Так, присутність в імміграційному потоці в РФ значної
частки трудових (як легальних, так і нелегальних) мігрантів з країн Центральної Азії, які в
більшості своїй володіють яскраво вираженою ісламською ідентичністю, поставила перед
Росією проблему соціокультурної адаптації мігрантів, аналогічну тим, які стоять перед
іншими країнами. В іншій формі ця проблема існує і в українському суспільстві –
культурне протистояння населення Сходу та Заходу країни, що має мовний, історичний,
ціннісний, ідеологічний, конфесійний аспекти. Але мультикультуралізм як принцип
облаштування сучасного соціуму і прояв кроскультурного пастишу не має альтернатив в
розвитку глобалізованої спільноти. Слушною є думка, що мультикультуралізм
спрямований на деконструкцію західної традиційної і домінуючої моделі знання, зокрема
структуроутворюючих категорій, як-то універсалізм, европоцентризм, етноцентризм,
розвиток, прогрес, держава, стать; на створення/легітимацію власного дискурсу
неєвропейського характеру. Основні поняття, якими оперує мультикультуралізм – це
проблема «іншування», створення образу «чужого», «іншого», культурної мімікрії,
визнання символічного «бездоння», відчуженості, розщеплення/розколотості свідомості.
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Мультикультуралізм свідомо відмовляється віднаціонального метанаративу, акцентуючи
увагу на кроскультурнихзв‘язках та взаємодіях[8, c. 162]. Можна стверджувати про
відсутність значущої кореляції між скороченням культурної дистанції між мігрантами і
основним населенням країни та зростанням неприйняття по відношенню до приймаючої
спільноти. Такий чинник як «зовнішньополітичний курс країни щодо прийому мігрантів»
визначає способи актуалізації соціокультурної адаптації іноетнічної громади в
приймаючому середовищі. Треба враховувати негативний західноєвропейський досвід
адаптації інокультурних мігрантів, що виразилося у нехтуванні культурної складової у
формуванні міграційної та етнонаціональної політики. Зокрема, це стосувалося проблеми
мусульманської присутності в країнах Заходу. У сучасних умовах представляється
ймовірним зростання цього культурного компонента поза межами традиційного
розповсюдження і повторення серйозних зіткнень та загроз на релігійному ґрунті в
окремих країнах, інтенсивність яких визначатиметься існуючим зовнішньополітичним
фоном, ходом боротьби Заходу за нафтові, газові та інші ресурси Сходу, успішністю
реалізації доктрини «театралізованого мілітаризму» США, рівнем консолідації арабомусульманського світу. У контексті близькості кордонів з мусульманським світом і
небезпеки нових терористичних загроз найважливішим завданням, що стоїть сьогодні
перед розвиненими країнами Заходу, є переосмислення «внутрішнього ісламу» в напрямку
сприйняття його як невід'ємного елементу кроскультурної реальності, як потенційного
партнера в подальшому соціально-економічному розвитку людства і в справі з підтримання
стабільності в світі.
Важливим чинником сприяння кроскультурному пастишу є рівень розвитку
інтелектуального потенціалу спільноти і навіть рівень письменності населення тієї чи іншої
країни. Так, у віці 15 років і доросліше читати і писати може тільки 84,1% населення
світу, серед них чоловіки складають 88,6%, жінки – 79,7% . Майже три чверті з 775 млн.
неписьменних дорослих у світі знаходяться тільки в десятьох країнах (у порядку убування
це: Індія, Китай, Пакистан, Бангладеш, Нігерія, Ефіопія, Єгипет, Бразилія, Індонезія і
Демократична Республіка Конго). Серед усіх неписьменних дорослих у світі дві третини
складають жінки. Вкрай низький рівень неписьменності зосереджений в Південній і
Західній Азії і країнах Африки на південь від Сахари [9]. Вище наведене свідчить про
кроскультурний пастиш, який не характерний для стану розвитку цих регіонів на
сучасному етапі.
Кроскультурний пастиш має і техніко-технологічний аспект. Міжнародний розподіл
праці і транснаціональний ринок надав споживанню сучасних технічних надбань
кроскультурну спрямованість. Виробництво продукції американської фірми Apple ( I-Pad,
I-Phone, I-Pod) здійснюється в Китаї, а використовується споживачами з багатьох країн
світу. Супутникове телебачення дозволяє сучасній людині не тільки дивитися безліч
каналів в якісній цифровій картинці, але й суттєво розширити рамки національнодержавного ефіру. Світоглядні орієнтації, інтереси та бажання людини 21 століття
обумовлюють її кроскультурний серфінг по хвилям Інтернету, який деякі країни прагнуть
обмежити адміністративними заходами (блокування деяких сайтів, контроль за
споживачами, тимчасове відключення мобільного зв‘язку тощо).
Підсумовуючи, зазначимо наступне. Кроскультурний пастиш поступово стає
характерною рисою сучасної соціальності. Такий тип
соціальної конструкції є
мейнстрімом для сучасного соціального розвитку. Різноманіття стилів соціального буття
робить сучасне суспільство соціокультурно неоднорідним, мультикультуралізм стає
основною формою кроскультурних зв‘язків та взаємодій. «Пастиш» в постмодерністській
соціальній традиції позначає майже тотальну відсутність семантичних або аксіологічних
пріоритетів у відносинах окремих елементів в будь-якій системі суспільства.
Кроскультурний пастищ репрезентує соціальність у вигляді строкатої ковдри, колір, форма
та матеріал окремих частин якої підібрано та розміщено хаотично. Культурна пастишність
характеризується
відсутністю
гармонії,
послідовності,
очікуваності,
деякою
невпорядкованістю і зіткненням, змаганням культурних стандартів та світоглядних
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комплексів в сучасному суспільстві. Певні зовнішні та внутрішні чинники сприяють або
гальмують розвиток кроскультурного пастишу в сучасному суспільстві.
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SUMMARY
Analyzes the cross-cultural pastiche of modern society, found out the basic internal and
external factors of it development.
М.О. МЕГРЕЛІШВІЛІ
СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ КОНСТРУКТИВНОГО І
ДЕСТРУКТИВНОГО В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Українське суспільство в останні два десятиліття перебуває в процесі перманентної
трансформації. За дуже короткий історичний період здійснилися та продовжують
відбуватися різноманітні організаційні та самоорганізаційні процеси, що пов‘язані,
зокрема, з розбудовою державності та формуванням громадянського суспільства, з
переходом на ринкову економіку та спробами модернізувати ледь не всі галузі народного
господарства одночасно. До того ж завдяки стрімкому прогресу в сфері інформаційнокомунікативних технологій посилились глобалізаційні тенденції, що накладають свій
відбиток на розвиток країни (наприклад, можна пригадати наслідки нещодавньої світової
економічної кризи, що негативно вплинула і на українську економіку). Будь-який
перехідний період – це завжди зміни, що мають амбівалентний характер. Вони вносять у
повсякденне життя пересічного громадянина, з одного боку, хаос та невпевненість у
завтрашньому дні, з іншого боку, піднесення та сподівання на краще життя. Коли мета цих
змін є зрозумілою і поділяється більшістю населення, завдання – чітко сформульовані,
засоби – визначені, то очікування бажаної стабільності стає менш складним. Коли ж
представники політичної еліти мають різне і часом протилежне уявлення про те, на який
шлях розвитку потрібно вивести країну, що призводить до появи великої кількості
розпочатих, недоведених до кінця та відверто невдалих реформ, коли корумпованість
посадовців загрожує національній безпеці – наслідком є дуже низька якість життя
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населення і відсутність довіри до інститутів влади. За таких умов перехідний період стає
серйозним випробуванням, у якому деструктивні тенденції переважають над
конструктивними і деградація держави є більш реальною ніж її перехід на якісно новий,
більш високий рівень розвитку.
Аналіз різних аспектів розвитку сучасного українського суспільства, мабуть, одна з
найбільш благодатних тем для вітчизняних суспільствознавців. Це зумовлено тим, що, поперше, має місце значна кількість соціальних змін у різних сферах суспільства, що
відбуваються дуже динамічно, тому є широкий простір для наукової новизни або іншої
інтерпретації певної події, тенденції. По-друге, оскільки дослідник є безпосереднім
учасником і свідком соціальних змін, він має у своєму розпорядженні не тільки факти та їх
узагальнення, що здійснене іншими, а ще і власні враження, судження та оцінки близького
оточення, колег тощо. Це, звісно, може вплинути на об‘єктивність дослідження, проте,
аналіз конкретного аспекту соціальної реальності, завдяки безпосереднім прикладам з
життя, стає більш розгорнутим та ґрунтовним. По-третє, чітко сформульована проблема з
зазначенням причин – це вже перший крок до її вирішення (якщо, звісно, представники
державної влади мають намір її вирішувати). Відтак, існує висока ймовірність практичного
застосування набутого знання. Вивченням проблемних питань українського суспільства
займаються не тільки окремі науковці (серед яких – В. Андрющенко, С. Катаєв,
М. Михальченко, М. Шульга та ін.), але і цілі колективи. Так, інститут соціології НАНУ в
2010 році запропонував результати дослідження «Українське суспільство 1992-2010.
Соціологічний моніторинг», у якому аналізується, зокрема, динаміка соціально-політичних,
економічних, культурних перетворень та їх сприйняття населенням [8]. Також
співробітники з Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові
України регулярно друкують аналітичні доповіді [7] та колективні монографії щодо
проблем розвитку різних сфер українського суспільства. Зазначений доробок та праці
деяких інших авторів – це та основа, спираючись на яку буде здійснено соціальнофілософський аналіз взаємозв'язку конструктивного і деструктивного в сучасному
українському суспільстві.
Мета дослідження. З‘ясувати специфіку взаємозв'язку конструктивного і
деструктивного в сучасному українському суспільстві.
Відомо, що виникнення нових елементів у соціальній системі супроводжується
руйнуванням несумісних з ними старих елементів (або старі елементи починають
виконувати нові функції), без цього розвиток був би неможливим. Якщо у стабільні
періоди суспільного буття такі процеси майже не помітні, відбуваються дуже повільно, не
порушуючи в цілому звичний уклад, то в перехідні періоди вони стають яскраво
вираженими, відбуваються динамічно, впливаючи на якість життя і змінюючи звички
представників всіх соціальних страт. Українське суспільство вже більше двадцяти років
знаходиться саме у такому періоді, що зазвичай називають трансформацією.
«Соціальна трансформація – цеперіодстановленнянових соціальних форм,
утвердженняновихпринципів
соціального
устрою
та
виникненняновихсоціальнихінститутів.
Поняття«соціальнатрансформація»відображаєперехід
у
розвиткусуспільства,
коли
становлення,
утвердженняновихсоціальнихпринципівспівіснуютьзще
активно
функціонуючимиколишнімисоціальними формами» [1, с. 24]. Дослідники відзначають, що
соціальна трансформація не має конкретної спрямованості і може бути як прогресивною,
так і регресивною [1; 4]. Одночасна наявність старих і нових соціальних форм додатково
підвищує складність суспільного буття і стає певною проблемою як для пересічних
громадян, так і для представників державної влади і місцевого самоврядування. Така
ситуація вимагає від кожного члена суспільства майже щодня в різних сферах свого життя
(професійній, особистій) знаходити рішення в умовах, коли старі, традиційні методи і
засоби вже неефективні, а наслідки нових, нестандартних підходів до розв‘язання проблем
ще невідомі. Це додає невизначеності перебігу соціальних процесів, важкості їх
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прогнозування. На рівні буття індивіда це означає перманентне перебування в стані
розгубленості та невпевненості в завтрашньому дні.
Саме тому соціальна трансформація «… це процес зміни соціуму, що не
визначається цілковито перетворюючою, свідомою діяльністю людини. Значним за обсягом
є потік процесів, що не контролюються, по суті стихійних, що розгортають свій зміст
всупереч або паралельно з діяльністю соціального суб‘єкта» [1, с. 24]. Не тільки соціальна
трансформація, але і самі по собі стихійні соціальні процеси також мають суперечливий
характер (непередбачувані наслідки дій, досліджені Р. Мертоном, П. Штомпкою та ін.).
Вони можуть гальмувати настання об‘єктивно позитивних змін (наприклад, прихований
або відкритий опір реформам, що не сприймаються населенням). Проте, у випадку коли
діяльність соціальних суб‘єктів (реформаторів) є помилковою або ґрунтується лише на
інтересах представників дуже вузької соціальної страти, то самоорганізаційні процеси,
незважаючи на форми в яких вони здійснюються, врешті можуть мати конструктивні
наслідки, запобігаючи розвитку подій в небажаному для суспільства в цілому напрямі.
Дослідники виділяють різни ознаки і парадокси соціальної трансформації. Більшість
з цих ознак мають суто деструктивну природу. Так, А. Бойко виокремлює наступні ознаки
соціальної трансформації: «1) радикальну зміну принципів соціального устрою у всіх
сферах життя суспільства; 2) руйнування (повне чи часткове) старих соціальних інститутів;
3) виникнення соціальних ніш, що не контролюються державою (в економіці, в
ідеологічних процесах, в соціальній та політичній сферах життя суспільства); 4) злам
ідеологічних традицій, розмивання моральних норм, правовий нігілізм, заперечення
необхідності державної релігії чи політичної ідеології, соціального міфу, які об‘єднують та
мобілізують маси; 5) кризу всіх сфер функціонування суспільства як результат нігілізму у
ставленні до попереднього соціального досвіду перетворення суспільства; 6) соціальну
неефективність перетворювальної енергії соціальних об‘єктів, ірраціональність соціальних
процесів, особливо на початкових етапах трансформації суспільства; 7) актуалізацію ідей
націоналізму, сепаратизму, сектантство; 8) свобода тут розглядається як фундамент
суспільства, що формується» [1, с. 24]. Проте, проаналізовані С. Катаєвим десять
парадоксів соціальної трансформації українського суспільства можна розглядати як певну
необхідну єдність конструктивного і деструктивного в суспільному розвитку. До таких
парадоксів він відносить: 1) мінливість як фактор стійкості; 2) очікування змін ззовні без
готовності змінити себе; 3) справжня особистісна трансформація сприймається як
перекручення; 4) криза є джерелом позитивних змін; 5) новий порядок поступово
вибудовується з хаосу; 6) аномія є насправді ознакою нового специфічного нормативного
ладу; 7) засобом розвитку демократизму в умовах трансформації є авторитаризм; 8)
трансформація обіцяє не достаток і задоволення потреб відповідно до нинішніх запитів, а
бідність; 9) джерелом інтеграції суспільства є спільне лихо; 10) джерелом позитивної мети
є інтерпретована відповідним чином ідея кризи і катастрофи [4, с. 57-61].
Зараз можна стверджувати, що, на жаль, деструктивні процесі в українському
соціумі переважають над конструктивними. Суттєві або в деяких випадках суто поверхові
формальні зміни за останні два десятки років сталися в економічній, політичній,
соціальній, духовній сферах суспільства. М. Шульга вважає, що в цілому українське
суспільство завершило період трансформації, оскільки в ньому вже сформовані нові
соціальні інститути, що спираються на принципи ринкових відносин і на приватну
власність [9]. Разом з тим, проблеми, що супроводжували процес трансформації, не зникли,
у більшості галузей або продовжується реформування, або готується. Такі умови не дають
можливості на рівні повсякденної свідомості відчути завершення трансформації (можливо,
ще і тому, що її результати не надто втішні для переважної більшості населення). Щодо
перебігу та результатів трансформації М. Шульга констатує: «На початку
трансформаційних процесів, коли суспільство почало переходити на ринкові відносини,
архітекторам трансформації здавалося, що починається його соціальний дрейф від
суспільства другого світу до суспільства першого світу, тобто від країни соціалістичного
типа до розвиненої капіталістичної країни. Проте, двадцять років соціально-економічних і
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політичних експериментів (оскільки зміни, що ініціювалися державою в цей період
реформами ніяк не назвеш) показують, що реальна трансформація проходила як дрейф від
суспільства другого світу до суспільства третього світу в його класичній формі – з різкою
соціальною і майновою поляризацією, бідністю переважної частини населення,
технологічно відсталою промисловістю, архаїчним сільським господарством, тіньовою
економікою, корупцією державного апарату, вивозом капіталу за кордон» [9, с. 440].
Цей висновок дає уявлення про сукупність деструктивних явищ українського
суспільства як результату соціальної трансформації. Соціальних процесів, що можна
вважати конструктивними, значно менше і майже по кожному є певна кількість «але…».
Саме на ці процеси слід звернути увагу, оскільки від їх подальшого перебігу не в останню
чергу залежить чи відбудеться країна як правова держава з високою якістю життя
населення.
1. Дуже повільно, але все ж таки відбувається процес формування громадянського
суспільства. «Відповідно до рейтингів впливових міжнародних організаційпоказники
розвитку громадянського суспільства в Україні протягом періоду незалежності поступово
поліпшувалися, а останніми роками не показували позитивної динаміки, але зберігали
певну стабільність на досягнутому рівні. Вони є кращими, ніж в інших пострадянських
країнах, натомість суттєво відстають від показників країн Балтії та країн Вишеградської
групи» [7, с. 5]. Звісно, якщо звернутись до дефініції «громадянське суспільство», а саме, «
… суспільство, що досягло партнерських стосунків з державою, здатне поставити державу
під свій контроль, в якому можливість його членів реалізувати свої права та обов'язки
доповнюється здатністю держави забезпечити безпеку суспільства в цілому і окремих
громадян… » [5, с. 549], то бачимо, що до моменту, коли можна стверджувати, що в
Україні сформовано громадянське суспільство, пройде ще чимало часу. Його
нерозвинутість на сьогоднішній день має декілька причин. По-перше, сам по собі процес
формування громадянського суспільства є тривалим, що потребує усвідомлення
населенням необхідності вимагати реалізації своїх прав через створення та участь у
функціонуванні громадських організацій, набувати досвід шляхом спроб та помилок, адже
такий досвід не можна запозичити у розвинутих країн та механічно перенести на
українську дійсність. По-друге, від початку незалежності української держави переважна
більшість громадян була зосереджена на проблемі виживання. За умов нереалізованості
базових потреб, всі інші – відходять на другий план. По-третє, були певні особливості
становлення української державності, що гальмували розвиток громадянського суспільства.
К. Грищенко, зокрема, відзначає: «У перші роки незалежності, щоб забезпечити
керованість, у країні прискореними темпами формувалися органи державної влади.
Натомість громадянські структури практично не розвивалися. Невдовзі органи влади
перетворилися на утворення, що саморозвиваються, і зайнялися міжусобицями, вийшовши
на орбіти, відірвані від суспільства. Як результат держава виявилася незалежною від
суспільства і стала об'єктивно незацікавленою у формуванні інститутів громадянського
суспільства, здатного контролювати гілки влади. По суті, жодних дієвих важелів впливу на
владу наше несформоване громадянське суспільство не має» [8, с. 180].
Незважаючи на зазначені обставини, поступово формуються громадські організації
(правозахисні, благодійні, екологічні, студентські та ін.), члени яких за допомогою ЗМІ та
соціальних мереж привертають увагу населення до проблем, пов‘язаних, найчастіше, з
незаконними, несправедливими діями (або бездіяльністю) представників влади, органів
місцевого самоврядування, кричущими правопорушеннями представників великого
бізнесу, а також до проблем, що є відображенням системно-кризового стану суспільства
(наприклад, збір коштів на лікування, що свідчить про декларативність безкоштовної
медицини). Крім запланованих акцій громадських організацій, час від часу виникають
стихійні масові мітинги. Люди, які не пов‘язані з жодною організацією або політичною
партією, згуртовуються, щоб висловити протест (як це було, наприклад, у справі О. Макар
(2012 рік) щодо бездіяльності представників правоохоронних органів. З одного боку, всі ці
акції оголюють значну кількість та глибину проблем українського суспільства, з іншого – є

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
свідченням небайдужості населення до того, що відбувається в країні. Так, дійсно, навряд
зазначені дії є дієвим важелем впливу на владу. Більшість цих акцій відбувається локально
і має відношення, найчастіше, до болючих питань конкретної місцевості або регіону.
Українське суспільство поки не має досвіду проведення акцій, що стосувалися б всієї
країни, як це робиться, наприклад, у країнах Західної Європи, коли профспілки
оголошують всезагальний страйк, змушуючи представників влади і великого бізнесу сісти
за стіл переговорів. На даному етапі формування необхідних елементів громадянського
суспільства скоріше виконується інформаційна функція – населення у такий спосіб
інформує владу про своє невдоволення. В кращому випадку зазначені дії ускладнюють
чинення беззаконня та допомагають окремим індивідам там, де держава допомогти не
здатна.
2. Соціологи, згідно даних моніторингу, відзначають поступову адаптацію
населення України до життя в ринкових умовах. Так, на питання «Чого з наведеного Вам
не вистачає?» відповіли «Не вистачає»: «Вміння жити в нових суспільних умовах» у 1996
році 52,6%, а у 2010 році 33,2%; «Сучасних економічних знань» у 1996 році 48,1%, у 2010
році 38,5%; «Упевненості у своїх силах» у 1996 році 34,4%, у 2010 році 28,2%;
«Упевненості у власному майбутньому» у 2002 році 72,2%, у 2010 році 63,8%[8, с. 38-546].
Причому це не означає, що з часом стають більш сприятливими соціальні,
політичні, економічні умови. На те саме питання «Чого з наведеного Вам не вистачає?»
відповіли «Не вистачає»: «Роботи, що підходить» у 1996 році 46,8%, у 2010 році 46,5%;
«Необхідної медичної допомоги» у 1996 році 58,4%, у 2010 році 52,1%; «Порядку у
суспільстві» у 2002 році 75,4%, у 2010 році 72,2%; «Дотримання діючих у країні законів» у
2002 році 70,8%, у 2010 році 68,8% [8, с. 538-546]. Лише в одному аспекті економічного
життя можна побачити позитивну динаміку, а саме, на питання «Чого з наведеного Вам не
вистачає?» відповіли «Не вистачає»: «Можливості купувати найнеобхідніші продукти» у
1998 році 60,6%, у 2010 році 32,4%; «Можливості харчуватися відповідно до своїх смаків»
у 1996 році 72,1%, у 2010 році 49,8 % [8, с. 538-546].
М. Шульга вважає, що феномен звикання до складних умов тримається на традиції
терпіння, покори, а мобілізована пам'ять про позбавлення, певною мірою, пом'якшує
сприйняття актуальних обмежень: « ... у культурі наших людей присутній складний
комплекс «депривація-звикання-виживання», що забезпечує відтворення громадського
життя в кризових умовах і виступає свого роду амортизатором, гасителем значних
соціальних конфліктів» [9, с. 416]. З цієї точки зору, феномен звикання є неоднозначним,
адже терпіння та покора - це ті риси характеру, що допоможуть населенню пережити
труднощі, втім сумнівно, що сприятимуть розвитку інститутів демократії. Щодо процесу
адаптації є важливий нюанс, на який слід звернути увагу. О. Злобіна, спираючись на дані
моніторингу, констатує, що людей, які вважають, що їх життя більшою мірою залежить від
зовнішніх обставин (екстернальний локус контролю) в українському суспільстві значно
більше, ніж тих, які вважають, що їх життя залежить переважно від власних зусиль
(інтернальний локус контролю). Проте, з роками поступово зазначене співвідношення
змінюється в бік деякого послаблення екстернальності. «Певною мірою це пов'язано саме з
безперервною психологічною адаптацією до нових умов, що сприяє поступовому
подоланню на особистісному рівні відчуття повної залежності від обставин і розширенню
меж суб'єктивно контрольованого простору життя» [3, с. 55-56]. За умов збереження
тенденції послаблення екстернальності можна припустити, що це, в свою чергу, позитивно
вплине і прискорить процес формування громадянського суспільства.
Виокремлені суспільні процеси (формування елементів громадянського суспільства
та адаптація населення до ринкових умов) важливі тому, що відображають поступове
звільнення суспільної психології від патерналіських очікувань з боку держави (хоча,
безсумнівно, такі настрої ще є дуже сильними).
Звісно, зазначених процесів недостатньо, щоб сподіватися на підйом українського
суспільства на більш високий рівень розвитку. Вони є тими конструктивними суспільними
процесами, що не пов‘язані (або пов‘язані дуже опосередковано) з цілеспрямованою
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діяльністю уповноважених представників владних структур. Наприклад, щодо формування
громадянського суспільства, держава має забезпечити на законодавчому рівні його
розвиток. Проте, в аналітичній доповіді «Про стан розвитку громадянського суспільства в
Україні» зазначається, що правове середовище для інституціонального розвитку
громадянського суспільства залишається несприятливим та обмежуючим за наступними
складниками: реєстрація громадських організацій ускладнена; податкове навантаження не
стимулює діяльність громадських та благодійних організацій; громадські організації
позбавлені права безпосередньо здійснювати господарську діяльність; більшість
громадських організацій не мають доступу до фінансової підтримки за рахунок бюджетних
коштів; умови участі у державних закупівлях надто обтяжливі для інститутів
громадянського суспільства; можливості громадських організацій щодо доступу надання
соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів обмежені; механізми участі інститутів
громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики не
застосовуються належним чином [7, с. 35-40]. Це свідчить, що позитивні тенденції у
розвитку громадянського суспільства, про які було зазначено вище, є, переважно,
результатом власної ініціативи громадян. У даному випадку можна стверджувати, що
самоорганізаційні процеси в суспільстві є джерелом конструктивності, в той час як
більшість організаційних процесів, що є результатом діяльності політичної еліти, має або
неоднозначний, або деструктивний характер.
При цьому не можна заперечити, що певні законодавчі ініціативи, з тих, що вже
були реалізовані (переважно ті, що спрямовані на задоволення базових потреб населення),
мають позитивний ефект. До таких, наприклад, можна віднести (у порівнянні з початком
90-х років ХХ століття): збільшення матеріальної допомоги при народженні дитини;
створення умов для забезпечення населення великим асортиментом товарів і послуг; більшменш ефективна робота щодо забезпечення населення взимку опаленням і т.ін. Це все те,
що допомагає вижити у складних умовах, але не те, що відчутно стимулюватиме розвиток
суспільства.
Неоднозначність організаційних процесів витікає з того, що неможливо негайно
оцінити ефективність проведених реформ. А складні умови життя більшості населення
заважають позитивно сприймати зміни. Природно, на початку відбуваються лише
деструктивні процеси, тобто руйнація старого. Адекватно оцінити результати конкретних
реформ можна лише після їх завершення, враховуючи декілька факторів: чи було досягнуто
поставленої мети; чи результат вартий зусиль та засобів, що були спрямовані на
впровадження реформи; чи не з‘явилися у результаті реалізації реформи непередбачувані
деструктивні наслідки; як реформа в конкретній галузі впливатиме на подальший розвиток
суспільства в цілому? Проте, оскільки деякі реформи розраховані на кілька етапів, можна
оцінювати проміжні результати. Наприклад, пенсійна реформа, що передбачає поступове
запровадження трирівневої пенсійної системи, складається з: 1) солідарної системи; 2)
загальнообов‘язкової накопичувальної системи; 3) добровільної недержавної системи
пенсійних заощаджень [6]. На сьогоднішній день, впровадження пенсійної реформи не
може вважатися вдалим, оскільки підвищення пенсійного віку жінок не спричинило
ліквідації дефіциту пенсійного фонду (тобто, не досягнуто однієї з цілей реформи). В
результаті жінки, які планували продовжувати працювати після 55 років, не отримають
прибавки доходів у вигляді пенсійних нарахувань. Жінок, які планували у 55 років
завершити активну трудову діяльність заради відпочинку, більшого часу перебування з
сім‘єю і т.ін., держава фактично позбавила цих років життя. Враховуючи, що в Україні
середня тривалість життя є низькою, це дуже дорога ціна за реформу, що наразі немає
запланованого ефекту. Другий рівень – накопичувальний (головна новація реформи –
нарахування на індивідуальні накопичувальні пенсійні рахунки громадян), ще не
розпочато. Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення
реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 № 3668-VI «1. Перерахування страхових
внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з року, в
якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України» [2]. Тобто
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саме те, що може сприяти детінізації економіки та стимулювати індивідуальну трудову
активність населення, відкладається на невизначений термін. Слід також зазначити, що
пенсійна реформа, у зв‘язку з її непопулярністю у населення, є дуже зручним засобом
маніпуляції суспільною свідомістю. Відтак її постійно будуть змінювати, або найбільш
радикальний крок – взагалі скасують і запропонують іншу.
Деякі тенденції в українському суспільстві можна зараз визначити як деструктивні.
Наприклад те, що владні структури не спроможні на належному рівні забезпечити
дотримання діючих у країні законів. Звідси високий рівень недовіри до інститутів влади.
Низька правова культура населення у поєднанні із впевненістю заможних індивідів про
безкарність у випадку порушення закону не можуть не породжувати відчуття
несправедливості. «Небезпека полягає в тому, що такий тривалий системно-кризовий стан
суспільства закріплює і робить незворотними та успадковуваними чимало негативних
процесів» [8, с. 177]. Як відомо, хронічні проблеми, що тривають роками, здолати значно
складніше, оскільки вони сприймаються населенням як щось звичне. Наприклад, проблема
корупції. З одного боку, той, хто пропонує хабар, розуміє, що інакше його питання не
вирішиться або буде вирішуватися занадто довго. З іншого боку, той, хто бере хабар,
сприймає це як додаток до посади, адже інші посадовці до нього цим займалися. Або –
нецільове використання бюджетних коштів. Парадоксально, що велика кількість порушень
стає відомою ЗМІ і набуває широкого розголосу в той час як покарання несуть одиниці. За
таких умов ця проблема не має шансу бути вирішеною.
З‘ясування специфіки взаємозв'язку конструктивних і деструктивних тенденцій в
сучасному українському суспільстві передбачає необхідність враховувати глобалізаційні
процеси, що безпосередньо впливають на його розвиток. Якщо поглянути на українське
суспільство з цієї точки зори, стає зрозумілим, що значна кількість його проблем є
відображенням світових. Серед них: екологічна криза (забруднення навколишнього
середовища, зміна кліматичних поясів і т.ін.), що має прояв у стихійних лихах; кризовий
стан капіталістичної системи, що час від часу проявляється у світових економічних кризах
та в структурному безробітті; панування транснаціональних корпорацій і зменшення
впливу та ролі держави; перевага цінностей споживацького суспільства; розмивання
ідентичності тощо. Проте, завдяки розвитку інформаційно-комунікативних технологій,
світові здобутки в різних сферах досить швидко стають доступними українському
споживачеві. Загалом, слід відзначити, що стан та подальший розвиток України досить
сильно залежать від зовнішніх обставин (ціна на газ, різноманітні мита і т.ін.). Пом‘якшити
цю негативну тенденцію можна лише створюючи унікальні продукти та пропонуючи
послуги, в яких будуть зацікавлені інші покупці. Є певна аналогія між проблемою адаптації
населення до ринкових умов, де більше шансів на успіх мають індивіди, які вважають, що
їх життя залежить переважно від власних зусиль, а не від зовнішніх обставин, і розвитком
країни, де більше шансів на успіх мають ті країни, в яких національна політична та бізнес
еліта забезпечує необхідні умови для власного виробника, і перш за все, інтелектуального
продукту або послуги.
Отже, підсумовуючи, зазначимо наступне. Соціальна трансформація сама по собі є
явище, що містить конструктивні і деструктивні елементи, оскільки становлення нового з
необхідністю супроводжується руйнацією старого. Трансформація – це оптимальний
період у розвитку суспільства для реалізації соціальної творчості, що може мати зовсім
неочікувані прояви і результати (як в позитивному, так і в негативному сенсі). Специфіка
взаємозв'язку конструктивного і деструктивного в сучасному українському суспільстві
полягає у тому, що: по-перше, деструктивних проявів і наслідків трансформації більше, ніж
конструктивних; по-друге, джерелом конструктивності є самоорганізаційні процеси в
суспільстві (повільне формування елементів громадянського суспільства та поступова
адаптація населення до ринкових умов), в той час як більшість організаційних процесів має
або неоднозначний, або деструктивний характер. Загрозливою тенденцією, що гальмує
розвиток, є сильна залежність України від зовнішніх обставин, яка з роками все більше
посилюється.
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Об‘єктивне зростання ролі кожного громадянина в перехідний період свідчить, що
набуття суспільством нових соціальних форм в більшому чи меншому ступені залежить від
всіх членів суспільства. Отже, небайдужість і активна громадянська позиція не в останню
чергу сприятимуть зрушенню співвідношення деструктивних і конструктивних наслідків
трансформації на користь останніх.
Перспективним напрямком у подальшому дослідженні є аналіз модернізації системи
вищої освіти в сучасному українському суспільстві.
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SUMMARY
The changes in Ukrainian society caused by social transformation were considered.
Constructive and destructive processes and results of social transformation were detected.
О. С. МАЛІНОВСЬКА
ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У ДУХОВНІЙ
СФЕРІ СУСПІЛЬСТВА
Актуальність досліджуваної проблеми пов‘язана зі складними трансформаційними
процесами у сучасному українському суспільстві й необхідністю розбудови в Україні
громадянського суспільства. Це вимагає теоретичного осмислення проблеми
громадянськості та пошуку детермінант оптимізації розвитку громадянськості у різних
сферах суспільства, важливе місце серед яких посідає духовна сфера.
Аналіз наукових досліджень проблеми громадянськості свідчить про те, що певні
аспекти соціально-філософського аналізу формування громадянськості у духовній сфері
суспільства віднайшли своє відображення у роботах В.Андрущенка, М.Михальченка,
В.Воловика, Р.Додонова, А.Карася, А.Колодій, І.Кального, М.Кагана, Ю.Рєзніка, проте
багато питань ще залишилися відкритими.
Метою статті є дослідження особливостей формування громадянськості в духовній
сфері суспільства.
Громадянськість – це конкретно-історична міра збігу особистого та суспільного, що
проявляється у поєднанні взаємних прав і обов‘язків, свободи та відповідальності
громадянина, суспільства та держави.
У духовній сфері формування громадянськості на сьогодні є одним з пріоритетних
напрямків розвитку виховання і освіти як в Україні, так і в усьому світі, оскільки розвиток
будь-якої держави неможливий без систематичної діяльності відповідних суспільних
інститутів, спрямованої на формування громадянина. Як зазначає відомий педагог

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Дж.Дьюї, будь-яка система освіти «може ставити в проекті такий тип суспільства, який нам
хотілося б здійснити. Впливаючи на розуми в цьому напрямі, ми поступово змінили б і
характер дорослого суспільства» [3]. Загальноосвітні школи, на думку Дьюї, є одним з
ідеальних місць для справжнього навчання громадянськості.
В Україні теоретико-методологічні засади нової освітньої політики були розвинуті у
багатьох різних документах, серед яких особливої уваги заслуговує Концепція
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, де чітко
визначена така мета: «Сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто
людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і
способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток
демократичного громадянського суспільства в Україні» [7, 9].
Разом з тим, у колі філософів, науковців та педагогів розгорнулися дискусії щодо
сутності і змісту громадянської освіти та виховання. Неоднозначну реакцію викликало,
зокрема, визначення пріоритету освіти перед вихованням. Наприклад, В.Моргун зауважує,
що у концепції громадянської освіти «освіту» доцільніше замінити на «виховання»,
оскільки в українському слов‘янському менталітеті освіта більше асоціюється з навчанням,
знанням, обізнаністю, виховання ж не зводиться лише до освіченості, включає в себе й
переконання, поведінку і відповідні вчинки. Яскравим прикладом цього є злочинці, які
часто дуже добре обізнані із законодавством, проте їхню поведінку не можна назвати
законослухняною та моральною [8].
У зв‘язку з цим слід зазначити, що реформування системи освіти в Україні на
початку 90-х років XX ст. супроводжувалося певним нехтуванням виховної проблематики,
яке пояснювалося такими її негативними аспектами у радянській системі, як-от:
надзвичайна політизація виховання, ідеологічна обробка підростаючого покоління;
надмірна кількість заходів за кожним з напрямів комуністичного виховання тощо. У
суспільній свідомості утвердилося уявлення про виховну діяльність як лицемірне і нудне
моралізування, духовне примушення особистості. Але разом з цією критикою
авторитарного «знеособленого» виховання укоренилася нічим не виправдана ідіосинкразія
по відношенню до виховання взагалі. З вихованням почали пов‘язувати замах на духовну
свободу особистості, на її унікальність і самобутність. Ідея виховання кожного члена
суспільства розглядалася тільки як якась гримаса тоталітаризму, так само як і право
суспільства впливати на визначення цілей виховання. Колишнє радянське виховання
усвідомлювалося як єдино можливе адекватне вираження виховання як соціального явища.
Звичайно, сьогодні ситуація змінилася, проте проблема розуміння сутності
виховання та освіти залишається доволі складною, що пов‘язано, передусім, з відсутністю у
сучасній філософській та науковій літературі єдиного, спільного підходу щодо визначення
цих понять, тим більше, що дуже часто вони, по суті, ототожнюються, особливо коли
пов‘язані з процесом формування особистості.
У певній мірі відмінності у розумінні понять освіти та виховання більше пов‘язані з
їхніми вузькими значеннями: освіта – це процес і результат засвоєння систематизованих
знань, умінь і навичок, виховання – це цілеспрямована зміна психіки у педагогічному
процесі, пов‘язана з ціннісними орієнтаціями та установками.
Цілком зрозуміло, що дане розмежування не може бути абсолютним і тільки фіксує
напрями у їх розрізненні. Хоча, наприклад, М.Каган вважає, що формування духовності
людини – це виключно «функція виховання, але не освіти – цивілізаційного процесу
передачі індивіду певної суми накопичених суспільством знань, безвідносних до духовних
цінностей, моральних, громадянських, естетичних, оскільки знання, як таке, «добру и злу
внимает равнодушно»; для педагогіки і психології доби науково-технічного прогресу
характерним стало зведення цілісної діяльності людської свідомості до мислення, тобто
пізнавальної активності інтелекту, і ігнорування інших сторін свідомості – таких, що
ціннісно осмислюють буття, проектують майбутнє буття і породжують міжсуб‘єктні
духовно-моральні відносини між людьми» [5, 46].
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Дійсно, слушне зауваження, адже громадянськість – це, передусім, духовноморальна цінність, її формування передбачає духовне становлення особистості, яка
усвідомлює свою приналежність до конкретної країни і небайдужа до її долі. І якщо
Україні необхідні справжні громадяни, то, мабуть, все ж таки варто приділити більше уваги
саме проблемам виховання, щоб наші розумні, освічені громадяни прагнули реалізувати
себе у рідній країні, а не намагалися якомога швидше її залишити.
«Суспільна сутність людини виявляється у її відношеннях, зв‘язках,
взаємовідносинах з іншими людьми. Пізнаючи світ і себе як частину світу, вступаючи в
різноманітні відносини з людьми, відносини, що задовольняють її матеріальні і духовні
потреби, дитина включається в суспільство, стає його членом. Цей процес приєднання
особистості до суспільства і, отже, процес формування особистості, вчені називають
соціалізацією» [10, 51], – писав видатний український педагог Василь Сухомлинський,
який приділяв багато уваги формуванню саме громадянських якостей у дітей та молоді.
З методологічної точки зору, слід звернути увагу на поняття «формування
особистості» та «соціалізація». Як бачимо, В. Сухомлинський поділяє поширену точку зору
стосовно їх співвідношення, за якою ці поняття виступають тотожними. Проте, наприклад,
В. Москаленко вважає, що «поняття «формування особистості» відображає процес
становлення і розвиток особистості під кутом зору породження, складання, набуття
закінченості і зрілості її особистісних рис, в той час як поняття «соціалізація» фіксує не
тільки процес складання, становлення, але й розвиток зрілих форм соціальності індивіда, їх
модифікацію в ході включення особистості в систему нових зв‘язків і залежностей. Тобто,
поняття «соціалізація» відображає більш універсальні процеси становлення і розвитку
особистості у порівнянні з поняттям «формування» [9, 199].
Якщо звернутися до інших дефініцій поняття «формування», то в основному воно
тлумачиться як «процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без
виключення факторів – екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних психологічних
та інших» [1, 27]. Крім цього, воно осмислюється як результат розвитку особистості, її
становлення, набуття сукупності стійких властивостей і якостей або як процес і результат
цілеспрямованих (виховання) і стихійних впливів соціальної дійсності на розвиток
особистості.
На нашу думку, філософське розуміння формування пов‘язане, з одного боку, з
етимологією слова «формування» (формувати – означає надавати форму чому-небудь або
комусь, стійкість, завершеність, певний тип), з іншого боку, воно означає незавершений і
діалектичний процес: постійну зміну змісту цієї форми, а отже і видозміну самої форми.
З точки зору формування громадянськості, цей процес передбачає як появу його
результатів у виді сформованості громадянської ідентичності особистості та суспільства,
так і її реформування під впливом змін, які відбуваються як в усьому світі, так і в
українській державі, і які впливають на зміну і світоглядних установок та цінностей, тому
цей процес не можна вважати завершеним.
При розробці концепції формування громадянина України, звичайно, дослідники
звертаються до досвіду країн Західної Європи та США, у яких існують свої традиції
вирішення цієї проблеми і які, в свою чергу, також відчувають необхідність постійного
вдосконалення системи громадянської освіти і виховання.
Наприклад, у Великобританії і Нідерландах, починаючи з 60-х років XX ст.
реалізується проект так званої «компенсаторної освіти». Провідною ідеєю цієї практики є
створення сприятливого соціалізуючого середовища, атмосфери доброзичливих суспільних
очікувань як базової мотивації громадянської освіти та виховання. Формування
громадянськості пов‘язують, передусім, із формуванням активної життєвої позиції
особистості. Активна громадянська позиція – це здатність аналізувати суспільні процеси та
ситуації, обирати адекватні форми і способи дії у найбільш непередбачуваних ситуаціях, це
компетенція і компетентність в різних видах суспільної діяльності, відповідальність за
результати власної діяльності, і, нарешті, послідовність і виваженість в обстоюванні
власної громадянської позиції.
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Звичайно, вивчення та використання зарубіжного досвіду є корисним і важливим з
огляду на завдання і проблеми, які постають перед вітчизняними фахівцями у цій важливій
галузі педагогічної діяльності. Проте слід враховувати те, що специфіка формування
громадянської культури українців обумовлена специфікою української національної
культури. На думку філософа В.Горського, її так званий «межовий» характер свідчить про
її суперечливість, бо, «якщо західний тип культури ґрунтується на «етиці
відповідальності», усвідомленні відповідальності за наслідки власних ідей, дій, то в межах
східного типу культури переважає «етика переконань», що спирається на відданість певній
ідеології, віруванню, філософській чи естетичній системі, науковому постулату тощо» [2,
29], а це позначається і на формуванні культури громадянськості.
Громадянськість часто пов‘язують з героїзмом та подвижництвом. В.Кізіма зазначає,
що в добу постмодерну та наживи подвижництво – це «опора на своє безоднє людське
моральне єство заради відродження на його основі культури й гуманізму; розуміння життя
як чогось більшого, ніж гонитва за задоволенням нав‘язуваних рекламою псевдопотреб» [6,
190]. Сучасне подвижництво специфічне в тому, що воно також і героїчне; це
подвижницький героїзм в ім‘я повернення до людини: від «людини економічної», «людини
споживацької» і «людини найманого працівника» до людини як буття гуманізму.
У духовній сфері суспільства зміна ціннісних орієнтацій – це довгий і складний
процес. Цiннiснi системи виникають i формуються значною мірою поза свідомими
бажаннями людини, через механiзми виховання i традицій, що виробляються людством
протягом усього історичного розвитку.
З позиції інтересів суспільства, важливо формувати умови для узгодження різних
систем цінностей. А для цього необхідний всебічний розвиток культури. Головною
стратегією має бути модернізація української культури і ментальності, чого також
неможливо досягти примусовим шляхом, а лише через створення відповідних умов для
розвитку цих процесів.
Потреби суспільного розвитку вимагають впровадження моделей культури з
ментальними структурами найбільш розвинутими та модерними. З іншого боку, культура,
побудована на космополітичних засадах, втрачає механізми індивідуації, що призводить до
руйнування унікальності культури.
Актуальною є думка М. Жулинського про необхідність « замислитися над тим, чи
забезпечені ми необхідним культурно-духовним імунітетом перед загрозою
космополітичної ерозії. Більше того, чи набули ми віками витрачувану Батьківщину, чи
усвідомили неповноту нашого цивілізаційного самовираження, чи наша культура є
надійним гарантом збереження власної ідентичності? На жаль, ні, бо ми сьогодні нагадуємо
скіфів, які тримають щити між двома непримиренними геополітичними орієнтаціями –
євразійською і європейською. Ми перебуваємо у ситуації невизначеності. А отже – в стані
непевності, нерішучості, що породжує суспільну пасивність, відсутність індивідуальної
ініціативи, песимістичні настрої і моральне знесилення суспільства. Тому нам потрібна
національна ідеологія – система ціннісних орієнтацій та пріоритетів, яка б організувала,
змобілізувала суспільство на рішучі, динамічні дії, що зарядили б суспільні настрої
енергією державного самоздійснення» [4, 11–12].
Отже, сучасність потребує таких форм консолідації суспільства, яких неможливо
досягти лише на засадах індивідуалістичної ментальності. Необхідне використання
механізмів органічного поєднання індивідуальної свідомості і тієї, що визначена
цінностями універсальної культури. Формування громадянськості сприятиме реалізації
цього завдання.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1. Борытко Н. М. Пространство воспитания: образ бытия : [монография] / Николай
Михайлович Борытко. — Волгоград : Перемена, 2000. — 225 с.
2. Горський В. С. Історія української філософії : навч. посібник [для вузів] / Вілен
Сергійович Горський. — К. : Наукова думка, 2001. — 375 с.
2013

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
3. Дьюї Дж. Моральні принципи в освіті / Джон Дьюї ; [пер. з англ.]. — Львів : Літопис,
2001. — 112 с.
4. Жулинський М. Духовна спрага по втраченій Батьківщині / Микола Жулинський. — К.
: Видавничий дім «КМ Academia», 2000. — 68 с.
5. Каган М. С. Диалектика бытия и небытия в жизни человеческого общества / М.С.
Каган // Личность. Культура. Общество. — 2003. — Т.5. — Вып. 1 — 2 (15 — 16). — С.
33—56.
6. Кизима В. В. Тоталлогия (философия обновления) / Владимир Викторович Кизима. —
К. : Издатель ПАРАПАН, 2005. — 272 с.
7. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української
державності / О. В. Сухомлінська, М. Й. Боришевський, К. І. Чорна, І. Г. Тараненко, Г. С.
Рябов // Шлях освіти. — 2000. — № 3. — С. 7—10.
8. Моргун В. Ф. Національна концепція громадянського виховання в трансспективі
української освіти (Матеріали «круглого столу» «Концепції громадянської освіти в
Україні) / В. Ф. Моргун // Постметодика. – 2001. – № 2.
9. Москаленко В. В. Соціальна психологія : [підручник] / Валентина Володимирівна
Москаленко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
10. Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива / Василий Александрович
Сухомлинский. – М: Молодая гвардия, 1975. – 239 с : ил.
SUMMARY
In the article the problem of forming of the civicism is examined in modern society. Basic
attention is spared civil education.
К. ЕЛЬ ГУЕССАБ
ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СУСПІЛЬСТВА ЗНАНЬ
В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ
Цю статтю призначено дослідженню проблеми створення суспільства знань в
арабському світі.
Тема пов‘язана із аналізом негативних тенденцій, які спостерігаються у сфері освіти
в арабських країнах, основних причин зниження культурно-освітнього рівня населення цих
країн.
Актуальність даної теми полягає у тому, що у сучасному суспільстві, де превалює
економіка знань, арабський світ все ще залишається пасивним споживачем зарубіжних
послуг і технологій. На сьогоднішній день і на найближчу перспективу арабські країни не
матимуть можливості забезпечити потреби своєї економіки і науки в кваліфікованих
фахівцях, якщо залишити без уваги проблему недосконалої системи освіти і не вирішити
ряд її недоліків.
Проблемі освіти арабського регіону присвячено недостатньо досліджень. Варто
відзначити роботи російських вчених в області порівняльної педагогіки: Борисенко В.К.,
Вульфсона Б.Л., Пелевіна Л., Дрейера O.K., Малькової З.А., Салімова К.І., Самсонова AA,
Тангяна З.А., Ширинского А.Є. , а також роботи російських вчених-арабістів: Бєляєва І.П.,
Герасимова 0. Г., Добродєєва Д.Б., Жданова Н.В., Ігнатенко AA, Ісаєва В.А., Левіна З.І.,
Наумкіна В.В., Озолінга В.В., Пономарьова Д.К., Фатісова В.Л..
Метою написання статті було виявити основні проблеми, які постають перед
арабськими країнами на шляху створення суспільства знань, розробити пропозиції щодо їх
подолання, дослідити переваги та недоліки освіти арабських громадян в Україні, виявити
роль України у становленні суспільства знань в арабському світі.
Арабська культура одна з найдавніших у світі, досягнення якої збагатили культуру
багатьох інших народів, зокрема народів середньовічної Європи, і зробили видатний внесок
у світову культуру в цілому.
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Арабська культура досягла найбільшого розквіту у
9-10ст. Це стосується
насамперед виняткового розвитку філософії, медицини, математики, астрономії,
географічних знань, філологічних та історичних дисциплін, хімії, освіти в цілому.
Халіфи надавали підтримку вченим, поетам, лікарям і філософам. Попит на
навчання ріс, почали з'являтися медресе - сучасні коледжі, а з ними
з'явилися Джамія (університети). У Книгу рекордів Гіннесса потрапив університет АльКарауїн (Джаміат-аль-Каравійін) в Фесі (Марокко) як найстаріший у світі університет,
заснований в 859 році. А університет Аль-Азхар, заснований в Каїрі (Єгипет) в 10 столітті,
пропонував широкий вибір наукових ступенів, у тому числі аспірантуру, і був першим
повноцінним університетом.
З часом, європейці перейняли ісламську форму навчання, при чому багато
подібності існують і донині [1].
Загальновизнано, що в II пол. ХХ сторіччя арабські держави зуміли досягти значних
успіхів у справі скорочення неписьменності, охоплення навчанням дітей шкільного віку,
підвищення якості освіти.
Отже, арабський світ тих часів мав значно більше підстав називатися суспільством
знань, ніж сьогоднішній. Спробуємо визначити, що призвело до втрати цього статусу та які
проблеми перешкоджають його відновленню.
До проблем, які найбільш гостро постають перед сучасним арабським світом,
відносять слабкість економічного розвитку більшості арабських країн, високий рівень
бідності населення, перманентно складна ситуація на Близькому Сході і в Північній
Африці, де час від часу відбуваються збройні конфлікти, а також нестійкість
внутрішньополітичного становища в багатьох країнах.
Проте на шляху до створення суспільства знань основною перепоною залишається
низка невирішених проблем у системі освіти арабського регіону.
Арабський світ складається з 23 країн із сукупним населенням близько 345 млн.
чоловік. За останніми даними ЮНЕСКО, неграмотність зачіпає 40% населення арабських
країн у віці старше 15 років, що становить близько 60 млн.чол. Понад 6 млн. дітей не
навчаються в школах і не отримують ніякої освіти, а понад третину з них кидають ще
початкову школу через бідність, віддаленості місць проживання, з міркувань безпеки або
виходячи з місцевих традицій [2].
Найбільше число неписьменних в регіоні, за оцінкою ЮНЕСКО, припадає на
Марокко, Мавританію, Єгипет, Судан, Ємен та Ірак, які внесено до списку 34 країн, де
рівень неписьменності перевищує 50% всього населення або 10 млн. людей. Інше
дослідження, проведене Організацією з питань освіти, культури і науки Ліги арабських
держав (ALECSO), показало, що 30% з приблизно 300 мільйонів чоловік в арабському світі
є неписьменними [1].
Перше місце за рівнем неписьменності в арабському світі займає Єгипет – 18
млн.чоловік. Особливе занепокоєння викликає ситуація з рівнем освіти осіб жіночої статі:
число неписьменних жінок перевершує число чоловіків майже в два рази. Освічені жінки
зайняті переважно у сфері медицини та освіти.
Ще однією тривожною тенденцією є зменшення, а інколи і відсутність інтересу
молодого покоління до отримання освіти, підвищення свого культурного та
інтелектуального рівня. І це при тому, що в арабському регіоні понад 60% населення
представлено людьми у віці до 30 років. У найближчі 10-15 років тут необхідно буде
створити 100 млн. нових робочих місць, а «щоб створити ці місця, потрібно починати з
освіти», – вважають експерти Світового банку [2].
Таким чином, можна говорити про очевидну кризу в області грамотності і освіти, яку
переживають арабські країни.
Основними недоліками, які мають місце у системі освіти арабського світу, є:
відсутність належної уваги до питань освіти з боку урядів арабських держав;
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непослідовна державна політика в цій сфері, що не дозволяє успішно вдосконалювати
освітню систему у відповідності з конкретними потребами та перспективами розвитку тієї
чи іншої країни;
брак фінансування освітнього процесу;
спад якості освіти, викликаний недостатньою кількістю кваліфікованих педагогів;
недостатня кількість навчальних закладів, приміщень для навчання (через їх брак
класи переповнені);
низькі зарплати педагогів, передусім у школах (у більшості арабських країн вчителі
змушені працювати на кількох роботах, що ускладнює їм якісно готуватися до занять);
відсутність комплексного бачення процесу освіти, її завдань.
В арабських країнах зазначають найменшу кількість свобод серед всіх країн світу.
Ці країни є найбільш відсталими у галузі доступу до нових технологій, інформації і засобів
зв'язку, а це в свою чергу відбивається на якості освіти. Хоча на арабські країни припадає
5% світового населення, кількість інтернет-користувачів складає лише 0,5%. Арабський
світ відчуває серйозне відставання в області інформаційних технологій, використання яких
є необхідним для ефективного освітнього процесу та в інших галузях знань [3].
Всі ці фактори призвели до виникнення необхідності здійснення серйозних
структурних перетворень в освітній сфері, основною метою яких повинно стати
прищеплення молодому поколінню навичок самостійного мислення, здатності творити в
інноваційному ключі, що дозволить арабському світу відповідати на виклики глобалізації,
акумулювати внутрішні ресурси для подолання відсталості і просування на шляху
комплексної модернізації.
Прагнення арабського світу йти в ногу зі світовим науково-технічним прогресом
сприяє важливим зрушенням у галузі вищої освіти, тому у деяких країнах спостерігаються
позитивні тенденції у сфері освіти.
Так, досить великих успіхів досягла Сирія. Завдяки ефективній політиці держави у
цій сфері вдалося підняти на високий рівень якість дошкільної та початкової освіти, а
також професійно-технічного навчання. Значно знизився рівень неписьменності в
Саудівській Аравії та інших аравійських монархіях, де реалізуються цілеспрямовані
державні програми народної освіти, хоча тут спостерігається зменшення числа дітей, які
відвідують початкові школи. Високий рівень грамотності відзначений серед палестинців.
Найбільше число вузів мають Єгипет, Саудівська Аравія і Ліван. Роль диплома в
нинішньому арабському світі досить висока: потрапити в технічний або профільний
інститут Сирії чи Єгипту можна тільки в тому випадку, якщо буде наданий диплом про
повну професійно-технічну освіту, а також з умовою відмінною складання вступних
іспитів. Диплом педагогічного училища є пропуском до ВНЗ вищої категорії.
В багатьох нафтовидобувних країнах вдалося досягти ще більшого успіху.
Так, наприклад, в ОАЕ видатки на освіту займають друге місце у федеральному бюджеті
після оборони. Законом передбачається обов'язкова середня освіта тривалістю 12 років, що
відповідає вимогам європейських стандартів [4].
Система середньої освіти в ОАЕ включає: дошкільні установи для дітей від 4-х до 6и років, початкові школи (6 років навчання), неповні середні школи (3 роки навчання) і
повні середні школи (3 роки навчання). Навчання буває як окреме (релігійні школи), так і
спільне (світські школи) [5].
Всі рівні освіти, включаючи вищу, є безкоштовними для всіх громадян, незалежно
від місця розташування обраного студентом ВНЗ. Взагалі, місцеві араби - це дозвільний
клас, багатьом просто не потрібно працювати, кожен отримує кожен місяць допомога
близько 2-х тисяч доларів, може вчитися в будь-якому ВНЗ світу за рахунок держави та
отримує необхідні соціальні зручності від держави.
В ОАЕ особи жіночої статі складають більше 75% учнів вузів – це найвищий
показник у світі. Розробляється ряд державних заходів з метою повністю ліквідувати
неписьменність до 2015р.
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У сфері працевлаштування, найбільше цінується робота в державному секторі, де
найкращі умови праці і соціального пакету, страховка, зарплата., а також простіше змінити
роботу і є більше можливостей для кар'єрного росту. Взагалі, влаштуватися на роботу
важко, компанії намагаються збирати тільки кращі кадри, іноді конкурс досягає декілька
десятків чоловік на позицію, а внаслідок кризи (та й взагалі) компанії намагаються
використовувати дешеву робочу силу там, де це можливо. Велика увага приділяється
турботі про місцеве населення. Законодавчо на чолі будь-якої компанії повинен
знаходитися місцевий араб-громадянин, або не дадуть ліцензію на ведення бізнесу. Будьяка компанія зобов'язана мати певний відсоток працівників місцевого населення.
Щодо негативних рис, варто відзначити, що у всіх сферах, у тому числі в освіті,
присутня жорстка цензура. Інтернет в Дубаї дуже повільний, провайдер один, державний.
Також здобуття освіти вимагає чималих коштів: школи і дитячі сади дуже дорогі,
для прикладу дитячий садок буде обходитися 2500-3000 доларів на місяць
Лідером у галузі освіти має намір стати Катар – територіально невелика країна, але з
найвищим ВВП на душу населення у світі (111 мільярдів євро). Щороку в столиці Катару –
Досі проводяться зустрічі WISE, які об'єднують близько 1300 фахівців в області освіти з
120 країн. Цього року головна тема «мозкового штурму» – соціальні зміни і зміни в освіті в
арабських
країнах.
Фахівці загострюють увагу на революціях, які відбулися в арабському світі, і на загальних
змінах в системі освіти, а саме, скільки часу у цих країн займе її реорганізація: будівництво
нових шкіл, зміни навчальної програми, що є довгостроковою метою [6].
Узагальнюючи можливі заходи щодо підвищення рівня освіти в арабському світі,
можна сформулювати так пропозиції:
розробка загальнонаціональних планів та уніфікація концепцій освіти дорослих в
арабських країнах, взаємозв‘язок між формальною і неформальною освітою;
забезпечення рівного доступу до навчання, грамоти та освіти для жінок, людей, які не
відвідували школу, і представників соціально обділених верств населення;
зміцнення ролі освітніх ЗМІ в навчанні дорослих;
втручання Ліги арабських країн, ЮНЕСКО в країнах, що потерпають від
громадянських конфліктів або внаслідок окупації, для сприяння освіті і здійсненню планів
з навчання грамоті;
розвиток співробітництва на всіх рівнях між різними установами у сфері освіти для
створення привабливих умов освіти, підвищення мотивації до навчання;
ініціатива створення Арабського фонду для фінансування проектів освіти в арабських
державах;
підвищення якості освітніх програм, включаючи підготовку спеціалістів з навчання
дорослих та створення мереж для побудови суспільства знань;
інтеграція систем моніторингу та оцінки, включаючи стандартизацію, національні та
регіональні механізми, які належить розробити арабським країнам, а також механізми,
прийняті регіональними та міжнародними організаціями (ЮНЕСКО, ISESCO, ALESCO і
Бюро з освіти арабських країна Перської затоки).
Ще одним аспектом освітнього процесу арабського світу є бажання частини
арабської молоді отримувати освіту в Європі та США, причому багато хто після отримання
дипломів не повертаються на батьківщину. «Витік мізків» за кордон серйозно обмежує
зростання національного науково-технічного потенціалу та зростання лав національної
інтелігенції. Багато в чому це явище пов'язане з кращими можливостями для
працевлаштування та життя за кордоном.
Цікаво, що багато таких студентів приїздить на навчання і в Україну.
Серед їх числа багато студентів з арабських країн. Початок арабської міграції в
Україну відбувся ще у 1958р. в період існування Радянського союзу в рамках його
міжнародної політики й інтернаціонального обов'язку – надавати допомогу країнам, що
розвиваються, і в першу чергу – арабським, африканським і латиноамериканським. Уряди
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Арабських держав відряджали сюди своїх громадян для отримання освіти з метою
отримання більшої кількості профільних фахівців. Рівень знань у радянських, і зокрема,
українських ВНЗ дуже цінувався в Арабських країнах. До того ж вчитися в США, Англії,
Франції і в інших капіталістичних країнах було недешево.
Умови навчання для іноземних студентів, які були в Радянському Союзі, сильно
відрізняються від тих, які існують в сучасній Україні. Ці процеси дуже часто не фіксуються
міждержавними угодами між Україною та державою.
Парадоксальним є те, що хоча українські вузи важко знайти в міжнародних
рейтингах, вони не входять навіть в тисячу кращих навчальних закладів світу, тим не
менше, в країні з кожним роком стає все більше іноземних студентів. Щорічно в Україну
приїжджають здобувати вищу освіту понад 40 тисяч молодих людей з різних країн світу. І
гроші в казну вони приносять чималі: за словами міністра освіти Дмитра Табачника, –
близько 500 мільйонів доларів на рік.
Частіше за все причиною того, що вони обрали саме Україну для здобуття вищої
освіти є те, що на батьківщині існує загроза революцій і заворушень.
Також, в Україні матеріально вигідніше навчатися, є широкий вибір спеціальностей,
відносно легко вступити до університету. В багатьох арабських країнах система інша:
отримавши на випускних іспитах в школі, наприклад, 60 балів (за 100-бальною системою),
неможливо вступити до медичного або технічний вуз, хіба що на гуманітарні
спеціальності, які найменш затребувані, або до приватного університету, де платять за
навчання, але навіть там серйозний конкурс. В Україні ж вступити до університету на
навчання на контрактній основі для іноземних студентів зазвичай можна і з меншою
кількістю балів.
Майже всі випускники українських ВНЗ, які повернулися на Батьківщину, займають
гарні посади та високі пости. Чимало провідних фахівців у галузі медицини, які сьогодні
працюють в Арабських країнах, мають українські дипломи. Багато студентів, які в свій час
приїхали в Україну для отримання освіти, сьогодні застосовують набуті цінні знання в
таких країнах, як Сирія, Ліван, Єгипет, Йорданія, Ірак і Ємен [7].
Вважають, що існує деяка подібність українців і арабів.
У цих народностей дещо спільний характер. Український народ ближче до арабів за
духом, а Православ'я – найближча релігія до мусульманського світу.
Саме тому араби, скажімо, отримавши освіту в Україні, якщо у них є можливість
залишитися тут, із задоволенням роблять це. Їм близький менталітет українського народу.
Найбільшими центрами з підготовки іноземних студентів є Київ, Харків, Одеса і
Дніпропетровськ. Як повідомляють у Міносвіти, найбільшою популярністю в іноземців
користуються будівельні та інженерні спеціальності, а також медицина, фінанси та
економіка.
З іншого боку, існують певні проблеми і складнощі, які виникають в іноземних
студентів у процесі навчання в Україні.
Багато з них стикаються із таким явищем, як ксенофобія з боку місцевого населення.
Причиною конфліктів українських та іноземних студентів є нетерпимість перших до
незнайомого, чужого, незвичного.
До того ж, арабський світ – дуже різноманітний, і хоча мова в основному одна, але
звичаї в кожній країні – особливі. Тому часто основною причиною виникаючих конфліктів
є, з одного боку, досить жорсткі норми поведінки і моралі, регламентовані і ретельно
підтримувані в ісламському світі а, з іншого, – «надлишок свободи», яку отримує
арабський студент, коли опиняється в Україні.
До того ж, іноземним студентам не дозволяють працювати в Україні. У Західній
Європі та Америці існує система, за якої студент може працювати у позанавчальний час.
Однак, складності в іноземців часом виникають набагато раніше - ще на стадії
спілкування з контрактурами, що беруть на себе зобов'язання організувати приїзд і
гарантоване навчання іноземця в Україні. В окремих випадках тут мають місце не просто
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непорозуміння, але і неприкритий обман. Домогтися інформації про реальну вартість
освіти для них в наших університетах вкрай складно.
І все ж, незважаючи на ряд труднощів, з якими стикаються іноземні, в тому числі
арабські, студенти під час отримання освіти в Україні, їх кількість все ще є достатньо
великою і поки що має тенденцію до зростання.
Проте, ігнорування визначених раніше проблем, може обернутися і міжнародними
скандалами, і формуванням негативного іміджу України в світі. Останнім часом все
частіше надходять скарги від іноземних студентів до посольств відповідних країн щодо
порушення їхніх прав в Україні і процвітаючу в цій сфері корупцію. В наслідок цього,
з‘являються арабські країни , що відмовляються від української освіти.
Якість української освіти протягом останніх десятиліть дещо знизилася. Вузи не
вводять нові дисципліни і курси, занадто повільно змінюють навчальні плани, рідко
залучають викладачів-практиків чи зарубіжних колег. Університети далекі від реальності,
багато в чому обмежені у своїх діях. Наприклад, вони не мають права платити зарубіжним
фахівцям гроші, щоб ті читали лекції або проводили семінари, тому раціональні західні
вчені просто не приїжджають.
Інша проблема – величезне навчальне навантаження і на студентів, і на викладачів,
набагато більше, ніж у зарубіжних вузах. В українського викладача в середньому 800
годин, тоді як у західного всього 200 годин. За кордоном студенти вчать одночасно 5
предметів, а у нас 10-15. Студенти не мають змоги приділяти предметам належну увагу.
Внаслідок зниження якості українською освіти деякі арабські країни, наприклад,
Саудівська Аравія, перестали визнавати українські дипломи.
Сфера освіти, як і весь сучасний світ, змінюється дуже швидко. Протягом тривалого
часу в арабському світі не приділялося достатньо уваги реорганізації освітнього процесу,
внаслідок чого система освіти цих країн втратила свої позиції і не змогла використати свій
потенціал для перетворення у суспільство знань.
На сучасному етапі ситуація в сфері грамотності та освіти в арабському світі далека
від сприятливої, порівняно з іншими державами, причому не тільки розвиненими, але і з
тими, що розвиваються. Наявність великого числа неписьменних і малограмотних людей,
дефіцит знань і кваліфікованих фахівців різних профілів гальмують економічний,
соціальний, культурний і політичний розвиток арабських країн. Ці фактори сприяють
збереженню і посиленню радикальних настроїв, особливо серед молоді.
За наслідком проведеного аналізу освіти в мусульманському світі, можна зробити
висновок, що якість освіти в арабському світі потребує термінового реформування. Внесок
арабського світу у науку і техніку дуже незначний. Освіта не є пріоритетом для багатьох
урядів арабських країн. У результаті, і без того нечисленна кваліфікована робоча сила
проводить більше часу, працюючи за кордоном.
В арабських країнах, як і у ряді інших країн Сходу, зберігаються гендерні
обмеження у доступі до освіти. Існує думка, що витрати на освіту жінок є марною справою,
адже після заміжжя мало хто з них працює поза домом. І все ж, такий підхід заважає
створенню суспільства знань в арабському світі.
В деяких, переважно нафтодобувних країнах, ситуація в освітній сфері дещо краща.
Проте цього недостатньо , адже у сучасному світі, де превалює економіка знань, арабські
країни опиняються перед загрозою перетворитися у пасивного споживача іноземних
технологій та послуг.
Сьогодні мають місце тенденції розвитку відносини між Україною та арабським
світом. Багато арабів отримують освіту в Україні, а потім заводять тут сім'ї, дітей, які вже
розмовляють українською мовою, вчаться в українських школах та ВНЗ, дотримуються
українських традицій. Таким чином, Україна відіграє вагому роль в освіті арабських
громадян, а отже, і в створення суспільства знань у цих країнах. Головним завданням на
сьогодні є надання широкої фундаментальної освіти як в українських, так і в арабських
навчальних закладах, яка дозволить кожному випускнику самостійно освоювати новітні
тенденції, брати активну участь у їх створенні в майбутньому.
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Н.А. БЕРДЯЕВ: ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ И
ХРИСТИАНСКИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
Как известно, любая наука, в том числе и философия техники, для того, чтобы
состояться и обозначить свое «проблемное поле», должна произвести, проработать и
обосновать свой теоретический, методологический и другой категориальный
инструментарий. Н.Бердяев, набрасывая первые «штрихи» своего видения «философии
техники», параллельно старался закрепить его четкими понятиями и категориями. Среди
таковых, одними из базовых, являются категории «организма» и «организации». Под
«организмом» Н.Бердяев понимал категорию духовного ( душевного, растительноживотного) символизма, который придает человеку космический характер, а под
«организацией» - категорию «голого», бездушного конструктивизма, который приходит в
мир человека месте с индустриально-капиталистической цивилизацией и системой
Тейлора. Духовный процесс – это «живое» (иррационально-гуманистическое) начало бытия
человека, а цивилизационный процесс, который связан с «машинизацией» жизни – это
«неживое» (рационально-антигуманистическое) начало бытия человека. В данной статье
речь пойдет о диалектическом соотношении и взаимопревращениях всех вышеназванных
категорий.
Вообще, если рассуждать об этом вопросе более широко, то сразу можно вспомнить
традиционную диалектико-материалистическую парадигму о «первой» и «второй»
природах и их цикличных «превращениях» по отношению друг к другу в процессе
исторической эволюции. Хотя Н.Бердяев рассматривает эти категории и их соотношение в
контексте своей философии христианского экзистенциализма. Поэтому его идеи и выводы
более специфические, чем это мы видим в марксистской философии. Его философия
выходит за сферу рационально-бытийного (которое прагматично и реалистично) и
реализует себя в сфере иррационально-бытийного (которое теллургично и эзотерично). То
есть его философия не для «широкой публики», а для специально подготовленного и
заинтересованного читателя. Но с другой стороны, мы не должны забывать о том, что
Н.Бердяев в начале своей творческой эволюции, в том числе, что касается и его взглядов на
роль машины и техники в обществе, находился на более умеренных позициях, разделяя
многие идеи теории марксизма. Действительно, Н.Бердяев не стоял на месте, его позиция
постоянно эволюционировала. В начале и конце данного процесса эволюции - это два
совершенно разных Н.Бердяева. Можно сказать, что его позиция стала двойственной, так
как сама «техника» имеет двойственную сущность в истории человечества. Поэтому при
анализе ее определяющих черт надо иметь ввиду, что в этом вопросе существуют две
стороны «медали». По этому пути в своей «философии техники» и Бердяев. Например, в
своей статье «Дух и машина (1915г.) он высоко оценивает освобождающее и
одухотворяющее значение машины и техники в жизни людей. У Бердяева относительно
научно-технического прогресса в целом и машины и техники в частности только одни
исключительно положительные оценки. Почему он делает такие выводы и проявляет такой
восхищенный оптимизм к будущим судьбам новой эпохи? Да потому, что все это
подтверждалось эмпирическим путем, духом («запахом») времени: техника стала
освобождать человека от тяжелого физического труда, у рабочего появилось больше
свободного времени для семьи и своего индивидуального развития, то есть жизнь
становилась более комфортной и уютной. Рынок интенсивно наполнялся все новыми,
качественными,
относительно
дешевыми
товарами,
потребительский
спрос
удовлетворялся, демократия расширялась. Но!?
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1923 год – это середина эволюции взглядов Бердяева. Тогда у многих философов,
историков ярко выражено проявились свои разочарования по отношению к конечным
результатам научно-технического прогресса, то есть к его оборотной, отрицательной
стороне, которая стала значительно перевешивать положительную сторону этого процесса.
И не только в производственно-экономической сфере, но также в экологической,
социальной,
духовно-культурной.
Достаточно
вспомнить
ошеломивший
всю
общественность Европы историко-философский труд О.Шпенглера с соответствующим
названием «Закат Европы». Вот и Бердяев в своей довольно системной работе «Смысл
истории», написанной им в едином духовном порыве, писал приблизительно об этом же. В
этом исследовании он анализирует историю причинно-следственных отношений, которые
подводят человечество (в частности Европу) к кризису и закату культуры. Они-отношения,
прежде всего, связаны с диалектическим характером развития самой культуры, с ее
трагедийностью, которая изначально и имманентно заложена в самой ее природе.
Культура, как и другие человеческие социальные явления развиваются по классической
диалектической схеме, обоснование которой мы видим, например в «Науке логики»
Г.Гегеля, а именно: тождество – различие – противоположность – противоречие.
Сначала все было хорошо: человек был растворен в природе, он ее созерцал,
интуитивно чувствовал, то есть его ритмы жизни соответствовали ритмам природы. Но
затем, в процессе истории, культура эволюционируя, развиваясь, усложняясь, приобретая
все более и более классические формы постепенно и закономерно стала воспроизводить в
себе обратные классицизму и романтизму формы «жизни». Все это способствовало
приходу в общество цивилизации, что по Бердяеву, означало «смерть» культуры. Почему?
Да потому, что культура – это органическо-духовное, аристократическое начало, это
начало «качественное». А цивилизация это организованно-машинное, демократическое
начало, начало «количественное». И в результате «организованность убивает органичность.
Жизнь все делается все более и более технической. Машина налагает печать своего образа
на дух человека, на все стороны его деятельности» [1, 168]. То есть, о чем это говорит? А
именно о том, что основным стержнем и причиной конфликта между «организмом» и
«организацией», между культурой и цивилизацией является техника, стремительный и
подавляющий все на своем пути приход в человечество и природу «царства машин»: «Эра
цивилизации началась с победного вхождения машин в человеческую жизнь» [2, 168], а
культура становится лишь средством «для техники жизни». Здесь Бердяев подчеркивает,
что существует природа-организм, до стадии человеческого «вмешательства»
первозданная, то есть то, что в марксизме называлось «первой природой». И также
параллельно с первой стала существовать природа-организация, созданная самим
человеком, т.е. то, что ранее называлось «второй природой». Органическое начало всегда
будет первичным, приоритетным, самым понятным и близким человеку, его духовности.
Но биологическая форма материи человека должна воспроизводиться, тело человека
обязано жить ради того же воспроизводства духа человека, и это «тело», чем дальше
история, желает жить все лучше и лучше, все комфортнее и комфортнее. Поэтому, человек
между собой и первой природой ставит искусственную среду орудий, «которыми он
пытается подчинять себе природу» [3, 168], то есть первую природу. Законы истории
неумолимы: на смену первой природе приходит вторая природа, на смену «организму»
приходит «организация». А техника регулирует этот переход, да до такой степени, что
искусственные орудия из средства удовлетворения потребностей человека и его
обслуживания превращаются в самоцель. «Организм» увядает, классическая культура
умирает, на смену ей приходит массовая, потребительская культура, что говорит о том, что
умирает сам человек в его «подлиннике», т.е. в первозданности его духовных
(божественно-космических) начал. «Царство машин» превращает человека с его
неповторимой индивидуальностью (и этому активно способствует «массовая культура») в
«среднего, массового» человека. Он становится не целью истории, а «конвейерным»
средством существования цивилизации, где он, с помощью «отверточных» технологий,
обслуживает это «царство машин и техники», которое сам («на свою голову») и создал.
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Но для оценки эволюции взглядов Н.Бердяева по данному вопросу и это еще не все.
На третьей, заключительной стадии этой эволюции под его авторством появляется статья
«Человек и машина». В этом труде Бердяев более глубинно, в своем особом
методологическом ключе подводит логическую черту всем своим прежним исследованиям,
опять же раскрывая диалектическую сущность техники как единство и борьбу начал
«организма» и «организации», определяет технику как «новую категорию бытия» [4, 152].
В этот его синтез-«подведение» вписываются как похвальные «нотки» технике
(объективная «дань» уважения), так и «нотки» критического характера, и так же дается
свой вариант выхода человечества из тупиковой ситуации. С одной стороны Н.Бердяев
подчеркивает, что «вопрос о технике (вопрос о вере в технику – авт.) стал вопросом о
судьбе человека и судьбе культуры…Техника есть последняя любовь человека, и он готов
изменять свой образ под влиянием предмета своей любви. И все, что происходит с миром,
питает эту новую веру человека. Человек жаждал чуда для веры, и ему казалось, что чудеса
прекратились. И вот техника производит настоящие чудеса».., и техника умножает блага
жизни» [5, 147-148]. В связи с этим, закономерно будет сказать, что для человека «техника
имеет космогоническое значение, через нее создается новый космос» [6, 152].
С другой стороны, в противовес первой точке зрения, он подчеркивает, что
«машина совсем не повинуется тому, что требует от нее человек, она диктует свои законы.
Человек сказал машине: ты мне нужна для облегчения моей жизни, для увеличения моей
силы, машина же ответила человеку: а ты мне не нужен, я без тебя все буду делать, ты же
можешь пропадать» [7, 151]. То есть, «массовая техническая организация жизни
уничтожает всякую индивидуализацию, всякое своеобразие и оригинальность, все делается
безлично-массовым, лишенным образа» [8, 155], поэтому «техническая эпоха многому с
собой несет смерть» [9, 153]. Как понимать такие противоречивые высказывания
Н.Бердяева? Это связано, как мы уже отмечали, с противоречивой природой самой
техники. С теоретической точки зрения, для «органического начала» техника – это плохо,
так как она несет с собой смерть. А в практической плоскости, с точки зрения организации
комфортных условий жизни человека, ее усовершенствования, Бердяев уже в 30-е годы ХХ
столетия видел (на том же его примере о глобальности кинематографа по сравнению с
театром), что техника – это хорошо. Она продлевает и «увеселяет» физическую жизнь
человека и дает ему возможность почувствовать себя «титаном», сверхфизическим
существом («сверхчеловеком»).
В данном случае, принимая во внимание принципы и методологию религиозноэкзистенциальной философии Н.Бердяева, нам необходимо еще раз «курсивом», по
«ступенькам», пройтись по основным позициям в отношении того, что связано с
категориями «космичности», «природности», «духовности», «организма», «организации»,
«культуры», «цивилизации», «божественности». А так же, в целом, всего того, что касается
«философии техники». Ведь сам Н.Бердяев по этому поводу удивлялся: «Поразительно, что
до сих пор не была создана философия техники и машины…не сделано самое главное, не
осознана машина и техника как проблема духовная, как судьба человека» [10, 153]. С тех
пор много было исследовано и передумано, но, наш взгляд, «философии техники» как
стройной, системно-структурированной, выработанной и понятийно, и категориально в
качестве самодостаточной теории до сих не существует.
Как уже было сказано, А.Н.Бердяев «философию техники» попытался рассмотреть
через призму категориального инструментария христианско-экзистенциальной философии.
Во-первых, экзистенциальная философия, как таковая, в значительной степени
антропологична. Это же касается и концепции Н.Бердяева. В центре его теории находится
человек и проблемы его существования, в данном случае, в условиях культуры и
цивилизации. Но, в контексте нашего вопроса, у Бердяева мы опять видим определенную
специфику. На стадии культурно-органического (абсолют растительно-животной
субстанции) развития человек-Я – это центр всего мироздания – это Дух, но который «в
себе», то есть в человеке. На стадии цивилизационно-органического (абсолют бездушномеханической субстанции) развития человек-Я – это центр всего мироздания – это Дух, но
2013
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который «для себя», то есть вне человека. «Человек испугался, когда раскрылась
бесконечность пространств и миров, он почувствовал себя потерянным и униженным, не
центром вселенной, ничтожной, бесконечно малой пылинкой. Мощь техники продолжает
дело раскрытия бесконечности пространств и миров, в которую брошена земля, но она дает
человеку и чувство его собственной мощи, возможности овладения бесконечным
миром…человек впервые делается, наконец, царем и господином земли, а, может быть, и
мира» [11, 154]. В этом случае человеческое «Я» рассматривается Бердяевым при помощи
диалектики конечного и бесконечного. Если в системе координат «организма» было все
законченным и конечным, «земля и небо составляли неизменную иерархическую систему»
[12, 150]. Теологические принципы, настаивая на вечном объективном порядке природы,
давали человеку, как конечному существу (который был «в себе», в растительно-животной
ауре), почувствовать, в лучшем случае, свою бесконечность на основе «веровального»
приобщения к бесконечности бога. То в системе координат царствующего мира машин,
механизмов, изобретательства, технического начала ему дается возможность почувствовать
и приобщиться к бесконечности космической пространственности и времени. Но он уже не
«в себе», а «вне себя», т.е. творит в такой плоскости пространства и времени, который до
конца не понимает. Однако, бесконечно развивающийся мир техники принуждает человека
думать по-новому, быть смелым, агрессивным, безжалостным. И ведь действительно,
«небольшая кучка людей, обладающая секретом технических изобретений, сможет держать
в своей власти все человечество» [13,157]. И действительно, формируется, новая
космогоническая картина, новая система мировоззрения человека. Поэтому царство машин
– это новая категория бытия, которой необходимо дать философское обозначение и
обоснование.
Во-вторых, культура, по Бердяеву, предстает как совершенная форма
материализации и опредмечивании человеком космических «импульсов» бытия. Онакультура включает в себя два элемента: природно-органический и технический. Бердяевым
признается, в определенном плане, технический способ в качестве возможного способа для
воплощения культурных ценностей в действительность. Ведь, действительно,
этимологическое значение категории от греческого techne – искусство, мастерство, умение.
Разве это не культурологическая категория? Поэтому Бердяев обосновывает ее
культурологичность в рамках «причастия» ее к духовным «делам» в качестве техники
мышления, стихосложения, живописи, танца, права, даже в качестве техники духовной
жизни, мистического пути, йоги и т.д. Но это культурологическое действие техники может
осуществляться строго в определенных границах и до определенных пределов
недопущения всяческого произвола с ее стороны. В противном случае она начинает
убийственно действовать не только на человеческую душу, все машинизируя и
схематизируя, но прямо обращает свое «жало» против своих материальных «родителей». И
тогда «последние люди сами превратятся в машины, но затем и они исчезнут за
ненадобностью и невозможностью для них органического дыхания и кровообращения»
[14,157].
Поэтому, высшей, априори гуманистической культурно-духовной формой
существования человека является сама природная, растительно-животная суть человека.
Она и причина, и суть, и конечная цель. Но тут опять замыкание цикла: в эту благодатную
для утверждения гуманистических ценностей почву попадает очередное инородное «телозерно». Оно прорастает и начинает давать «жизнь» миру индустрии и машин,
предпринимательства и конкуренции, прагматизма и бесчестия, бездушия и безбожия. В
такой системе «жизни» невыносимо жить ни творцу, ни художнику. Методология
Н.Бердяева, в данном случае, «ходит по кругу», и мы вместе с ней. А что делать? Такова
история. Эта история культуры есть история развития духа в «теле» природы. Она
постоянно, как уже было сказано, осуществляется в рамках диалектической борьбы и
превращенных форм «организма» (природа-дух-человек-личность) и «организации»
(машина-антидух-человек-робот). Поэтому, в целях систематизации и упорядочивания,
Н.Бердяев начинает рассматривать философские аспекты техники, формирование и
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разрешение «проблемного поля» техники в контексте трех стадий исторического развития
культуры: 1. природно-органической. 2. собственно культурной. 3. техническо-машинной.
Для первого этапа характерно погружение всеобщего (в том числе и человеческого) духа в
природу. Это погружение и совмещение духа с природой подразумевает под собой то, что
«человек все еще жил в природном мире» и все еще был «связан с землей, с растениями и
животными» [15,149]. Всю его жизнь определяла (и он сам был рад таким образом
«определяться») религия и мистика земли («человек из земли вышел и в землю должен
вернуться»). Земля же в сознании древнего человека ассоциировалась со всей природой и
бесконечным космосом. Космос - это абсолют, своеобразное «живое существо», который
заполняет собой все мыслимое и немыслимое пространство и время. А сам человек, как
биологический организм, его бытие со всеми отношениями, через мифы-символы был
представлен составной частью, микромиром природы и космоса. На второй стадии
культуры начинается процесс «выделения духа из природы», в результате которого
образуется особая сфера духовности, где человек стал активно творить и «гуманизировать»
все окружающее. Но это было только начало, - дух человека еще оставался и с природой.
Человек, общество внимательно «всматриваясь» и по-новому «удивляясь» законам
природы, вступили в длительный период изучения, анализа и покорения природной среды.
Люди только еще пытаются за счет собственных сил «одухотворения» подняться и
«взглянуть» на природу «сверху». То есть человеческий дух рождается из космического
духа, растет и становится высшим его продуктом, но не вопреки, а строго следуя законам и
правилам этого космоса-демиурга. Но люди, по-новому философствуя, уже творят,
преобразовывают природу и «кроят» ее по своим «лекалам». По мнению Бердяева, в этом
отношении культура ничем не отличается от цивилизации и технической индустрии:
«Искусство тоже создавало новую действительность (Дон-Кихот, Гамлет, Фауст, Мона
Лиза Леонардо, симфония Бетховена – авт.), не бывшую в природе». Ведь если обратиться
к этимологии понятия «культура», то от латинского cultura – (вначале) возделывание,
обрабатывание - (земли), (т.е. конкретное, прагматическое дело), (а потом уже) воспитание, образование, развитие. Это характерный диалектический процесс
превращенных (по-гегелевски: «тенденция переходить в свою противоположность») форм
категорий «техника» и «культура». Тоже самое относится и к человеку: одновременно
человек-дух все еще «там» (в природе), но теперь уже «здесь» (вне природы). Эти новые,
создаваемые человеком «реальности» нарастая и изменяясь в количественном отношении
внутри «старого-целого», постепенно вырастают из своих столь привычных, но уже тесных
«штанишек», образуя новое качество-количество другой «жизни» под названием
цивилизация. На этом этапе истории культуры, а именно становления буржуазного
общества, происходит индустриально-техническая революция. Для цивилизации, для ее
особого «культурного поля» становится вполне естественным и необходимым стремление
духа к полному выходу из природы и активнейшему овладению ее органическими и
неорганическими формами. Субъективный дух, носителем которого является индивид,
социум, обречен на покорение объективного духа – духа самой Природы, самого Космоса.
Это было связано с приходом в историю особого царства организованных и
механизированных «тел» - «царства машин и техники». Человеческий дух уже претендует
на роль и функции абсолютного духа-Космоса, пытаясь с помощью науки и техники
подчинить и управлять жизнью всего громадного «живого» организма – планеты Земля.
Субъект познания, в связи с такими претензиями и трансформацией своего духа, переходит
на принципиально новый уровень понимания и осознания действительности,
принимающего все более смелый и даже наступательный характер. «Техника отрывает
человека от земли, она наносит удар всякой мистике земли, мистике материнского
начала…В этом религиозный смысл техники. Техника дает чувство планетарности земли,
совсем иное чувство…Прежде человек приникал к матери-земле, чтобы не быть
раздавленным пространством и временем. Теперь он начинает овладевать пространством и
временем, он не боится отделиться от земли, он хочет как можно дальше в пространство»
[16,153,154]. Научная и инженерная деятельность людей есть выражение их активности и
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решительности не только к окружающей среде, но и к самим себе в борьбе против
прежнего пассивного, растительно-животного состояния. Человек делает ставку не на
органическое, а на организованное бытие. За счет точнейшей общеобязательной
систематизации, организации и регуляции он хочет стать победителем в этой бесконечной
схватке с природой и самим собой. Человечество и человек при цивилизации становятся
другими: все становится «массовым», мужает и крепнет, не желая быть ведомым, а только
ведущим. Однако, центр тяжести в человеке переносится не на духовность, а на
«телесность». И в этом вся «загвоздка»: этот бунтующий человек превращается в
говорящего монстра, но уже скорее не производителя, а безудержного потребителя.
В этой системе ценностей, если внешний мир изменяется, совершенствуется,
становится все комфортнее и комфортнее, теплее и теплее, то внутренний мир человека и
общества, наоборот, начинает интенсивно опустошаться, человеку страшно обратиться к
самому себе, к своей душе потому, что там ничего не осталось («проявленная человеком
способность к организации дезорганизует его внутренне»). Внутренние начала
дегуманизируются («но в этой дегуманизации повинен сам человек, а не машина» [17,161]),
появляется всеобщий дискомфорт, «другая» агрессия. Эта агрессия направлена уже не на
покорение природы и космоса, а против самого человека и общества (на современном
уровне мы видим, что это проявляется и на элитарном уровне: концепция «золотого
миллиарда» и сам Римский клуб, тот же двойственный и противоречивый INTERNET). И,
как это часто или всегда было в истории: от бунта и развития до быстрого падения вниз одно мгновение («миф о Сизифе»). Все поражается кризисом и отчаянием. Проклятие
«вечного» греха лежит на роде человеческом: он должен начинать все сначала, «всегда
трагична его судьба». Но пока все «катится» вниз, еще остается, по мнению Н.Бердяева,
возможность все затормозить. И в первую очередь, обратиться к Богу и вымолить у него
прощение за свою гордыню и непомерные амбиции.
Христианский экзистенциализм и философия техники занимают существенное
место в творчестве Н.А.Бердяева. Соединив, казалось бы несоединимое, их в единое целое,
ему удалось, на наш взгляд, показать и дать потомкам общечеловеческий идеал развития. А
именно: это человек думающий, не боящийся действовать и идти вперед, но, самое
главное, имеющий глубокие духовные корни с космосом и богом. Человек-новатор,
изобретатель, но, в первую очередь, верующий человек. Поэтому, он должен верить в
освобождающую силу науки и техники, но еще более он должен понимать, что человек –
это творение божье и ему уготована судьба быть не в этом мире цивилизации (пусть
свободном и прекрасном), а вернуться своей христианской душой к своему Отцу, как
вечной и бесконечной Истине. Тогда такой человек, скорее всего, научится не только
дышать, но и достойно жить в этой «новой электрической и радиоактивной атмосфере, в
новой холодной, металлической действительности, лишенной животной теплоты» [18,151].
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SUMMARY
The given article deals with philosophical art of N.Berdyaev. First of all the problems
connected with comprehension of the categorical apparatus of ―philosophy of technique‖ are
considered. Second of all, a picture of how N.Berdyaev sees the interaction of ―philosophy of
technique‖ and Christian existentialism is given.
І.І.КАПРІЦИН
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ
КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
Проблема адекватності тлумачення змін в культурі, в духовній культурі зокрема,
представляється безперспективною поза вирішенням питання суб'єктності. Виникнення
пари "суб'єкт-об'єкт", саме по собі актуалізує відношення опозиції, інтерпретації «іншого»
з позиції неадекватності і протиставлення. З іншою, оптимістичної сторони розгляду
питання, починаючи з моменту актуалізації дуальності, «запускається» процес оптимізації
розуміння, зближення та злиття суб'єкту пізнання з об'єктом.
Різні форми суспільної свідомості виникають з багатства об'єктивного світу,
природи, суспільства, мають власні об'єкти, форми віддзеркалення соціальної дійсності,
виконують властиві їм соціальні функції [11,499], отже мають і власні причини
виникнення. Наукова форма суспільної свідомості, приміром, не могла сформуватися і
виділитися раніше, ніж накопичення релігією раціональних знань не досягло такої
концентрації, яка почала погрожувати їй якісними трансформаціями (відкриття Коперника,
Галілея та ін.); громадське виробництво не досягло такого технічного рівня, який створив
соціальну затребуваність і застосовність наукового підходу, що в комплексі з іншими
історичними умовами створило необхідну концентрацію продуктивних сил суспільства,
сформувавши нову для свого часу форму суспільної свідомості.
Історія, – форма наукового пізнання законів розвитку суспільства, розглянута як
процес усвідомлення спрямований назад, припускає певну активність історика, яка
включає споглядацький розподіл загального потоку подій на етапи, виділені на підставі
актуальних для дослідника критеріїв. При цьому, науковість дослідження покликана
забезпечити специфічна методологічна база що актуалізує, в ряду інших, принцип
об'єктивності, який розкривається у визнанні існування об'єкту пізнання зовні і незалежно
від суб'єкта що пізнає, і самого процесу пізнання. Вторячи Г.Гегелю, об'єктивний
науковець повинен відмовитися "від своєї суб'єктивної особливості, поглиблюючись в
предмет, представляє мисленню діяти самостійно, не додаючи що-небудь від себе" [5,124].
Вчений-історик має справу з об'єктивною реальністю, – чуттєво даною, такою що
розвивається, сутнісно наповненою, такою, що містить в собі результати власного розвитку
[11,314], закономірною в уявленні дослідника. Виходячи з наведеного академічного
визначення, об'єктивною реальністю, є певний сегмент буття науково окультурений, і
завдяки цьому, усвідомлений і сприйнятий як відомий. Але, з одного боку, йдеться лише
про деяку частину матеріальної дійсності, з іншого боку, – ця об'єктивна реальність
являється в історичному дослідженні не у своєму натуральному, об'єктивному вигляді, а
лише як віддзеркалена, розгорнута, формалізована, і, кінець кінцем, перетворена
дослідником, на тій основі, що усі форми пізнання-віддзеркалення несуть в собі
можливість «добудовування» образу відбиваного об'єкту. У зв'язку з цим, про науку
висловлювалася думка як про «до остраху рішучій обробці дійсності» [10,74]. Такий
ланцюг роздумів зводить «об'єктивність», яку так цінує наука, до певної форми
контрольованої суб'єктивності.
Філософська процедура пізнання, на відміну від наукового пошуку, що має об'єктом
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природно-історичні феномени, зайнята рефлексією розумових моделей, що представляють
світ у відношенні до людини і людину в її відношенні до світу. Якщо предметом науки
виступають закономірності, які регулюють розвиток природно-історичні феноменів, то
«предметом філософії є основні детермінанти, що дозволяють оптимізувати процес
розвитку світогляду, забезпечити відповідність розумових моделей реальній дійсності"[4,58]. Таким чином, незважаючи на структурну схожість, прагнення до достовірності,
раціональне освоєння світу філософія і наука (історія) мають різні об'єкти, предмети та
функції. Якщо історія виступає формою теоретичного освоєння соціальної реальності, то
філософія, – усвідомленням форм цього освоєння, включає суб'єкта дослідження і як
дослідника, і як елемент філософського аналізу [4,8]. Використання філософського
методологічного інструментарію, зважаючи на складність об'єкту нашого дослідження,
здається нам більш обґрунтованим унаслідок того, що філософія займає методологічно
серединне положення. Філософія позбавлена конфесійної ангажованості релігії, в той же
час, її винятковою особливістю є те, що «в ній достовірність знання доповнюється
елементами переконання, тобто у філософії проявляється злиття знання з переконаннями,
завдяки чому ідеологічний момент в ній проявляється сильніше, ніж в науці» [4,5-8].
Приступаючи до рефлексії трансформацій елліністичної духовної культури,
необхідно відзначити, що критерієм розподілу історичних етапів виступають: зміни умовно
загальні, до яких належать, передусім – зміни в суспільній свідомості; зміни одиничні (у
світобаченні, та ін. підсистемах світогляду) і зміни особливі (особистісні).
Інструментами пізнання виступають «призми», крізь які здійснюється аналіз
історичного плину і розподіл його на етапи, тобто, виступають підставами систематизації
матеріалу. Найбільш поширеними є культурні, економічні, політичні, ідеологічні "призми",
які, більшою мірою, представляють пласт загальних і одиничних змін, мало роз'яснюючи
зміни особливі, що стосуються особистісної основи історичного процесу. Здається, що
продуктивним, об‘єднуючим соціально-історичну теорію і практику може виступити
розгляд історії духовної культури крізь "призму" традицій.
З одного боку, традицію вважають древньою, освяченою віками, незмінною з
періоду її виникнення формою передачі соціального досвіду. У цьому сенсі традиція не є
цілком історичним явищем, оскільки історія передбачає конкретизацію появи в просторі в
певний момент часу того, чого не було раніше, та його подальший розвиток.
Стосовно епох еллінізму і середньовіччя, критерієм зміни громадських формацій є
загальні, фундаментальні зміни в духовній культурі – прийняття християнства, –
закономірний симбіотичний акт взаємодіючих культурно-історичних комплексів
скріплених імперською владою Риму.
Згідно з автором "Церковної історії" Євсевієм, у ортодоксального християнського
віровчення, «вічно істинного і такого, що викладається споконвіку», не було історії; історія
була тільки у єресі, яка з'являлася у зв'язку з нововведеннями конкретних єресіархів [8,7].
Але критична діалогічність з офіційними догматами, що за фактом прояву приймала форму
єресі (греч. особливого віровчення), розкривалася як заперечення заперечення (єресі
догмами), виступає показником діалектичного розвитку виникнення і розвитку
християнства. Таким чином, єресь в даному випадку, виступає движієм розвитку
християнства. Не можна відмежовуватися і від того, що «вічно істинне і споконвічне»
християнське вчення, формально само є єретичним рухом у межах іудаїзму.
В той же час, традиції, будучи "відносно стійкими формами, способами, прийомами,
методами діяльності, що повторюються, є міцними і загальноприйнятими, що історично
склалися у рамках конкретної соціальної спільності або одного з елементів її структури, що
визначаються суспільно-економічними умовами і іншими особливостями існування
спільності" [3,13], виступають найбільш довговічними, стабільними в часі формами
задоволення соціальних потреб. Зміна цих форм може свідчити про фундаментальні,
завершуючи процес зміни епох, трансформації у світогляді людини, які відповідають
новому якісному рівню розвитку культури і цивілізації.
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Релігійна традиція виступає як видовий прояв духовної традиції, що є творчим
освоєнням світу, що ґрунтується на духовній діяльності людських співтовариств,
розкривається в специфічній вірі в існуванні і приматі надприродного світу, прихистку
вищих сил гідних поклоніння, над світом природним, чуттєво сприйманим звичайною
людиною. Така диспозиція виникає з досягнутого в процесі розвитку суспільства само
відчуження людини і природи, людини і суспільства, і ототожнення людини з іншим,
вищим світом. Таким чином, основою релігії, як форми суспільної свідомості, є свідома
відмова людини від задоволення своїх актуальних потреб в сьогоденні з "перемиканням" на
ілюзію їх задоволення в майбутньому, іншому, кращому світі. Такій суспільній тенденції
сприяє досягнення людством такого рівня мислення, який дозволяв йому абстрагуватися,
"відриватися" від реальності. При цьому, філософія релігійної свідомості виступає
структуроутворюючим елементом соціальної філософії і, на думку В.И.Воловика,
визначається як одна з форм розгортання і перебудови розумових структур, що визначають
відношення людини до світу – світу до людини, релігійних суб'єктів, що проявляються у
взаємозв'язку, один з одним, природою і суспільством в конкретних історичних умовах
[4,19].
Християнізації елліністичної культури присвячені праці істориків, релігієзнавців,
філософів, соціологів, психологів. Не буде перебільшенням об'єднання усіх названих
фахівців ідеєю «не випадковості» християнського вибору імператора Костянтина. На тлі не
функціональності еллінських богів в умовах загострених питань буття, християнство стає
не лише ідеєю, якою захоплюється нові і нові прибічники, але і офіційною державною
релігією, ідеологією, соціальним і політичним важелем влади. Адже ідеологічно
християнська єдинобожність більшою мірою відповідала соціально-політичним умовам
імперії, що змінилися, ніж, для прикладу, культ Ларів або уявлення і поклоніння запозичені
з інших культур. Тобто, сприйняття християнства рухається від особливого, особового
рівня змін світогляду до загальних, фундаментальних трансформацій, відзначених певними
державними актами.
Але ставка на консолідуючу функцію церкви Христової не принесла римській
державі очікуваного миру, християнство виявилося «невірним союзником Риму.
...Структури держави потрібні були церкві як опора і засіб самоствердження, як форма в
яких вона відлилася. Релігія вселенського покликання, християнство, не ризикувало
замикатися у межах однієї цивілізації" [7,10-11]. Саме в умовах цієї поліетнічної,
полікультурної рабовласницької мегацивілізації християнські теоретики створювали
проект світової релігії, що згодом пройшла шлях від самоізольованих кумранских громад
до місіонерської активності апостолів і рівноапостолів. Саме у географічних межах
найбільшої імперії християнство отримало статус світової релігії.
Виникле як "релігія рабів", форма їх свідомості, засіб осмислення умов їх життя і
порятунку, – надалі християнство було сприйняте не лише рабами, але і рабовласниками,
незначною (але соціально активною) частиною правлячої еліти, що усвідомлювала глибоку
духовну кризу «суспільства споживання». Саме її інтерпретаторські зусилля дозволили
трансформувати «релігію рабів» в «релігію рабовласників».
Як тільки християнство опинилося поза небезпеками гонінь, актуалізувалися
небезпеки його внутрішнього розколу. Поширювалося розмежування між західним і
східним крилом церкви. До IV століття завершився процес латинізації західної церкви, і
консолідації західного кліру навколо римського понтифіка. У свою чергу, усередині як
західної, так і східної церкви активно відбувається утворення автономних конфесій.
Християнський апологет ІІ ст. Іреней перераховує 22 сучасні йому єресі, а Єпіфаній
Саломинский у 375 році – вже 156 «шкідливих навчань» [8,16].
Криза римської держави, часта зміна імператорів, гостра політична боротьба,
варваризація суспільства, створили умови для "кристалізації" жорсткої управлінської
структури християнської церкви. Зовнішні небезпеки і нестабільність викликали
"капсулювання" латинської церкви. Замикання її на собі, боротьба за виживання і владу, як
засіб стабілізації свого положення кидає її в "вихори" політичної боротьби. Духовність,
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лагідність і людинолюбство християнства зазнають значних трансформацій. Аналіз
доктринальної складової західної і східної гілки християнства дозволив В. И. Уколовой
відзначити порівняно більшу раціональність і практицизм західної церкви, її менший потяг
до теологічного теоретизування [9,10-11].
У творах Амвросія Медіоланського (ок.340-397), Ієроніма Стридонського (347-419),
Аврелія Августина (354-430) закладається християнський світогляд наступних епох. Багато
в чому основою західного ранньосередньовічного християнства стали концепції Аврелія
Августина - фігури історичної, що утілила в собі духовну драму свого часу. Виходець з
родини язичника і християнки, що пройшов духовний шлях від "граничної чуттєвості до
абсолютної духовності" [2,1], через дуалізм маніхейства, академічний скептицизм і
неоплатонізм до християнства. Наприкінці життя, ставши Августином Блаженним, –
здобув славу не лише систематизатора християнського віровчення, фундатора
християнської есхатології, але і непримиренного борця з єретиками, що отримав прізвисько
"молот єретиків" [1,2].
З Платоном, на вчення якого спирався Блаженний Августин, в розробці своєї
ідеології, його пов'язує прагнення до практичного втілення своїх теоретичних концептів.
Але, на відміну від Платона, Августин Блаженний виявився більш відповідним потребам
свого часу, його філософія і теологія була сприйнята як засаднича для віровчення
християнської церкви аж до ХIII століття, зберігає великий вплив в римо-католицтві і
православ'ї і сьогодні.
Але, не дивлячись на сформовану ідеологію і функціональний управлінський
апарат, християнська церква далеко не так переможно поширювала своє вчення в
суспільній, і тим більше, в індивідуальній свідомості населення Середньовічної Європи, як
це описується в житіях святих.
А.Я. Гуревич, відзначає викриття язичницьких культів серед простого народу у
багатьох церковних авторів VI-IX сторіч. Судячи по з «Переліку забобонів і язичницьких
звичаїв», що відноситься до VIII ст. (що використовувався на території Франкської
держави як довідник місіонера), більшість викриттів було спрямовано проти язичницьких
звичаїв аграрного походження [6,43-44], освідчивши про те, що основними носіями цих
«забобонів» були селяни, що мають безпосередній контакт з природою, що за допомогою
традиційних ритуалів почували себе включеними в коловорот вегетативних змін.
Не дивлячись на всіляку державну підтримку церкви в справі навертання до
християнства: видання королівських едиктів, що забороняли нечестиві дії забезпечення
родючості ріллі і худоби; капітулярії згідно яких селян примушували до вивчення «Credo»,
молитов, містили і перелік покарань за недбайливість ("нехай його б'ють", морять постом, а
наполегливих в непокорі, – доставляти до короля для розгляду [6,45-46]), християнство не
поширювалося далі формальної сторони культу. Церковні автори нарікають на двовірство
своїх прихожан, які не уникають церковних служб і таїнств, але в інший час приносять
жертви язичницьким богам, продовжують спалювати померлих, здійснюють ритуали на
кладовищах.
Підводячи підсумки, необхідно відзначити, християнство виникає як форма
осмислення життя абсолютно залежного населення римської імперії, період його
формування і первинного розвитку співпадає із загостренням духовної і релігійної кризи
римського суспільства. Духовна еліта римського суспільства сприйнявши прогресивні ідеї
християнства, наповнює його філософським змістом і намагається використовувати як нову
системоутворюючу модель державності. Але, вихідний «рабсько-пролетарський» характер
вчення, не дивлячись на зусилля інтерпретаторів- етатистів, не міг бути сприйнятий
вільним аграрним населенням римської імперії, унаслідок світоглядної невідповідності.
Панівні класи були зацікавлені в поширенні світогляду, що насаджує і закріплює
вертикаль централізованої влади, обожнювання якої, гарантувало її стабільність. Нижні
шари суспільства (селяни, вільні общинники) особливої зацікавленості і мотивації відмові
давнім богам природи не мали. Більше того, збереження старих звичаїв, набуло форми
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ідеологічної боротьби соціальних класів, що дозволяє медієвістам-релігіознавцям говорити
про станові особливості європейського християнства.
Розглядаючи приведені дані християнізації крізь запропоновані вище критерії
розподілу на історичні етапи, необхідно відзначити ігнорування ідеологами ранішнього
християнства: а) етапів особових і одиничних трансформацій суспільної свідомості, б)
невідповідності світоглядних комплексів рабського і вільного стану. Відзначені
особливості християнізації духовної культури середньовічної Європи дозволяють зробити
висновки про її верхівковий, насильницько-етатичний характер.
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SUMMARY
The article analyses the social peculiarities of early European Christian. Among the
reasons of it are: ignoring ideologists of early Christianity milestone changes cultural traditions,
the mismatch of the original Christian worldview of the complex and free States of the European
farmers. The marked features of the adoption of Christianity spiritual culture of medieval Europe
allow to make conclusions about his forced public character.
О.С. ДУХОВНА-КРАВЧЕНКО
СУЧАСНА ДЕРЖАВА: НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Тема трансформації національного життя в умовах глобалізації піднімається вже не
перший десяток років. В сучасній соціально-гуманітарній науці існує декілька напрямів
дослідження протистояння національних держав викликам глобалізації. Одні з них
вказують на потенційну можливість загибелі національних держав, інші, навпаки,
стверджують про стійкість цього політичного інституту глобалізаційним процесам. Наукові
дискурси не втихають. А національна держава й досі залишається головним актором
міжнародних відносин. Звісно, що за останні 30 років значно зросла роль і інших
організацій, які на сьогоднішній день суттєво впливають на світову політику. У зв‘язку з
цим актуальним стає дослідження сутнісних характеристик сучасної держави та її ролі в
міжнародній політиці.
Трансформація інституту держави є об‘єктом уваги багатьох вчених. Серед
вітчизняних дослідників слід виділити В. Белевцева, Н. Пелагешу, В. Кафарського, В.
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Крисаченко. Серед зарубіжних дослідників необхідно згадати Ю. Габермаса, М. Боммеса,
А. Блинова.
Історія людства безпосередньо пов‘язана зі становленням та розвитком такої форми
суспільної організації та розподілу влади як держава. Необхідність існування державної
форми організації суспільства пояснюється ускладненням, розвитком суспільного життя. В
свою чергу, протягом тривалого історичного періоду зміни відбуваються і в самій державі.
Це зміни економічних рівнів розвитку суспільства, політичних режимів, форм правління,
наявності та панування ідеології в державі тощо. Зазначені критерії можуть бути
використанні для виділення певних типів держави. Головним критерієм зазначеної
класифікації є основні історичні періоди розвитку суспільства.
Традиційно, розглядаючи історичний процес розвитку людства, виділяють такі
історичні типи держави: давньосхідні деспотії; античні рабовласницькі держави;
середньовічні феодальні держави; національні буржуазні держави, сучасні демократичні
держави.
З приводу такої класифікації С. Джолос зазначає, що ―поняття сучасна держава тісно
споріднене з критерієм часу і не є сталим: як кожна епоха колись була ―сучасністю‖, так і
для певного проміжку часу існує певний тип держави, який виявляється сучасним, тобто
таким, що відповідає умовам певної епохи‖ [7, с. 4].
Відповідно до цього зауваження, сучасність як характеристика держави не є
конкретним історичним типом, а лише фіксує відповідність певного типу держави
історичним умовам розвитку суспільства. З таким твердженням важко не погодитись.
Справді, кожна історична епоха формує конкретні вимоги до існуючих держав. Саме
відповідність цим вимогам виступає головним критерієм життєздатності держави як
суспільного та політичного інституту. Подальший суспільний розвиток висуває нові
вимоги, до яких повинна пристосовуватись держава. Таким чином, сучасність є
характеристикою держави, яка позначає міру її ефективності в конкретний історичний
період розвитку людства.
Слід зазначити, що протягом 19 – 20 століть таким типом залишалась національна
держава. Безсумнівно, що глобалізація сприяє формуванню нового історичного періоду
розвитку людства, який, відповідно, висуває нові вимоги до національної держави. Тож,
говорячи про сучасну державу, доцільно розглядати її як національну державу, що
трансформується відповідно до умов сьогодення. Виявлення сутнісних характеристик
сучасної держави незміно опирається на виявлення характеристик національної держави та
тих трансформацій, яким вона піддається в сучасну епоху.
Визначаючи сутнісні характеристики національної держави, ми вважаємо можливим
виділити такі її складові як держава та нація. Власне, такий підхід не є новим, до нього
апелюють такі дослідники як Ю. Габермас, В. Кафарський [6; 8]. При аналізі існуючих
визначень національної держави ми також зустрічаємо апеляцію до цього принципу.
Так, у вступному слові до ―Націоналізм: Антологія‖ подається таке визначення
національної держави: ―держава, кордони якої збігаються з кордонами нації‖ [9, с. 28]. В
цьому визначенні, на нашу дуку, не відображаються сутнісні характеристики такого
феномену суспільного буття як національна держава. Взятий за основу цього визначення
територіальний принцип не є головною характеристикою національної держави. Він лише
відображає особливості формування деяких національних держав, не враховуючи можливу
поліетнічність, полінаціональність та негомогенний склад населення. Більш того, таке
визначення не включає характеристики багатьох країн Африки та Азії, де одна нація може
бути поділена територіально між декількома державами та сам процес формування націй
ще не закінчений. Відтак, на нашу думку, використання лише територіального принципу
при визначенні національної держави не відбиває сутнісних характеристик цього
феномену.
Крім того, неточним здається нам визначення В. Кафарського, який, розглядаючи
національну державу, звертає увагу на територіальні та політичні складові. Автор визначає
національну державу як ―політичне об‘єднання території, населеної одним народом або
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групою споріднених народів‖ [8, с. 91]. В цьому визначенні відсутня дефініція ―нації‖ як
такої. Натомість автор виділяє існування народу як головну характеристику національної
держави. Підміна понять при визначенні національної держави не є вірним, так само як і
ототожнення понять ―нація‖ та ―народ‖ у цьому випадку.
В різних трактуваннях поняття ―нації‖ може означати як громадянську спільноту,
так і етнічну, а може поєднувати зазначені характеристики. В статті спираємось на
визначення нації як соціального феномену, який розуміється як консолідація різних
субетнічних груп, які мешкають на певній території, навколо певного етносу, мають
економічний, політичний, історичний, соціальний та інші аспекти функціонування, котрі у
своєрідності свого взаємозв‘язку утворюють неповторний спосіб її буття [14, с. 23].
Поняття ―народ‖ позначає інший феномен, а саме: соціальну спільноту, яка має
можливість впливу на розвиток суспільства в межах певної території. На нашу думку, це
поняття не містить національних або етнічних характеристик, а зосереджує увагу на
політичній активності. Як справедливо відзначає В. Воловик поняття ―народ‖ може
трактуватись по різному. Перша його трактовка має етносоціальний зміст, друга – більш
широкий, коли цим поняттям позначають все населення країни (український, польський,
американський, італійський народ). Третя трактовка характеризує народ як соціальну
спільноту, яка включає на різних етапах історії ті класи, соціальні верстви та групи,
інтереси яких співпадають з потребами поступального розвитку соціального організму [5,
с. 169 – 170]. Подібної думки дотримується і О. Блінов, який зазначає, що поняття ―народ‖
більш юридична, електорально значуща субстанція, правовий феномен, в той час як нація –
політичний. Автор заперечує проти ототожнення цих понять [3, с. 18].
Дійсно, аналіз понять ―нація‖ та ―народ‖ дозволяє зробити висновки, що хоча в
трактовці нації як громадянської спільноти – сукупності громадян, що проживають на
території однієї держави, можна побачити приближення до поняття ―народ‖, але не
ототожнення з ним. Таким чином, визначення національної держави через поняття ―народ‖
призводить до втрати національної ознаки та, відповідно, не відбиває сутності цього
феномену.
Розкриття суттєвих характеристик національної держави можливе за умови
залучення до визначення характеристик держави як форми організації суспільства та нації
як спільноти людей.
М. Уолцер, говорячи про національну державу, розуміє її як ―організацію однією
групою людей життя всього суспільства на певній території у відповідності зі своєю
власною історією та культурою‖ [16, с. 41]. У цьому визначенні одночасно бачимо сутнісні
характеристики держави як форми організації суспільства та нації як ―консолідації різних
субетнічних груп, які мешкають на певній території, навколо певного етносу, які мають
економічний, політичний, історичний, соціальний та інші аспекти функціонування, котрі у
своєрідності свого взаємозв‘язку утворюють неповторний спосіб її буття‖ [14, с. 23].
Дещо розширює це визначення російський дослідник О. Блінов, зазначаючи, що
національна держава це така ―правова, суверена, територіальна організація публічної
влади, яка легітимно виражає та відстоює корені (культурні, духовні, політичні й
економічні) інтереси окремої і згуртованої на основі розуміння своєї цілісності і єдиної
історичної долі спільноти людей – нації‖ [3, с. 73].
Це визначення вважається нам більш ґрунтовним та таким що відбиває сутнісні
характеристики національної держави, до яких ми відносимо право нації на організацію
публічної влади в межах певної території з метою задоволення власних національних
інтересів. Таким чином, головною ознакою національної держави ми визначаємо політичну
та правову суб‘єктність нації на певній території.
В. Любашиць, аналізуючи виникнення національної держави, виділяє такі її ознаки:
- централізація державної влади, яка реалізує контроль над територією з певними
кордонами та володіє монополією на легітимне використання сили всередині суспільства;
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- політична організованість спільноти громадян, яка називається нацією. Національна
держава може визначати громадянський статус людей, які народились або тривалий час
проживають на її території;
- лояльність населення до держави на основі самоідентифікації громадян з державою;
- визнання світовою спільнотою державного суверенітету, тобто верховенство державної
влади всередині країни та її незалежність в сфері міжнародних відносин [10].
Але, на нашу думку, ці ознаки національної держави не є повними. Так, до головної
ознаки національної держави нами було віднесено політичну та правову суб‘єктність нації
в межах певної території. До інших ознак національної держави, на нашу думку, слід
віднести такі:
- суверенітет, який розуміється як самостійність й незалежність державної влади від будьякої іншої як на території самої держави, так і поза неї. До цієї ознаки, на нашу думку, слід
віднести монополію держави на видання нормативно-правових актів, оподаткування
населення, існування державного апарату примусу, монополія держави на використання
насильства;
- територія, на яку розповсюджується державна влада;
- громадянство, як правовий зв‘язок населення з державою, який передбачає існування
взаємних прав та обов‘язків;
- спільність мови, культури, історії, що дає засади для формування гомогенності населення
за національною ознакою;
- представництво нації в усіх верствах населення;
- реалізація національних інтересів в державній діяльності.
Саме за цими ознаками ми можемо говорити про існування національної держави як
окремого суб‘єкта суспільного та міжнародного життя.
Проте, з кінця 20 століття глобалізаційні процеси висувають перед національною
державою нові умови. Так, С. Джолос аналізуючи поняття, ознаки та види сучасної
держави, називає такі основні риси сьогодення в яких вимушена існувати держава:
послаблення національних держав, пов‘язане з делегуванням значних повноважень
міжнародним організаціям, скорочення втручання держави в економіку, зменшення
податків, що збільшує політичний вплив підприємств, легка міграція і вільне переміщення
капіталу закордон сприяє зменшенню влади держави над громадянами [7].
Як зазначає Н. Пелагеша, ―суверенні держави вже не можуть на власний розсуд
проводити всередині держави будь-яку політику (економічну, освітню, культурну тощо).
Держава мусить зважати на позицію суб‘єктів глобалізації або суб‘єкти глобалізації
проводять певні політики на її території без погодження з нею‖ [12, с. 43].
Крім того, в сучасній літературі виділяються такі сфери впливу глобалізації на
національну державу: економічна (транснаціоналізація господарського життя, створення
транснаціональних олігархічних еліт, різкий відрив економічно розвинутих країн),
політична (зміна природи державного суверенітету, наявність загальнообов‘язкових правил
гри для всіх учасників політичного життя), правова (інтернаціоналізація внутрішнього
права держав, конституціоналізація міжнародного права, глобалізація правового
регулювання), соціальна сфера (високий рівень міждержавної мобільності, формування
транскордонних соціальних, релігійних організацій і рухів без фіксованого членства,
становлення загальних ціннісних орієнтацій, виникнення глобальної культури, глобалізація
суспільної свідомості), культурна сфера (тенденція до створення єдиної глобальної
культури та одночасне відродження національних культур) [3, с. 37 – 40].
Зрозуміло, що зміни зовнішніх умов існування викликають зміни і в національній
державі. Аналіз змін, що відбуваються з національною державою в глобалізованому світі
дозволить виявити сутнісні характеристики сучасної держави.
Перш за все, необхідно звернути увагу на зміни які відбуваються в головних ознаках
самої держави.
Одна з головних змін відбуваються в сфері суверенітету національної держави.
Зрозуміло, що глобалізаційні процеси змінюють можливості самостійного та незалежного
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прийняття рішень національною державою не тільки у зовнішній політиці, але і у
внутрішніх питаннях. Л. Мамут зазначає з цього приводу, що в своїй діяльності
національна держава вимушена рухатись в такому політико-правовому просторі і
використовувати ті методи та засоби, які диктуються зобов‘язаннями перед
наднаціональними організаційними об‘єднаннями. Вона має детальніше враховувати
інтереси інших держав, навіть якщо вони не завжди співпадають з деякими власними
національними інтересами [11, с. 4 – 5]. Такої думки дотримується і Н. Пелагеша, говорячи,
що в умовах глобалізації з‘являється явище «розподілений суверенітет», за яким через
делегування частина суверенітету передається недержавному (наддержавному,
субдержавному, міждержавному) актору [12, с. 44]. Розглядаючи особливості
трансформації суверенітету національних держав, І. Троян так описує цей процес ―під
впливом глобалізаційних процесів спостерігаються процеси ―розмивання‖ державного
суверенітету, що пов‘язані з процесом фактичного переходу частини функцій держави до
інших міжнародних акторів. Можна констатувати, що принцип державного суверенітету
де-юре існує в міжнародному середовищі і сьогодні, але де-факто відбувається його
порушення‖ [13, с. 130].
Дійсно, світова спільнота все активніше втручається не тільки у зовнішню, але і у
внутрішню політику національних держав, використовуючи для цього засоби
економічного, політичного та, навіть, воєнного примусу (що можна побачити на прикладі
Білорусії, Афганістану, Ірану, Туреччини, Єгипту та інших країн). Проте в той же час є ряд
питань зовнішньої та внутрішньої політики, в які світова спільнота не втручається. Саме
так можна охарактеризувати позицію світових міждержавних організацій стосовно
конфлікту Китайської Народної Республіки та Тибету, Країни Басків та Іспанії, тривалих
воєнних дій Росії на території Чеченської Республіки, конфлікт Нагорно-Карабахської
Республіки та Азербайджану, Придністров‘я та Молдови, Томіл-Ілану та Шрі-Ланки. Ці та
інші приклади показують неготовність в умовах сьогоденної глобалізації світової спільноти
суттєво впливати на питання суверенітету, так само як і вирішувати територіальні питання.
І. Троян, аналізуючи державний суверенітет як політологічну категорію, виділяє такі
його ознаки: ―по-перше, державний суверенітет функціональний, він забезпечує
відповідний рівень політичної свободи всередині держави, тобто дає право встановлювати
закони, гарантувати міжнародно-правовий захист тощо. По-друге, державний суверенітет
заклав основи для рівності – визнання за кожним народом права самостійно обирати форму
правління, яку інші зобов‘язані визнати. По-третє, суверенітет став ―пропуском‖ держави
на міжнародну арену і дає їй певні права, головним з яких є право відстоювати власні
національні інтереси. По-четверте, суверенно визнані держави можуть вільно укладати
міжнародні угоди, які будуть дієвими навіть за зміни їхнього політичного правління. Поп‘яте, державний суверенітет пов‘язаний з державою. Будь-які трансформації всередині
держави відображаються на уявленнях про суверенітет, і навпаки, – спроби по-новому
визначити суверенітет впливають на теорії держави‖ [13, с. 134].
При аналізі стану суверенітету сучасних національних держав бачимо, що деякі з
перерахованих ознак дійсно піддаються змінам у зв‘язку з глобалізацією, проте
залишаються й незмінні ознаки.
Безперечно, роль державного суверенітету як показника визнання світовою
спільнотою та рівноправного актора міжнародних відносин залишається незміною. Але в
цій ознаці суверенітету національних держав відбуваються зміни в зворотному напрямку.
Проголошення суверенітету тією чи іншою державою має підкріплюватись визнанням на
міжнародному рівні. Тобто суверенітет як незалежність державної влади від будь-якої
іншої має визнаватись не тільки самою державою, але і іншими акторами міжнародних
відносин. Саме таке зовнішнє визнання в сучасному світі відіграє більш значущу роль для
існування сучасної держави.
На сучасному етапі розвитку питання визнання держави міжнародною спільнотою
стає актуальним як ніколи, бо в умовах глобалізації, посилення економічних, соціальних
зв‘язків між державами функціонування конкретної держави без визнання міжнародною
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спільнотою, в міжнародній ізоляції – неможливе. Такі приклади невизнаних держав в
сучасному світі як Сомаліленд, Нагірно-Карабаська Республіка, Придністров‘я, Визаристан
наглядно демонструють необхідність визнання державного суверенітету світовою
спільнотою.
Певні зміни відбуваються в монополії суверенної національної держави на видання
законів та інших нормативно-правових актів. Незважаючи на те, що держава залишається
єдиною організацією яка має право на видання нормативно-правових актів на своїй
території, в своїй законодавчій діяльності вона має дотримуватись певних міжнародних
стандартів, правил та принципів, законодавства Європейського Союзу тощо.
Універсальність як ознака суверенітету національної держави в сучасному світі не
підлягає змінам. Незважаючи на посилення глобалізаційних процесів, рішення державної
влади є обов‘язковими для всього населення держави та можуть бути змінені тільки
державними органами в законодавчому порядку. Показовим в цьому аспекті є рішення
Угорщини, заявлене в січні 2012 року щодо зміни нової конституції країни та низки
законів, які суперечать законодавству Європейського Союзу. Також відомі випадки коли
Рада Безпеки ООН приймала рішення які оголошували незаконними акти незалежних
держав, що суперечили головним засадам міжнародного права. Але навіть в такому
випадку універсальність суверенітету національної держави залишається незміною.
В умовах глобалізації змінюється така ознака суверенітету національної держави як
право укладання міжнародних угод. В своїй міжнародній діяльності держава по-перше, має
зважати на загальні принципи та правила міжнародного права. По-друге, залишається
певне коло держав, укладання угод з якими – суперечить санкціям міжнародних
організацій (Афганістан, Іран, Ірак, Ліберія, Сомалі, Судан та інші). Можна констатувати,
що і ця сфера державного суверенітету зазнає змін через поглиблення глобалізаційних
процесів у світі.
Слід зазначити, що в умовах глобалізації за державою залишається право скасування
будь-якого незаконного прояву іншої влади на її території. Так, кожна держава має право
заборонити на своїй території ті організації, діяльність яких є екстремістською та
суперечить законодавству цієї країни. Наприклад, у Греції, Росії та Франції такою
вважається діяльність саєнтологічних організацій, в той час як у США ці організації є
цілком законними. У деяких ісламських країнах (Іран, Ірак) забороненими є будь-які
феміністичні організації та рухи.
Така ознака національної держави як існування державного апарату примусу,
монополія влади на використання насильства також зазнає суттєвих змін в сучасному
суспільстві. Активне функціонування міжнародних політичних та воєнних організацій,
реалізація принципу міжнародної безпеки на практиці призводить до можливості
використання сили на території іншої держави. Достатньо згадати військові операції НАТО
протягом останніх років у Афганістані, Лівії.
Таким чином, можна підсумувати, що суверенітет національної держави як
самостійність й незалежність державної влади від будь-якої іншої як всередині, так і поза
самої держави – змінюється, відповідаючи на умови глобалізації, підпорядкуванням
загальним міжнародним стандартам, принципам та правилам.
Аналізуючи майбутнє суверенітету національної держави, Р. Хаас говорить, що
повна монополія влади, якою суверенні держави володіли раніше, поступово зникає. Тому
суверенітет повинен бути не абсолютним, а умовним, навіть договірним. До того ж,
повинна бути збережена основна ідея суверенітету як стримувального чинника проти
насильства між державами. Держави повинні послабити власний суверенітет з метою
самозахисту, оскільки жодна з них не може ізолюватися від того, що відбувається у
сучасному світі [13, с. 135].
Сучасні дослідники вказують на той факт, що масова міграція, вільне переміщення
між державами зумовлює за висловом О. Блінова ―віртуалізацію державного простору‖ [3,
с. 56]. Проте, нами вже доводилось, що кордони національної держави в умовах
глобалізації, незважаючи на відносну відкритість, все ж таки залишаються незмінними.
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В той же час, зазначені процеси суттєво впливають на розмаїття населення сучасних
держав за національною ознакою. При аналізі суттєвих характеристик сучасної держави
слід зазначити, що існує декілька механізмів регулювання або створення державою
лояльності населення на основі самоідентифікації з цією державою. До таких сучасних
механізмів можна віднести інститут громадянства, який не тільки проявляється в
юридичному аспекті (формування стійкого зв‘язку між громадянином та державою на
основі взаємних прав та обов‘язків), але і має певний культурний аспект (прийняття
державної мови, культури, традицій та історії). Сьогодні отримання громадянства тієї чи
іншої країни здебільшого не залежить від національної ознаки (окрім деяких виключень,
таких як Ізраїль, Японія, Корея, Саудівська Аравія, Арабські Емірати). Проте в більшості
держав для отримання громадянства через натуралізацію (добровільне бажання зміни
громадянства) необхідно скласти не тільки іспит або співбесіду з державної мови (Франція,
Португалія), але і з історії країни (Канада, Австралія, Латвія, Естонія, США). Цей факт
наглядно підтверджує думку Ю. Габермаса про те, що громадянство не обмежується
юридичним статусом, а також позначає членство в культурній спільноті [6, с. 370]. Ці
факти засвідчують, що і сьогодні в умовах глобалізації національна держава намагається
регулювати не національну, але культурну однорідність власного населення.
Проте, останні десятиліття таке регулювання ускладнюється значною кількістю мігрантів
різних культурних та національних ідентичностей. Як зауважує М. Боммес, ―соціальні
структури, що формуються в результаті міграції, призводять до того, що значна частина
населення на території держави не намагається стати громадянами. Це не означає, що
держава не потрібна мігрантам. Вона зберігає своє значення в деяких відносинах, але не в
класичному цілісному розумінні, як інститут який визначає соціальну приналежність
індивідів, який констатує ―народ‖, ―націю‖ [4].
Саме зі значним розвитком міграційних процесів в світі пов‘язується відмова
сучасних держав від регулювання гомогенності населення, яка розуміється як спільність
мови, культури, історії, традицій населення. Відомо, що протягом останніх десятиліть
більшість національних держав відмовились від традиційної асиміляції нового населення
на користь політики мультикультуралізму. Проте на факт недієвості політики
мультикультуралізму в країнах Європи говорять заяви керівників Франції та Германії
протягом 2010 – 2011 років щодо необхідності інтегрування емігрантів до національних
цінностей та культури. Цей факт, як жоден інший, демонструє дієвість та життєздатність
національного принципу побудови сучасних держав, навіть якщо в деяких питаннях
національні держави мають координувати своє існування з іншими суб‘єктами
міжнародного політичного життя.
Отже, на нашу думку, сучасні національні держави, відповідаючи на виклики
глобалізації, залишають без зміни саму суть – політичну суб‘єктність нації на певній
території. Як зауважив Е. Баграмов: ―в умовах глобалізації національна держава має як
економічні, так і політичні важелі, які з більшим чи меншим успіхом діють на об‘єктивні
процеси, тим самим мінімізуючи ризики для свого населення‖ [1].
Тож, сучасна держава є національною по своїй сутті з глобалізованою формою вираження.
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SUMMARY
The article is dedicated to main descriptions of the modern state. The main descriptions are
analyzed: sovereignty, monopoly on application of force, representative office in an international
association. Proved that the modern state remains national in fact in spite of appearance of
international conditions.
А.М. ШАТАЛОВИЧ
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОБОРНОСТИ
В МИСТИКО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ОБЩЕСТВА АРЕОПАГИТА
В учении Дионисия Ареопагита о единстве небесной и церковной иерархии [7-8],
которое С.С. Аверинцев четко охарактеризовал как «мистико-символическую теорию
общества» [1, с.141] обращает на себя внимание принцип соборности, существенно
отличающий сочинения корпуса от неоплатонических учений. Если у Плотина отрешенная
душа одинокого мыслителя совершает бегство «уединенного» к «Уединенному», то у
Ареопагита люди и ангелы принимают от непостижимого Бога норму своего совместного
бытия, реализовать которую (и тем самым подняться к Богу) они смогут только сообща,
восполняя друг друга, помогая друг другу, передавая друг другу свет по закону иерархии.
Таким образом, по мнению С.С. Аверинцева, Псевдо-Дионисий, сделал то, чего не мог
сделать ни один языческий неоплатоник: в очень прямой, четкой и притом развернутой
форме связал онтологию неоплатонизма с проблематикой человеческого сообщества,
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понятого как Церковь [1, с.619-620]. В то же время существует и противоположное мнение
относительно переосмысления Псевдо-Дионисием неоплатонической доктрины иерархий.
Так, И. Мейендорф полагает, что, несмотря на искреннюю попытку интегрировать
неоплатоническое мировоззрение в рамки христианства, надо в данном случае говорить об
очевидной неудаче, последствия которой привели к большому смятению и путанице, в
частности, в экклезиологических формулировках [14, 1.4].
Ключевым метафизическим основанием соборности как в целом для христианской
патристики[2, 1.3], так и для Ареопагита есть идея Святой Троицы – идеального соборного
единства, вершины дионисиевой иерархии. Данная иерархия (три ангельских и две земных
триады) по своей сути представляет развертывание вовне внутренних энергий Святой
Троицы, которая предстает как «предвечная соборность» (С.Н. Булгаков). Соответственно
Церковь воплощает в себе соборную сущность Святой Троицы, представляет собой «…
некое живое многоединство единой цельной жизни многих, соборности по образу
божественного триединства» [3, с.10].
Еще одна ключевая метафизическая идея, позволяющая выявить специфику
соборности в учении Ареопагита, есть идея божественной любви. Относительно нее среди
исследователей также существуют различные точки зрения. С одной стороны, Дионисий,
по мнению Г. Флоровского, повторяет типично эллинистическую мысль о космической
силе любви-эроса [18, с.447]. Так, идеи Ареопагита созвучны концепции Прокла, в которой
любовь-эрос – божественная сила, представленная в своем нисходящем и восходящем
значениях. Она нисходит сверху из Единого и затем, отражаясь, восходит, за счет чего мы
и наделяемся возможностью стремиться вверх. С другой стороны, по мнению Б. Макгинна,
Псевдо-Дионисий был первым христианским мыслителем, который дал метафизическое
толкование эросу в его нисходящем значении, которое остается классическим источником
для всех более поздних взглядов о Боге как эросе [13, с.72-74]. С третьей стороны,
А. Нигрен полагает, что Ареопагит под влиянием Прокла совершает «насилие» над
Священным Писанием, отождествляя эрос и божественную любовь-агапе [21, с.589-590].
Более того, исследователь подвергает сомнению и даже отрицает саму возможность
нисходящего направления божественной любви в форме эроса. По его мнению, эрос,
начиная с Платона – это восходящая тенденция человеческой души, сила, которая ведет
душу в направлении идеального мира, так как идеи не участвуют в вещах, а напротив вещи
участвуют в идеях. Поэтому мотив эроса есть «жадная», эгоцентрическая любовь,
возникающая от недостатка, а значит, способная устремляться только вверх, к Благу, а в
рецептивном восприятии представителей восточной патристики – к Богу. Бог же наоборот
изливает все от избытка, обладает любовью-агапе и не имеет «жадной» любви-эроса [21,
с.170-176, 196, 211-219].
Исходя из выявленной противоречивости позиций исследователей, рассмотрим
особенности и истоки идеи божественной любви (эроса), лежащей в основании соборности
социально-мистического бытия у Псевдо-Дионисия Ареопагита, что и будет составлять
цель статьи.
Обычно любовь-эрос в качестве стремления рассматривается исследователями, как
«работающая» в одну сторону – на восхождение. Данное положение восходит еще к
философии Платона. Эрос по определению античного классика – это стремление к благу
[15, 206а]. Его задача приобщать смерть к жизни, людей к богам, зло к добру, незнание к
знанию, небытие к бытию. Как приобщать? Через экстаз, безумие, исступленно,
неотступно. Эрос предстает как среднее между прекрасным и безобразным и постоянно
вожделеет к прекрасному [15, 201е-202d]. Хотя формулировка Платона здесь однозначна,
но, по мнению А.Ф. Лосева, не учтен один оттенок. Если Эрос близок к прекрасному ровно
настолько, насколько и к безобразному, то Платон не выдерживает формальной
последовательности диалектического метода, потому что Эрос, будучи становлением
должен ровно настолько же стремиться и к безобразному как к прекрасному [12, с.349-350].
Углубляя замечания А.Ф. Лосева, сформулируем еще один вопрос, связанный с
идеей нисходящего эроса, на который Платон не дает вразумительного ответа:что
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заставляет идеи в платоновской системе мира устремляться вниз и воплощаться? Хотя у
самого Платона четкого ответа на данные вопросы нет, эрос как нисхождение выражен
неявно и терминологически почти не закреплен, но вторая сторона эроса как нисхождения
возможна и вытекает из самих платоновских построений. Так, например, в «Тимее» [16,
29е] представлена концепция Демиурга, который благ, не имеет зависти и желает, чтобы
вещи стали подобны ему. Кроме того, эрос в философии Платона нередко предстает
связанным с порождением и творчеством, что указывает на его нисходящее направление.
Концепция нисходящего эроса получает свое дальнейшее развитие в философии
Плотина и его последователей. Плотин выдвигает чрезвычайно смелое для философской
мысли античности утверждение, что Бог «…есть сам и предмет любви, и любовь (ερως) –
любовь (ερως) самого себя, так как и прекрасен Он единственно только от себя самого и в
себе самом» [17; 22, VI 8.15.1-2]. Кроме того, эрос в концепции Плотина более явно
помещается на нисходящем пути и перестает быть только стремлением вверх, его
метафизическая суть получает трансформацию. Если бы эрос не исходил из Блага, мы бы
не имели силы и желания восходить к Благу. Эти два направления эроса получают свою
более четкую формулировку уже у Прокла. Он разделяет эрос на нисходящий,
провиденциальный (от слова «провидение»), заботливый и восходящий, рефлекторный,
возвращающийся [23, 56.2-4, 45.4, 53.4-6].
Следующий этап развития концепции нисходящего эроса связан с восточной
патристикой. Еще до Псевдо-Дионисия встречаются попытки представить действия Бога в
качестве эроса. Например, Григорий Нисский называет Бога стрелком, уязвившим душу
любовью, а стрелой – Единородного Сына, пускаемого в спасаемых [4, с.110-111]. Также
он относит характеристику жениха в Песни песней «весь он желание» к Богу, отмечая, что
«блаженны те члены, ради которых целое делается желанием, по причине совершенства во
всяком добре» [4, с.370]. Иоанн Златоуст также пишет о Боге, возжелавшем нашей красоты
[10, с.397]. Константинопольский мыслитель даже терминологически использует эрос для
обозначения действий Бога. Так, у него в беседе на 114 псалом встречаем характеристики
Бога, любящего (εραστης) нас [9, с.350; 20, 55.316.13-24], а также использование идеи
земного эроса как прообраза эроса Божьего: «Поистине, никакой плотолюбец (σωματων
εραστης), хотя бы крайне распаленный, не пламенеет так к любимой (ερωμενης) им, как Бог
желает спасения наших душ» [11, с.121; 19, 14.29-31].
Более четко метафизика эроса в восточной патристике находит свое обоснование
уже у Псевдо-Дионисия. Первое, на что стоит обратить внимание, что эрос в понимании
Ареопагита не есть сущность Бога и не характеризует сущее или первоначала. О самой
сущности Бога на путях дионисиевого апофатического богословия мы ничего не знаем.
Дионисий вслед за каппадокийцами различает в Боге непознаваемую сущность и
проявляющиеся энергии или силы. По мнению Ареопагита эти силы раскрываются, хотя и
не в полной мере через имена Божии: Благо, Премудрость, Жизнь, Свет, Сила, Правосудие,
Бытие, Любовь.
В определении любви как энергии у Псевдо-Дионисия наблюдается некоторое
сходство с Плотином. Но, если для последнего энергии по мере удаления от Первоединства
все более деградируют в своем содержании божественного, то для Ареопагита эти энергии
отличны от субстанциальных эманаций. Эти энергии или силы (действования) не являются
уменьшенной формой Божества, они – «Бог во всей Своей полноте, в Котором все
сотворенные существа могут участвовать по своему назначению» [14, 1.4].
Таким образом, суть божественной любви-эроса в учении Ареопагита – сила
(энергия, действование) единения космического характера, которая проявляется на разных
ступенях космического бытия. Эта та сила, которая, сосредоточена преимущественно в
Прекрасном-и-Благом (Боге), нисходит из Него и дает человеку возможность к
восхождению. Это та «простая» сила, которая служит основанием соборности
иерархически устроенного социально-мистического бытия, так как она «само-подвизает к
некоторому объединяющему слиянию все существа – начиная от Блага вплоть до самого
последнего из них, и вновь последовательно: от последнего чрез все ступени бытия – к
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Благу, то есть это та сила, которая вне себя, чрез себя и сама в себе вращаясь, постоянно
возвращается к самой себе», и которая единочинных существ содержит во взаимном
общении, старших – побуждает к промышлению о младших, а низших – утверждает в их
стремлении к высшим [5, с.44-46].
Данная сила (любовь-эрос) также представляет собой некую иерархию.
Непосредственно от божественного эроса вниз ведут ступени: ангельского, духовного
(умственного), душевного и телесного эроса. Характерные отличия эроса для каждой
ступени, согласно толкованию Максима Исповедника, следующие. Божественный эрос –
всех объединяющий, его первопричина сам Бог. Ангельский эрос обнаруживается в любви
к единству у бесплотных (ангельских) чинов, потому что никакой несогласованности у них
нет. Духовный (умственный) эрос относится к истинным христианам, пребывающим в
единстве, а также к людям, у которых есть закон дружества. Душевный эрос основан на
чувствах без участия ума и относится к бессловесным, благодаря которому образуются
стаи и стада, а также движения к спариванию со сходными существами для нестадных
существ. Физический эрос относится к бездушным и бесчувственным существам,
соответствует их естественной склонности и даже они устремляются к Богу своим
жизненным, т. е. естественным, движением [6, с.191-192].
В «Небесной Иерархии» Ареопагит уточняет различия в ступенях бессловесного и
духовного эроса. Он рассуждает о допустимости употребления одной и той же
терминологии к разным ступеням иерархии, в результате чего эрос земной становится
прообразом эроса духовного. Дионисий отмечает, что действие бессловесных страстей в
чувственных существах, в существах духовных и разумных проявляется в другом виде.
Если вожделением у бессловесных «… называем некое безмысленное и низменное
влечение, неудержимо возникающее у подверженных изменениям от естественного
движения, или спаривания, и безрассудную власть телесного желания, толкающую всякое
животное к чувственно вожделенному» «слепое некоторое и грубое неудержимое
стремление к переменным наслаждениям, рождающееся от врожденного движения или
привычки, и бессмысленное преобладание телесного влечения, побуждающего животное к
тому, что приманчиво для чувств» [7, с.46], то для духовных существ приписываемое им
вожделение следует понимать как божественную любовь (ερωτα θειον) к «превышающей
слово и разум Невещественности» [7, с.46; 24, 14.11-13], как «неуклонное и неослабное
желание сверхсущественно чистого и бесстрастного созерцания и поистине вечной
умственной причастности этому чистому высочайшему сиянию и незримому творящему
прекрасное Благолепию» [7, с.46]
Указанный символизм (земное как образ и отражение небесного), с точки зрения
Ареопагита, возможен по причине того, что этот мир, получив бытие от Истинной
Красоты, в устройстве всех своих частей отражает следы духовной красоты, которые могут
возводить нас к невещественным первообразам. Однако, используя земное в качестве
образа небесного, по мнению мыслителя, важно не забывать, что эти подобия неподобны.
Одно и то же понятие на разных ступенях иерархии надо понимать не одинаковым
образом, а прилично и правильно различать духовные и вещественные свойства. Таким
образом, все частные свойства, части телесного устройства, чувства бессловесных
животных, в том числе и вожделение вполне могут использоваться как образы, то есть
«неподобные подобия», быть применимы к небесным силам (ангелам), к невещественным
мыслям и Божественной любвинебесных Существ [7, с.119]. Здесь мы выходим на
указанную ранее проблему отождествления эроса и агапе в понимании Ареопагитом
божественной любви.
По мнению Псевдо-Дионисия, богословы почитают одинаковыми имена Агапе и
Эрос, но к божественному применяют главным образом имя Истинный Эрос (οντως ερωτα)
– из-за нелепого предрассудка определенного рода людей. Этот предрассудок возникает изза того, что «…большинство, не вмещая единовидность именования Бога Любовью
(ερωτικης), соскользнуло к сообразному им самим частичному, имеющему в виду тело,
раздельному пониманию любви, являющейся на деле не любовью, но ее образом, или
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скорее отпадением от Истинной Любви (αληθης ερως). Ибо большинство не может
вместить объединяющей силы божественной единой Любви (ενος ερωτος)» [6, с.188; 25,
157.13-158.6].
Речь в данном случае идет о настороженном отношении к термину «эрос» в
христианской среде из-за гедонистических и вульгарных «оттенков» идеала любви-эроса,
которые встречались в мифологической, религиозной и общественной жизни античности.
Неудивительно поэтому, что сам термин «эрос» вовсе не встречается в книгах Нового
Завета, а в христианской культуре он зачастую использовался для характеристики
искаженной грехопадением «жадной» любви. Однако у Псевдо-Дионисия идея эроса
преображается за счет его соединения со специфически христианской идеей доброй,
жертвенной, милосердной и заботливой любви-агапе, причем не только на человеческом,
но и на божественном уровне. По слову Ареопагита, Бог не только сам суть любовь и
вожделение (агапе и эрос), но и причина, и как бы основатель и прародитель любви и
вожделения, благодаря которым и он побуждается к движению, и они от него; иначе
говоря, он сам себя подвизает к движению и ведет к самому себе. Поэтому и называют его
то возлюбленным и вожделенным (αγαπητον και εραστον) – как прекрасного и благого, то,
опять-таки, – вожделением и любовью (ερωτα και αγαπην), как подвизающую к движению и
в то же время ведущую к себе единую и саму по себе прекрасную, благую и
самовыявляемую благодаря себе силу; как благое исхождение запредельного единства; как
проявление вожделения (ερωτικην): простого, самодвижимого, самодействуемого,
предсуществующего в Благе, из Блага произливающегося на все сущее и вновь к Благу
возвращающегося» [5, с.45; 25, 160.1-18].
Обратим внимание, что от этого слияния идей, специфика любви-эроса не исчезает.
Об этой преображенной любви-эросе, которая насыщена коннотациями любви-агапе,
Ареопагит пишет так: «Сам, являющийся Причиной всего по сверхмерной благости любит
(ερα) все, творит все, все совершенствует, все сохраняет, все возвращает и является Сам
божественной доброй Любовью (θειος ερως αγαθος) к добру ради добра. Ибо сама
добротворящая Любовь (ερως) к сущему, с избытком предсуществуя в Добре, не позволила
Себе бесплодно остаться в Самой Себе и подвигла Себя действовать для преизбыточного
порождения всего» [6, с.184-185; 25, 155.8-20]. То есть, Бог вожделеет к благу, не по
причине его недостатка, а, наоборот, по причине избытка. Отметим, что здесь соблюдена
даже формальная сторона платоновского определения эроса как стремления к благу [15,
206а]. Но в отличие от Платона, этим стремлением наделяется милосердно любящая
Божественная Личность, отчего сама суть эроса меняется. Он становится вожделением не
страстно-эгоистическим, а благим и неудержимым вожделением к добру ради добра,
причем не только в плане индивидуального, но и соборного духовного единения и
совершенствования. По слову Г. Флоровского: «Все создано Богом для себя, т.е. для блага
и блаженства, для мира и красоты, – чтобы все устремлялось к Нему и, соединялось с Ним,
приобщаясь Ему, внутренне соединялось между собою» [18, с.451].
Ключевыми метафизическими основаниями соборности в мистико-символической
теории общества Ареопагита выступают идеи Святой Троицы и божественной любвиэроса, истоки которых восходят к неоплатонизму. Но если переосмысление
неоплатонической мистики чисел вызывает меньше нареканий со стороны христианских
мыслителей, то дионисиева концепция эроса, по мнению некоторых исследователей,
выходит за рамки христианского мировоззрения и остается созвучной неоплатонизму.
Однако ряд существенных отличий указывает на самобытность концепции эроса у
Ареопагита.
Во-первых, эрос в неоплатонизме, как и эрос в концепции Ареопагита –
божественная космическая сила, только первая охватывает мир субстанционально, а вторая
– энергийно, первая исходит (деградирует) из безликого Единого, а вторая промыслительно
направляется Божественной Личностью. Во-вторых, в учении Псевдо-Дионисия идея
любви-эроса как ищущей блага себе преображается за счет соединения с идеей жертвенной
любви-агапе, желающей блага другим. В результате, эрос в учении Ареопагита
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непосредственно служит главной цели человеческой жизни – обожению, которое
происходит через соединение с Богом, через синергию (сотрудничество, соработничество)
любящего Бога и совместно спасающегося собора людей, образующих Церковь. Здесь и
проходит главная граница между пониманием данного метафизического принципа у
неоплатоников и Ареопагита.
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SUMMARY
The article discusses the idea of the Holy Trinity and the idea of divine love-eros as the
metaphysical foundations of catholicity in the mystical and symbolic theory of society
Areopagite. The concept of eros has origins in the philosophy of neo-Platonism, but it also
contains significant differences.
И.В. ШАТАЛОВИЧ
ЦЕЛОСТНОЕ ПОНИМАНИЕ КАРТИНЫ МИРА
В ФИЛОСОФИИ Н.О. ЛОССКОГО
Современная наука нацелена на построение единой целостной картины мира,
объединяющей в себе живую и неживую природу, о чем свидетельствует, во-первых,
активное развитие междисциплинарных наук (биофизика, геохимия) и направлений
(синергетика), во-вторых – необходимость преодоления поляризации современного
мировоззрения сосуществующего в виде двух сфер (естественнонаучной и гуманитарной),
обладающих разными языками, критериями и ценностями. Однако решение данной задачи
имеет существенное затруднение, связанное с преодолением качественного разрыва между
живой и неживой природой, между микро- и макро- мирами.
Попытки преодоления данного затруднения в истории философии неоднократно
выражались в поисках единой субстанции. В истории науки традиционным путем решения
данной проблемы является естественнонаучный редукционизм, который сводит все бытие
к неорганической материальности, что в конечном итоге ведет к дифференциации
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естественных и гуманитарных наук. Такое искусственное размежевание произошло около
трехсот лет назад, и сейчас уже ясно, что многие проблемы человечества могли бы быть
решены на пути целостного мировоззрения и гармонизации изначально единой культуры.
Альтернативным путем для современной науки является построение целостной
картины мира, основанное на идеях русского космизма. Восприятие данных идей научным
сообществом открывает возможность достижения целостного научного мышления,
направленного на преодоление устоявшейся дифференциации наук, и в то же время
требует нового философского осмысления в свете современных процессов построения
общенаучной картины мира.
. Исследование актуальной идеи становления общенаучной целостной картины мира
ученые обычно связывают с естественнонаучным направлением русского космизма,
обращаясь, например, к многогранному творческому наследию академика В. Вернадского
(В.С. Степин) или рассматривая космическую философию панпсихизма К. Циолковского
(В.В. Казютинский). В связи с этим отметим, что не меньшего внимания в данном аспекте
заслуживает построение целостной картины мира в философии Н. Лосского.
В исследовательской литературе (П. Гайденко, А. Джамулаев, И. Евлампиев,
В. Зеньковский, В. Кувакин, С. Левицкий, Г. Шпет) довольно полно проанализированы
особенности и истоки идеал-реализма Н. Лосского, который является продолжателем идей
соборности и принципов всеединства, утверждая, что весь мир есть органическое целое в
силу единосущия субстанциальных деятелей, тесно связанных друг с другом. Рассматривая
органическое мировоззрение Н. Лосского, исследователи подчеркивают идею мыслителя о
том, что развитие естествознания неизбежно приведет к изменению описания физических
объектов, в том смысле, что оно будет приближено к описанию органических единств –
биологических и социальных. Истоки данного подхода к описанию физических явлений
(который Н. Лосский называет динамическим атомизмом) берут свое начало в
философской концепции Лейбница. Как отмечает П. Гайденко, подход Н. Лосского,
который «...возвращает природе ее живое, деятельное, органическое бытие, доказывая, что
системность принадлежит самой природе, а не есть субъективное привнесение
человеческого рассудка» строится на противопоставлении трансценденталистской позиции
неокантианцев, чьи воззрения были весьма популярны в России в конце XIX – начале XX
века [1, с.356].
В то же время отметим, что, несмотря на подробный анализ философских позиций
Н. Лосского, недостаточно исследованным в научной литературе остается его
аргументация целостного понимание картины мира в свете современного естествознания.
Учитывая, что сам мыслитель неоднократно обращал внимание на необходимость
обретения метафизического фундамента физикой ХХ века [9; 6] и выдвигал в этом
отношении смелые гипотезы, то данное направление его творчества требует более
подробного анализа, исходя из контекста не только религиозно-философских, но и
современных естественнонаучных позиций.
Цель статьи– раскрыть особенности целостного понимания картины мира в идеалреализме Н. Лосского в свете актуальных идей современного естествознания.
Характерной чертой русской религиозной философии начала ХХ века – поворот к
метафизике, который, как отмечает П. Гайденко, опередил аналогичный поворот к
онтологии (против господствовавшего гносеологизма неокантианских и позитивистских
школ), который был осуществлен в европейской философии ХХ века такими мыслителями,
как А. Бергсон, М. Шелер, Н. Гартман, М. Хайдеггер, А. Уайтхед [1, с.349]. Одной из
наиболее цельных философских систем русской религиозной философии ХХ века была
метафизическая концепция Н. Лосского. Метафизика по определению Н. Лосского, «…дает
сведения о подлинном бытии (о «вещах в себе») и проникает в самые основы его»,
метафизик, «доводя свой анализ до последней глубины, доходит до такого неизменного,
как, например, субстанция» [1, с.349]. Под термином субстанция Н. Лосский понимает
«конкретно-идеальное бытие», обозначая его также словом «субстанциальный деятель» [3,
с. 527]. Примером такого бытия служит «Я» человека.
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По мнению Н. Лосского конкретно-идеальное бытие сверхвременно и
сверхпространственно и его содержание «не может быть исчерпано никаким множеством
отвлеченных понятий», оно есть «носитель реальных, временных и пространственных
процессов», более того, «...оно есть деятель, причина, порождающая эти процессы. Так,
человеческое «я» обнаруживается во времени и пространстве в своих чувствах, желаниях и
телесных проявлениях»[3, с. 526-527]. Именно благодаря идеальному бытию
пространственная и временная внеположность частей реального бытия «способна
образовать систематическое единство мира и осмысленность его» [3, с. 526]. То есть
реальное бытие (материальные и психические события) существует не иначе как на основе
идеального (что Н. Лосский и отразил в самом названии своей системы: «идеал-реализм»).
Где есть временной процесс, его источником, по Н. Лосскому, служит
субстанциальный деятель. Как в психической деятельности в основе чувств, желаний
находится какое-либо «я», так и в основе материальных притяжений, отталкиваний,
движений – электрон или какой-нибудь другой деятель, подобный электрону. Все эти
«действования», по мнению Н. Лосского, «имеют оформленный характер» и
«осуществляются сообразно отвлеченно-идеальным принципам. Следовательно, источник
этих оформленных процессов, конкретно-идеальный субстанциальный деятель есть
носитель отвлеченно-идеальных форм. [3, с. 527]. Мир в таком случае Н. Лосский
представляет как органическое целое, «...как систему деятелей, с одной стороны,
субстанционально самостоятельных, а с другой стороны, сливающихся в одно существо»
[3, с. 527]. Более высокоразвитые деятели стоят во главе группы менее развитых деятелей,
органически объединяя их и создавая из них единое целое: «Так, примерно, человеческое я
есть организующий центр для клеток тела; в свою очередь, в каждой клетке есть деятель,
объединяющий молекулы ее и т. д., вплоть до последнего элемента, положим, до
электрона» [3, с. 528].
Н. Лосский, обосновывая свое целостное видение картины мира, попытался
соединить в своей метафизике иерархический плюрализм Г. Лейбница и А. Козлова с
философией всеединства Вл. Соловьева [1, с.351]. Вслед за А. Козловым, мыслитель
преобразует идею монады у Г. Лейбница, и, устраняя замкнутость монад, допускает
взаимодействие между ними, наделяя их свободой выбора и возможностью саморазвития.
В философии идеал-реализма Н. Лосского, выделим три главных аспекта:
волюнтаристский, эволюционный и панпсихический, которые имеют четкое созвучие с
актуальными идеями современного естествознания и могут послужить в разработке
метафизического фундамента целостной общенаучной картины мира.
Волюнтаристский аспект философии Н. Лосского выражен в том, что свободная
воля, с точки зрения мыслителя, становится главным определением субстанциального
деятеля, его сущностью [1, с.358]. По мнению Н. Лосского, всякая перемена в
субстанциальном деятеле, «есть его собственное действие», предметы и события внешнего
мира «служат только поводом для проявления деятеля, но само это свое проявление, его
содержание, характер деятель создает из собственных недр своих, собственною творческою
силою своею» [3, с. 530].
Таким образом, Н. Лосский различает причину и повод. Под причиной он понимает
сверхвременного субстанционального деятеля и его творческую силу, «...посредством
которой он созидает, порождает, вводит в состав реального бытия событие», а все
остальные условия, «...хотя они тоже необходимы для возникновения события, мы
называем лишь поводами, потому что онтологическая функция их при порождении
события и спайка их с возникающим событием глубоко отличны от функций и спайки
деятеля с его действием» [3, с. 530]. Следовательно, события внешнего мира служат только
поводом для действий субстанции, а не причиной этих действий.
Н. Лосский также вводит понятие динамической причинности и отличает
позитивистское и метафизическое учение о причинности. По его мнению: «…детерминизм
должен быть отвергнут современной физикой не только ввиду «принципа
неопределенности», сформулированного Гейзенбергом, но и в гораздо более глубоком
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смысле, именно вследствие того, что субстанциальный деятель может на одинаковое
событие окружающей его среды реагировать сегодня одним способом, а завтра другим
способом» [9]. Как отмечает мыслитель, «...позитивистическое учение о причинности,
которым пользуется современная наука, имеет в виду только порядок событий во времени:
ученый отыскивает ту группу событий, при наличности которой возникает исследуемое им
событие. Метафизик интересуется другою стороною причинности, которая выражается в
понятии творения, порождения событий. Это – динамистическое понятие причинности.
События не сами по себе вспыхивают во времени: всякое событие возникает тогда, когда
кто-то или что-то творит его» [6].
Такое учение о свободе поведения всех субстанциальных деятелей (даже
электронов), по мнению Н. Лосского, не ведет к отрицанию возможности науки.
Субстанциальные деятели, стоящие на очень низкой ступени развития (например, деятели
неорганической природы) реагируют на условия окружающей их среды крайне
однообразно: «электрон отталкивает другие электроны миллион раз, но может случиться,
что в миллион первом случае он не совершит этого акта» [9]. По мнению Н. Лосского,
отсутствие законосообразности связи событий не делает науку невозможной. Для
возможности науки достаточно, чтобы существовала лишь большая или меньшая
правильность связи событий во времени, которая как раз и имеет характер статистической
законосообразности [8, с.39]. Статистическую законосообразность в неорганической
природе, мыслитель объясняет как связь событий «...производимой правильными
проявлениями миллионов деятелей, среди которых, однако, некоторые единицы иногда не
подчиняются правилу. Например, статистический характер имеет закон Мариотта,
гласящий, что при постоянной температуре объем газа обратно пропорционален давлению,
производимому на него» [8, с.39-40]. В органической природе (в жизни растений,
животных, человека) правильность связи процессов уже менее велика, поэтому, как
отмечает Н. Лосский, растения, животные и особенно человек в большей степени
проявляют свою свободу и индивидуальное отклонение от правил, чем молекулы воды,
атомы кислорода, электроны [8, с.40].
Саму свободу воли Н. Лосский доказывает, исходя из закона причинности, в
отличие от детерминистов, отрицающих свободу воли на том основании, что каждое
событие имеет причину. Как отмечает мыслитель, всякое событие возникает не само
собою, а кем-то творится, но творить его не могут другие события, потому что, имея
временную форму, события «...ежемгновенно отпадают в область прошлого и не обладают
творческою силою, порождающею будущее. Только сверхвременные субстанциальные
деятели, т. е. только личности, действительные и потенциальные, суть носители творческой
силы; они творят события, как свои жизненные проявления» [5].
Может ли что-либо внешнее детерминировать субстанциального деятеля? По
мнению мыслителя, воля субстанциального деятеля свободна, а это значит, что все ее
проявления могут определяться только ею самою. В этом смысле она есть causa sui —
причина самой себя. Как отмечает П. Гайденко: «Свобода воли, таким образом, есть как бы
тот непробиваемый щит, которым субстанциальный деятель надежно защищен от всяких
причинных воздействий извне – от влияний чувственного мира, его явлений и процессов,
от воздействий других деятелей и даже от самого Господа Бога, который никогда и не
посягает на свободу воли человека» [1, с.359].
По мнению Н. Лосского [5], творческая сила деятелей сверхкачественна и потому не
предопределяет, какие ценности данная личность избирает предпочтительно перед другими
ценностями, как цель своего поступка. Это избрание есть свободный акт деятеля. Поэтому
порядок событий во времени не законосообразен даже в неорганической природе и вполне
возможно, как считает мыслитель, что два электрона миллионы раз отталкивают друг
друга, а в каком-нибудь миллион первом случае они не производят взаимного
отталкивания. Но данный произвол в то же время не абсолютен. Так, функциональные
связи идеальных форм, служащие условием системы космоса (например, математические
принципы), а также законы иерархии ценностей и ее значения для поведения,
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обусловливающие осмысленность мира, не зависят от воли деятелей. Поэтому как отмечает
философ: «Нарушение этих законов немыслимо, однако они не уничтожают свободы
деятелей: они лишь создают условия возможности деятельности вообще и ценности ее» [5].
Идеи, высказанные Н. Лосским, не утратили своего потенциала для современных
научных поисков. К примеру, в современной физике, один из вопросов многочисленных
дискуссий по проблеме скрытых параметров (переменных) связан с так называемой
аксиомой или «теоремой о свободе воли», современный вариант которой (Free Will
Theorem, FWT или The Strong Free Will Theorem) выдвинули профессора математики
Принстонского университета Джон Конвей (John Conway) и Симон Кохен (Simon Kochen)
[21]. Данная теорема опровергает возможность наличия каких-либо локальных скрытых
переменных. По мнению ученых, если мы – люди – действительно обладаем свободой
воли, то и элементарные частицы имеют свою небольшую порцию этого несомненного
блага. Точнее, если экспериментатор может свободно выбирать направления ориентации
некоторых измерительных приборов, то отклик частицы (строго говоря – отклик Вселенной
вблизи от частицы) не определяется полностью всей предшествующей историей
Вселенной, то есть не будет абсолютно детерминирован.
В полемику с ними вступает профессор теоретической физики из Нидерландов Ж.
т‘Хоофт [20], по мнению которого используемое оппонентами определение свободы воли
является неподходящим для строго детерминистических теорий. Он предлагает иную
формулировку, определяющую условие, которое может оказаться более подходящим для
теоретических конструкций и моделей. Свою аксиому он называет условием
«неограниченного выбора начального состояния», которое влечет следствия, подобные
«аксиоме свободы воли», но не вступает в конфликт с детерминизмом, а также приводит к
иным заключениям относительно причинности и локальности в квантовой механике.
Данные дискуссии в современном естествознании основываются на знаменитых
квантовых парадоксах. В качестве таковых отметим также известный эксперимент с
отложенным выбором Дж. Уилера [19], связанный с предположением об имеющейся у
частицы возможности по-разному проявлять себя в самый последний момент
эксперимента. Как отмечает ученый: «Квантовая механика простого «наблюдателя
реальности» превращает в «участника в создании реальности». Она опровергает точку
зрения, что Вселенная находится «вне». [19, с.547]. Одним из последних был
сформулирован квантовый парадокс «проверки бомб» предложенный А. Элицуром и
Л. Вайдманом в 1993 г. [16, с.421] и реализованный в 1996 г. в эксперименте П. Квята,
Х. Вейнфуртена и А. Цайлингера [22]. В основе данного парадокса необычное поведение
квантовой частицы. Частица при установлении детектора на одном из альтернативных
путей вместо состояния суперпозиции как бы «чувствует» наличие бомбы и выбирает
другой путь.
Указанные парадоксы, вскрывают, во-первых, проблему органического единства
неживого и живого мира, а также существенную для современной науки проблему так
называемой «сшивки» микро- и макро- миров, связанной с определением границы перехода
между ними. Решение данных парадоксов может базироваться на целостном восприятии
мира, предложенном в идеал-реализме Н. Лосского: деятель, исходя из свободной воли и
статистической законосообразности, не каждый раз должен осуществлять один и тот же
выбор.
Аналогичной позиции в современной науке придерживается академик
Б.Б. Кадомцев [2]. По его мнению, коллапсы (редукции) волновых функций
микрообъектов, которые до сих пор не имеют однозначного и удовлетворительного
научного объяснения, выглядят как свободные поступки, т.е. как проявление свободы воли.
«Благодаря этому, – отмечает ученый-физик, – у Природы в целом появляется возможность
свободного развития, которое реализуется в структурном усложнении и развитии ее
составных элементов – сложных физических систем» [2, с.331].
Б. Кадомцев также задается вопросом оснований целостной картины мира: как,
оставаясь в рамках физики, можно подступиться к объяснению феномена свободы воли? [2,
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с.332]. Под свободой воли ученый понимает свободу действий, или свободный выбор
между двумя или несколькими альтернативами. Отмечая, что очень трудно представить
себе рубеж появления свободы воли на границе между неодушевленным миром и жизнью,
он приходит к допущению, что свобода воли является имманентным, т.е. внутренне
присущим свойством всего мира и только на основе этого исходного положения можно
уйти от бессмысленного, полностью детерминированного механистического мира к миру
живому и развивающемуся [2, с.332-333].
Свободу воли в микромире Б. Кадомцев привязывает также к проблеме бифуркаций,
когда законы механики и физики допускают неоднозначное развитие процесса, поэтому,
как отмечает ученый, случайные бифуркации можно рассматривать как произошедшие
беспричинно и спонтанно, т.е. если бы они были приняты «волевым образом» извне данной
системы [2, с.333]. В результате такого подхода волновая функция является всего лишь
«показателем намерений» частицы [2, с.334].
Подводя итог своих рассуждений, ученый различает причинно-следственный и
«волевой», т.е. спонтанно действующий, аспекты эволюции мира: «Без коллапсов
нарушение когерентности отдельных частей волновой функции привело бы к ветвящемуся
сценарию развития мира: согласно Эвретту можно представить себе много параллельно
развивающихся миров. Но на самом деле мы живем в одном единственном мире:
спонтанно происходящие «волевые» коллапсы создают одну единую и неповторимую
линию эволюции и развития мира. Добавление макроскопических бифуркаций, не меняя
качественной картины, существенно расширяет диапазон возможных сценариев, из
которых история выбирает один-единственный» [2, с.336].
Второйаспект, который с точки зрения современной науки целесообразно выделить
видеал-реализме Н. Лосского есть эволюционный. Как отмечает В.С. Степин,
универсальный (глобальный) эволюционизм является основой современной научной
картины мира [18, с. 641]. Его суть заключается в рассмотрении неживой, живой и
социальной материи как единого универсального эволюционного процесса [18, с. 643-644].
Существенное осмысление данный аспект находит в построении целостной картины
мира у Н. Лосского. По мысли философа, крайняя степень обособления в природе, есть
состояние элементарных частиц (в концепции Н. Лосского свободных электронов,
протонов и т. п.). Вместе с тем она есть и крайняя степень однообразия жизненных
проявлений субстанциального деятеля. Однако и на этой ступени падения формальная
свобода и целестремительный характер действий субстанциального деятеля сохраняется.
Даже и такое упрощенное существо стремится, хотя и бессознательно, к более
содержательной жизни и достигает этой цели путем вступления в союз с другими
субстанциальными деятелями. Таким образом, по мнению мыслителя, возникают атомы,
молекулы, одноклеточные организмы, многоклеточные растения и животные, человек,
социальные целые, а также и космические объекты, такие как солнце, планеты тоже суть
такие целые. Как отмечает Н. Лосский, такие союзы имеют довольно устойчивый характер,
и многие сложные проявления их совершаются как единое органическое целое [8, с.44-45].
Н. Лосский неоднократно возвращается в своих трудах к осмыслению механизма
такого эволюционного процесса. Так, в «Типах мировоззрения» он подчеркивает:
«Несколько деятелей, усвоив стремления одного более высокоразвитого деятеля и сочетая
свои силы для осуществления их, образуют на более или менее продолжительное время
относительно целостное единство высшего порядка, чем обособленное существо: таково
единство молекулы, кристалла, одноклеточного организма, многоклеточного организма,
общества и т.д.» [7, с. 115]. В «Учении о перевоплощении» Н. Лосский более подробно
касается данного вопроса. Как отмечает мыслитель, субстанциальный деятель,
выработавший более или менее высокий тип жизни, привлекает к себе деятелей менее
развитых, но почувствовавших влечение к участию в такой жизни; они подчиняются до
известной степени более высокому деятелю и становятся его органами. В результате
получается иерархическое строение природы: в системе атома есть центральный деятель,
которому подчинены электроны, протоны и т. п. элементы атома. Далее, в системе молекул
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есть еще более высокоразвитой деятель, которому подчинены атомы и т.д. В системе
человека такой центральный деятель, по мнению Н. Лосского, есть человеческое «я», ему
соответственно подчинены деятели, заведующие центрами мозга, а также такими органами,
как сердце, печень и т. п.; в свою очередь, этим деятелям подчинены клетки организма и
т.д. вниз вплоть до деятелей, стоящих во главе атомов тела. Человеческое «я» живет в
системе мира не изолированно, а входит в систему какого-либо социального целого, типу
жизни которого оно симпатизирует; далее эти социальные целые подчинены единому
живому организму нашей планеты Земли, которая подчинена нашей солнечной системе. В
конечном итоге, все эти союзы суть органы Вселенной как единого живого организма [8,
с.44-45].
Третий аспект, который был выделен в философии Н. Лосского – панпсихический,
призван заполнить качественную пропасть между живой и неживой природой и связан с
допущением некоего «одушевления», то есть наделения неживой природы элементами
психической деятельности.
По мнению Н. Лосского, материальные процессы никогда не бывают чисто
материальными: они всегда осуществляются как «психоидно-материальные» или «психоматериальные», и притом «целестремительные». Соответственно, по мысли философа, вся
природа сверху донизу одушевлена: «Даже и материальные процессы и события творятся
деятелями ради достижения какой-либо цели. Все действия целесообразны или, по крайней
мере, целестремительны» [9]. С точки зрения Н. Лосского, деятели во время
взаимодействия чувствуют друг друга как нечто положительно или отрицательно ценное, и
внешне это выражается в актах притяжения или отталкивания. Электрон отталкивает
другие электроны, но он притягивает протоны. Как отмечает мыслитель: «На низших
ступенях природы чувства и стремления деятелей бессознательны и так упрощены, что их
следует обозначать особым термином: их называют психоидными процессами, а на более
высоких ступенях природы они называются психическими процессами» [9]. Психоидный
процесс, по мнению Н. Лосского, отличается от психического тем, что его вызывает
деятель, стоящий на более низшей степени развития, чем человек или животное. Таким
образом: «Всякий субстанциальный деятель способен производить не только психические
(или психоидные), но и материальные процессы; следовательно, он не душа, производящая
только душевные процессы, и не материя, производящая только материальные процессы, а
существо метапсихофизическое» [4, с. 301].
Данные панпсихические гипотезы Н. Лосского созвучны современным научным
гипотезам о соотношении сознания и неживой природы, содержание которых имеет две
основные стороны: Есть ли разум в микромире? И возможно ли влияние разума человека
на микромир? Подобные вопросы порождаются необычным статистическим поведением
материи на микроуровне и вероятностным характером причинно-следственных связей.
Одно из первых обоснованных предложений об экспериментальной проверке тезиса
о возможности существования в микромире разумной жизни было выдвинуто в 1980 г. в
докладе Р.С. Нахмансона на семинаре в Институте физики полупроводников Сибирского
отделения АН СССР. Продолжая в данном вопросе линию известного советского
академика М.А. Маркова [10] (по мнению которого наша Вселенная извне может
«выглядеть» как одна-единственная элементарная частица), Р.С. Нахмансон в свою очередь
выдвигает предположение о том, что элементарные частицы сами наделены сознанием,
для возможности размещения которого они обладают достаточным объемом: «... в
типичном размере 10-18 м поместится порядка 1050 планковских ячеек, что много больше не
только числа нейронов в мозгу человека, но и суммарного числа атомов всех известных
нам биологических объектов» [14, с.442]. По мнению ученого «элементарные» частицы
это очень сложные продукты эволюции. Они могут принимать, обрабатывать и
распространять информацию, их поведение целенаправленно, что отражается в телеологическом характере физических законов (вариационные принципы). Иными словами
микрообъекты имеют особый «скрытый параметр», нечто, что мы обозначаем словом
«сознание» [15].
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Р.С. Нахмансон проводит последовательную аналогию между поведением частицы
и поведением разумного существа, человека, утверждая, что и в макромире существует
обширная область, в которой проявляется статистический, вероятностный характер
причинно-следственных связей – это область деятельности разума. В доказательство своей
точки зрения для получения сходного вероятностного распределения Р.С. Нахмансон
проводит эксперимент с людьми аналогичный двухщелевому эксперименту Юнга с
микрообъектами [15].
Случайность выбора, как считает ученый – это непременная и важнейшая
характеристика разума как такового. Случайный выбор при достаточно частом повторении
сходных ситуаций обеспечивает человеческому обществу наиболее полный охват
возможных путей к оптимальному решению и сводит к минимуму ошибки, связанные с
неправильно выбранной тактикой поиска такого решения. Поэтому и вероятностный
характер законов движения частиц можно интерпретировать как проявление их разума.
Следовательно, волновая функция – это «стратегия частицы», которая находится в
сознании частицы и является результатом «работы» этого сознания над известной
информацией о мире. При получении новой информации частица, по мнению
Р.С. Нахмансона, корректирует свою стратегию, т.е. свою волновую функцию, вследствие
чего и происходит так называемый коллапс волновой функции: «Он происходит не в
реальном пространстве, как часто принято думать, а в сознании частицы, т.е. по
обыденным масштабам локально и мгновенно» [14, с.442-443].
Другое направление в современной физике, концепцию сознания в контексте
квантовой механики разрабатывает М.Б. Менский (российский физик-теоретик, ведущий
научный сотрудник Физического института РАН) [12],который вслед за Дж. фон
Нейманом и Ю. Вигнером анализирует влияние сознания наблюдателя на объекты
микромира и высказывает предположение о необходимости ввести в квантовую механику
сознание наблюдателя как необходимый элемент [11]. Как отмечает М.Б. Менский: «...хотя
психологи давно исследуют работу сознания, по-видимому, никто никогда не ответил в
достаточно удовлетворительной форме, что же такое сознание или, как и почему происходит
осознание? Функция сознания остается таинственной и непонятной» [13, с.643].
Обращение к категории сознания, по мнению ученого, позволит решить одну из
существенных загадок квантовой механики, связанную с выбором одной из альтернатив
микрообъектом. Как отмечает в связи с этим М.Б. Менский: «...правильно описывая
возникающие при квантовом измерении альтернативные результаты и распределение
вероятностей по множеству этих альтернатив, теория декогеренции ничего не говорит о
том, как именно происходит выбор одной из альтернатив» [13, с.646].
Поэтому функция сознания применительно к проблемам физики микромира, по
мнению ученого, состоит в том, «...чтобы выбрать один из альтернативных результатов
квантового измерения» [13, с. 644]. Таким образом, на вопрос: что такое осознание? по
мнению М.Б. Менского, следуетотвечать: это выбор альтернативы при квантовом измерении. Данное положение связано с парадоксальными свойствами квантовой системы,
которые были неоднократно доказаны экспериментально: результат измерения не
гарантирует, что частица обладала этим свойством и перед измерением, то есть свойства
квантовой системы, обнаруженные при измерении, могут не существовать до измерения.
И лишь после того, как выбор сделан, возникает определенная картина происходящего,
описываемая языком классической физики (например, лишь после этого стрелка прибора
оказывается в определенном положении). Пока же выбор не произошел, есть лишь
квантовая картина с присущим ей множеством альтернатив [13, с. 644].
Концепция сознания, которую разрабатывает М.Б. Менский, по его оценке
открывает путь к непосредственному контакту между физикой и психологией, а если
смотреть более широко – то между естественными науками, с одной стороны, и
различными способами изучения духовного мира человека – с другой [11]. Отметим, что
приведенные рассуждения созвучны как идеям Н. Лосского, так и современным запросам в
построении целостной общенаучной картины мира. Как отмечает А. Севальников:
2013
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«…физики могут долго блуждать в концептуальном тупике, если не будет изменен
кардинально метафизический подход к действительности. Попытка мыслить природу,
исходя из самой себя, программа, заложенная на заре эпохи модерна, себя исчерпала.
Физика, лишенная понимания, отрезанная от метафизических, от трансцендентных
источников с одной стороны, а также не опирающаяся на эмпирический базис, как это
делается в теории суперструн, с другой стороны, обречена на такого рода бесконечные
блуждания» [17, с. 152].
В
философии
идеал-реализма
Н. Лосского,
четко
прослеживаются
волюнтаристский, эволюционный и панпсихический аспекты, которые созвучны
прогрессивным идеям современного естествознания и могут послужить в разработке
метафизического фундамента целостной общенаучной картины мира, объединяющей
сферы живой и неживой природы.
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SUMMARY
The article analyzes the holistic understanding of the world view in the philosophy of
N.Lossky. Marked voluntarist, panpsychical and evolutionary aspects. Ideas N. Lossky opens up
the possibility for a holistic scientific thinking.
І.В. СЕМЕНЮК
ФІЛОСОФСЬКА ТА КУЛЬТУРНА ТРАДИЦІЯ ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
В даному дослідженні проаналізовано важливі чинники, світоглядні установки, які
мали місце у формуванні філософської та культурної традиції сучасного
південнокорейського суспільства.
Філософська та культурна традиція корейського суспільства взагалі є маловивченою та
малодослідженою у Західному суспільстві, а особливо в українських наукових розвідках.
Не дивлячись на таких великих суперників, які з давніх віків мали великий вплив на
корейське суспільство а саме: Китай, та Японія. Корейська філософія зберегла те, чого
немає ніде це основа Інь та Янь, яка є основою культурної, філософської та світоглядної
традиції всього корейського суспільства. Тому всі ідеологічні чинники, світоглядні засади,
виходять саме з цієї ідеї. Дослідження щодо даної проблематики знаходимо у працях таких
науковців як: Андрущенко В., Батаєва І., Лі Кю Тхе, Ланьков А., Петров Л., Пак Ін Бі, Сін
Іль Чай, Хан В., Шигемура Тошіміцу.
Сучасна культура Південної Кореї розвинулась на основі стародавньої традиційної
культури Кореї ще пізнього Чосону, також як і культура Північної Кореї. Незважаючи на
поділ Кореї в 1948 році, культури обох країн мають спільні корені, хоча в сучасності і
відрізняються. Навіть і сьогодні у світогляді корейців поділ їх держави та самовизначеність
мають специфічне забарвлення. Південні корейці називають свою країну – «Хангук», що
означає саме «Корея». А на Північну Корею говорять «Пукан», що означає: «ті що на
півночі».
Філософія Кореї, завдяки впливу китайської філософської думки, представлена
через двомірний символ Ім (кор.синій - негатив) і Янг (кор. червоний - позитив). Ці
символи були інтегровані в корейський світогляд з Китаю разом з філософською думкою.
Ім і Янг – дві протилежні сили всесвіту, які гармонійно врівноважують одна одну. Їхня
взаємодія визначає всі явища нашого світу. Це не плоске двохмірне коло, а постійно
рухлива трьохмірна сфера. Увесь всесвіт – це трьохмірний рух «тхегік» в одному напрямку.
Його не можливо з‘ясувати словами або буквами: людські поняття напрямків не можуть
описати його. Ім – це жіноче, холодне, темне і парні числа.Янг – це чоловіче, гаряче, легке і
непарні числа.
При цьому Янг містить частину ім, а ім - частину янг.Янг породжує ім, а ім
породжує янг. Сам-тхегік – це унікальний символ корейської філософії. Його три кольори
представляють: небо – «ханрі», землю – «фоджі», людину – «намджя». Червоний – людина,
жовтий – земля, синій – небо. Стародавні корейці вважали людину рівною небу і землі,
такими ж унікальними, як земля і небо. На їхню думку без людини всесвіт не існує. Сам-
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тхегік може мати різні напрямки – за або проти годинникової стрілки. Обертання проти
годинникової стрілки – прогресивне: воно активує енергію і генерує силу. Обертання за
годинниковою стрілкою – регресивне: воно послаблює енергію і скорочує силу. Цей
принцип активно використовується в оздоровчих практиках і при роботі з енергією [7].
Філософське поняття «ім» та «янг» сьогодні це фундамент сучасного південнокорейського
суспільства, що включає в себе такі поняття як: кібун і нунчі, що формують відповідну
моральну свідомість у південнокорейському соціумі.
З точки зору соціальної філософії, моральна свідомість – це основна ціннісна форма
суспільної свідомості, в якій знаходять своє відображення соціальні нормативи й оцінки
людської діяльності. Джерелом моральної свідомості виступають звичаї, які закріплюють ті
вчинки, що за досвідом поколінь стали корисними для збереження й розвитку суспільства й
людини, відповідаючи їх потребам та інтересам.
Кібун – це слово не має буквального перекладу на українську мову, однак як
концепція, що пронизує всі аспекти корейського життя, вона може бути описана в
термінах: «гордість, особа, настрій або стан душі». Для того, щоб зберегти сенс усього
південнокорейського соціуму з кібун, особливо в бізнес-контексті, необхідно виказати
належну повагу й не втратити обличчя. У культурі де соціальна гармонія має важливе
значення, здатність ідентифікувати чужий стан духу часто згадується як «нунчі», та має
вирішальне значення для успішних ділових починань. У Кореї поломка техніки, помилка
виробничої лінії або погані новини з головного офісу не можуть бути настільки ж
важливими, як і звітність про новину, що викличе втрату обличчя для слухача. Погані
новини рідко повідомляють у першу годину робочого дня. Велике значення приділяється
«кібун», що може виявляти зовнішні сигнали ввічливості ніж інші моральні цінності,
зокрема й такі, що стосується правдивої інформації.
«Нунчі» – відноситься до концепції в корейській культурі яка описує тонке
мистецтво і вміння слухати і спостерігати настрої інших людей. У термінах західної
культури «нунчі» можна охарактеризувати як «концепція емоційного інтелекту». «Нунчі»
дослівно перекладається як «очі світу». «Нунчі» також спирається на розуміння свого
статусу щодо людини з якою відбувається взаємодія. Це можна розглядати як втілення
необхідних навиків для ефективного спілкування в контексті високої культури Кореї.
Концепція «нунчі» своєю чисельністю або відсутністю лежить в основі багатьох
поширених висловів та ідіом. Наприклад, соціально незграбна людина може бути
охарактеризована як «нунчі еоптта», що означає «немає нунчі» [10].
Починаючи з 1910 до 1945 років філософія Кореї, так само як і корейське
суспільство, пережило важкі дні своєї історії. Корея була під окупацією та колонізацією
Японії і цей період вважався періодом духовного занепаду Кореї. У цей період виникає
поняття «вестернізація», а в 1920-1930 рр. – поняття «чужинські ідеї», «прийняття
чужинських ідей». Корейське суспільство, порівняно з Китайським, під час Японської
окупації та нав‘язування Кореї свого світогляду та культури досить сильно увібрало в себе
західні філософські погляди так, як власні були розпорошені та в занепаді. Корейці з
пошаною ставилися до європейців, що сприяло поширенню християнства особливо
протестантизму.
Але всі ці симбіози не змогли нав‘язати південнокорейському суспільству моделі та
світоглядні настанови західного соціуму. Так як основою філософської думки, традиції та
культури було конфуціанство та буддизм, вони до сьогодні залишаються важливими
світоглядними чинниками південнокорейської філософської думки.
Конфуціанська філософія, так само як і традиції та вірування пустили свої великі
коріння і сформували світоглядні основи корейців. На відміну від західної філософської
світоглядної думки, східні люди, зосереджені на формуванні свого внутрішнього світу.
Філософська традиція, світогляд та настанови південнокорейського суспільства,
характеризуються у руслі двох понять: ієрархічність та патріархальність.
Ієрархічність – є найпершим і важливим показником у світогляді східної людини.
Це зовсім не сприймається культурою та світоглядом західного суспільства. Для західної
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людини, яка вважає себе більш вільною особистістю, поняття ієрархічності
розцінюється як контроль над її інтересами, або використання її в
неправильних цілях. Корейський Філософ та соціолог Лі Кю Тхе, який у сучасній
Південній Кореї вважається одним з провідних авторитетів у питаннях національного характеру
та світогляду пише: «Ієрархічність – спосіб існування корейців, а вихід їх з ієрархії, рівносильний
виходу з корейського суспільства» [1,с.30-36]. Вплив, який чинить ієрархічність на життя
сучасного східно-азійського суспільства не можна оцінити однозначно. З одного боку
подобається це комусь чи ні, але саме ієрархічність і тісно пов'язаний з нею конформізм
багато в чому сприяли «Корейському економічному диву», адже саме дисциплінованість
робочої сили, готовність корейців без нарікання зносити труднощі і без суперечок
виконувати накази, стали одним з чинників, який забезпечив і політичну стабільність і
високу виробничу дисципліну таку необхідну у той період, коли розвиток країни залежав
від копіювання зарубіжних технологій і створення в ній сприятливого інвестиційного
клімату. Важливим для східної ієрархічності є вік: чим людина старша, тим більшою
повагою вона користується. Другим, настільки ж традиційним критерієм залишається
статева приналежність: жінка за визначенням нижча за чоловіка, хоча на практиці дружина
до деякої міри поділяє статус свого чоловіка. А з 2013 року вихід на арену жінки
президента у Південній Кореї ставить цікаве питання, щодо ієрархічності та
патріархальності в цілому. Ієрархічність – є важливою філософсько-світоглядною
концепцією, яка є фундаментом для південнокорейського соціуму.
Культурні традиції та світоглядні настанови південнокорейського суспільства,
цінності, а саме ми проаналізуємо такі як: сім’я, їжа, пек іль, корейські танці, завжди були
тісно пов‘язаними у виділені тієї сфери буття людини, яку можна назвати світом цінностей.
Тут культура з точки зору філософії виступає як результат усього розмаїття діяльності
людини, як сукупність матеріальних і духовних цінностей, складна ієрархія ідеалів
значимих для конкретного суспільного організму, яким в нашому дослідженні є
південнокорейське суспільство.
Ciм’я (кор. «каджо»). Слід зазначити, що східна сім'я багато в чому відрізняється від
західної. У Кореї, як і в інших державах Далекого Сходу, модель сім'ї є традиційно
патріархальною. У Кореї в шлюб вступають люди один раз. Корея – країна дуже
консервативна християнсько-релігійна з цілим списком табуйованих явищ та
конфуціанських традицій.
Наприклад, жити спільно до шлюбу в Кореї – табу. Розлучення рідкість і найчастіше
сприймається як ганьба. Досить сказати, що за кількістю розлучень Корея поступається
кількості розлучень у США, а також у країнах СНД разом узятих. Ці традиції попри
швидкий глобалізм і сьогодні є чинними в корейському світогляді [3]. До розлучення вкрай
негативно ставиться громадська думка східно-азіатських країн. Розлученому чоловікові в
Кореї важко, а жінці - майже неможливо вступити в новий шлюб. Розлучення в багатьох
випадках є перешкодою у кар'єрному просуванні, бо в багатьох великих фірмах та
державних організаціях не раз обміркують, перш ніж призначити на відповідальну посаду
людину, яка в минулому «не змогла зберегти сім'ю».
У корейській сім'ї кожна дитина незалежно від віку знає, що головні в домівці – це
батько й мати, їхній авторитет непогрішний. Мати завжди підкреслює провідну роль батька
в сім'ї, його значущість, своєю власною поведінкою і ставленням до чоловіка виховуючи в
дітях шанобливе ставлення до глави сім'ї. Колись у Кореї (сьогодні в сучасному суспільстві
ця традиція вже не має такої значимості), був порядок: приготувавши їжу, перша порція
подається батьку, а якщо він затримався на роботі то до його повернення ніхто за стіл не
сідає.
Ця якість корейської ієрархії ще з дитинства формує правильний світогляд у родині.
Мати навчає дітей зустрічати батька з роботи, прийняти з його рук важку ношу, допомогти
роздягнутися. Але глобалізаційні світові процеси також відіграють свою досить негативну
роль для корейського суспільства. Сучасна східна сім'я часто має одного, двох рідше трьох,
чотирьох дітей. Мати зайнята на роботі нарівні з батьком, тому у батьків стає досить мало
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часу для виховання дітей. Однак для будь-якої родини, як і раніше актуальні одвічні
питання: як виховувати в дітях самостійність, відповідальність за свої вчинки,
працьовитість, доброзичливість. Витоки всього знаходяться в сім'ї, адже життя кожної
дорослої людини та цілого східноазійського суспільства будується на моделі сім'ї [2, с.24].
Свято «Сто днів». Першим великим святкуванням, яке було присвячене народженню
дитини, був обряд з нагоди «100 днів», з моменту її зачаття в утробі матері та появи на
світ. У наші дні цей обряд досить популярний в Кореї, але відзначається не так вже пишно,
як за часів величезної дитячої смертності, яка була характерна для Кореї. Будучи постійно
під владою чужих держав, корейці страждали від голоду, холоду та великої смертності
дітей. Особливо за часів японської колонізації та після корейської війни 1950 року, коли
Корея була розділена по тридцять восьмій паралелі на дві держави, через голод загинуло
багато дітей, а новонароджені не доживали навіть до одного року. Але сама обставина, що
новонароджений благополучно подолав найнебезпечніший період свого життя, служила
підставою для радості. Якщо в цей день дитина була хвора свято не відзначалося, щоб не
накликати нещастя.
Традиції корейців – це пошана духам предків (кор. човансін). Вони вимагали, щоб у
цей день були зроблені жертвенні дари (рис і суп) особливо покровительці дітородіння –
Самсін хальмоні (кор. «бабуся Самсін»), вважалося, що бабуся Самсін була добрим духом,
заступником жінок та тих, які повинні були народжувати. Вона також вважалась
покровителем духів світла та темряви (інь та ян). У древніх віруваннях корейців вважалось,
що вона приносила сни про народження дітей. Або коли корейська жінка вагітніла то
вважалось, що це робота бабусі Самсін [4]. Народний досвід який говорив про поведінку
жінки, що чекала на народження дитини втілений у понятті: «тегьйо» – дослівно
перекладається як «ембріональне навчання». У Кореї є таке прислів‗я:«Десять місяців
тегьйо – більш важливий процес, ніж 10 років навчання з учителем». Справа в тому, що
поведінку вагітної можна розглядати як зовнішній прояв життя утробного немовляти тому,
що навіть в утробі матері плід вже перетворюється в активний суб'єкт, особистість зі
своїми бажаннями, примхами, що мають вийти назовні. У тегьйо йдеться про правила
поведінки майбутньої матері відповідно місяця вагітності, згадуються численні заборони
(по їжі, за місцем знаходження, за емоційним станом) для самої жінки та оточуючих її
людей. Це пов'язано з тим, що саме утробна дитина є найвищою цінністю, мірилом усіх
вчинків вагітної кореянки.
У зв'язку з тим, що в Кореї існує патрилінійна система споріднення, верховенство в
сімейному механізмі передається першому чоловічому нащадку, з особливою увагою
ставлячись до появи синів. Тому на відміну від заходу де практично немає поняття
«тегьйо» – корейська жінка з перших днів своєї вагітності розцінює це як вищий дар. Вона
робить все можливе, щоб її дитина в утробі отримала максимальну любов та увагу, ще до її
народження. Тому такі речі як аборт заборонені на законодавчому рівні в Південній Кореї.
Аборт – це страшне протиріччя тегьйо. Аборт для кореянки – це свідомо знищити
майбутнього нащадка. Але попри цей важливий чинник, сучасна Корея страждає від
низької народжуваності. Але не зважаючи на глобальні явища, корейські жінки прагнуть
зберегти цю важливу суспільну цінність та традицію і в наш час[5].
Кімчі. Це давнє корейське блюдо, яке готується шляхом заквашування капусти або
редьки з додаванням різних спецій, таких, як мелений червоний перець, солоні молюски,
цибуля, часник, імбир, сіль. Це самий важливий і обов'язковий елемент корейського столу,
тому без нього взагалі не можна уявити національну кухню. Це дуже популярна страва без
якої корейці не уявляють собі їжі та всього корейського. Споживання кімчі запобігає
утворенню надлишкових жирових відкладень, а гострота страви перешкоджає
захворювання на нежить. Кімчі, також вважається ефективним засобом проти похмілля [6].
Кімчі, вже з давніх пір стало одним із символів корейської культури, що породжує
ціле свято кімчі коли вся країна маринувала практично всі овочі: капусту, редьку, огірки,
баклажани, листя кунжуту. Найчастіше його готують з китайської капусти. Кімчі, готували
з незапам'ятних часів, але в той час не вживали такі продукти, як солоні молюски, червоний
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перець. Червоний перець почали додавати в кімчі тільки в XVIII столітті. У минулому
складно було довго зберігати продукти свіжими, тому, дістати якісь овочі поза сезоном
було дуже важко. Кімчі придумали для того, щоб незалежно від сезону можна було їсти
різні овочі. Так як в його склад входять морепродукти такі, як солоні молюски та риба, то
воно багате і білками.
Традиційні танці.Біля витоків традиційних корейських танців знаходяться
стародавні релігійні ритуали. На фресках гробниць королівства Когурьо можна побачити
танцюючих людей. Усі свята епохи Корьо супроводжувалися народними танцями. В ранній
і середній період династії Чосон стали розвиватися палацові танці. Особливістю палацових
танців серед яких потрібно відзначити: комму, хакму і чоенму, були барвисті костюми і
висока художність. Улюбленими народними танцями є тхал'чум, сандено-ри, синму,
мусокчум, кокдугаксі, ханнянму і сал'пхурі. Розглянемо декілька з них:
Сал'пхурі (танець шаманки): танець є досить популярним у південній частині
провінції Кенгі-до. У цьому танці шаманка запобігає чиюсь біду. Вона вбирається в білий
костюм з білим довгим шарфом та привертає увагу глядачів рухами рук, таким чином
відганяючи нечистих духів. Чжангучум (танець з барабанами): під час цього танцю, який
може бути як поодиноким так і груповим, з плечей танцюючих звисають барабани, а в
руках вони тримають палички, якими вибивають різноманітні ритми на барабанах, які
знаходяться на їхній спині. Бучхечум (танець з віялами): танець виконується групою
молодих дівчат у барвистих ханбоках (національний святковий жіночий одяг), які
тримають в обох руках яскраві великі віяла з пір'я. За допомогою віял створюються під час
танцю живі картини: «хвиля», «квітка», та інші цікаві танцювальні композиції.
Як видно з матеріалу, що наведений вище, філософська та культурна традиція
залишається впливовим фактором суспільного життя південної Кореї. Інша ситуація
склалася на півночі країни.
Після 1950 року, а саме після закінчення корейської війни, держава була розділена
на дві частини. Для Північної Кореї, набирає обертів матеріалістична філософія Кім Ір
Сена – «філософія Чучхе», що була проголошена в 1955 році. Слово «чучхе» належить до
категорії ханмунних слів (кор. «ханчча» – китайські ієрогліфи, що використовуються у
корейській письменності). «Чу» означає «господар», а «чхе» — «тіло, сутність, субстанція,
природа». Таким чином «чучхе» означає таку ситуацію, коли людина є паном для себе
самого і для всього оточуючого світу. Упершетермін «чучхе» пролунав у
промовіКімІрСена: «Про викорінення догматизму і формалізму в ідеологічній роботі і про
встановлення чучхе» 28 грудня 1955 року. Мета цієї філософії (ідеології) полягає в тому,
що соціалістична держава повинна керуватися самостійним вирішенням своїх власних
потреб та покладатися тільки на власні сили. Всі самобутні, традиційні та культурнофілософські категорії суспільства, які протидіють ідеології «чучхе», повинні бути
викорененими [6].
Корейський філософ та політолог Сін Іль Чай у своїй праці «Чучхе у КНДР.
Формування ідеології і її розпад», досліджуючи філософські концепції Кім Ір Сена, дійшов
висновку, що ця ідея не має під собою правильного наукового підґрунтя тому не може
привести суспільство до економічного чи соціального зростання. І тим більше є філософією
руйнування та занепаду всієї культури та самобутніх традицій усього народу. Навіть
смерть другого лідера комуністичної Кореї Кім Чан Іра не привела до зрушень у самій
державі. Новий лідер Кім Чан Ин, і надалі продовжує політику своїх предків.
Як стверджує Сін Іль Чай, Північна Корея перетворилась на кланову державу Кімів,
які правлять нею не звертаючи уваги на страждання народу [9]. Професор Токійського
університету, спеціаліст по Північній Кореї, Тошіміцу Шигемура стверджує, що 2012 рік
для Північної Кореї, міг стати роком боротьби усередині країни. Починаючи з лютого 2012
року, всі Північнокорейські студенти на цілий рік були звільнені від навчання та
направлені працювати на блага країни. 2012 рік був проголошений роком процвітання і за
цей рік Північна Корея мала стати найкращою країною в світі! Північнокорейські видання
рясніли заголовками про завершення будівництва «процвітаючої держави», яка вже в
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наступному році має стати «кращим місцем на Землі». Можливо це стало викликом усьому
світові коли починаючи з грудня 2012 року та у лютому 2013 року, Північна Корея
розпочала випробування ядерної зброї та запуску міжконтинентальних ракет [8].
Головною ідеєю Чучхе є побудова «соціалізму з опорою на власні сили», «соціалізм
в одній окремо взятій країні». Чучхе – це сталінізм, оскільки проповідує ідеї вождизму,
мілітаризму, спотвореного соціалізму. Рішуче засуджується будь-яке «поклоніння перед
великими та впливовими країнами світу». Чучхе являє собою крайній варіант автократії і
ізоляціонізму. У своїй промові Кім Чен Ір сказав: «Суб'єктом історії оголошуються народні
маси і тільки під вірним керівництвом партії і вождя робітничий клас, народні маси
повинні домогтися національного і класового звільнення. Всі корейці повинні успішно
будувати соціалістичне і комуністичне суспільство, керувати ним і стати найвпливовішим
та наймогутнішим суспільством світу».
Отже, філософська та культурна традиція південнокорейського суспільства
сформувалася під впливом важливихсвітоглядних настанов древньої корейської
соціальності. А саме це: узагальнена система поглядів східної людини на світ, на своє місце
в ньому, а також на сенс власного життя та діяльності, яка обумовлює певний напрямок та
темп соціальних змін. Міф, релігія, філософія створили як загальні так і відмінні якості у
функціонуванні південнокорейського суспільства, підкресливши його унікальність та
вишуканість. Маючи свої витоки ще з міфічних часів та долаючи на своєму шляху вплив
негативних чинників, світогляд корейців пройшов досить не простий історичний шлях
свого формування. Завдяки цьому специфічному та оригінальному світогляду
південнокорейське суспільство на відміну від Північної Кореї, яка під впливом
соціалістичної та комуністичної ідеології Чучхе, втратила важливі цінності свого
традиційного світогляду, зуміла домогтися значущих результатів у культурному,
політичному, соціальному та економічному зростанні, а найголовніше зберегти цю древню
самобутню традицію та культуру навіть і до сьогодення.
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SUMMARY
In this article, analysis important outlook factors installation that took place in the formation of
philosophical and cultural traditions of contemporary South Korean society.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Т.П. МАКАРЕНКО

НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ ЯК СКЛАДОВА ЕТНОПОЛІТИКИ
ПЕРІОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1921 рр.
Одним із основних складових Української революції 1917-1921 рр. було
забезпечення етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних
меншин. Це завдання намагалися вирішувати представники кожної з українських влад, які
діяли в означеному періоді. На особливу увагу заслуговує право на національноперсональну автономію, що було проголошене відповідним законом Українською
Центральною Радою.
У запропонованому дослідженні проаналізовано основні положення права на
національно-персональну автономію, простежуються заходи, спрямовані на реалізацію
зазначеного права.
Серед сучасних досліджень необхідно відзначити праці таких науковців, як
В.Верстюка, В.Гусєва, Г.Кривоший, М.Лазаровича, Р.Пиріг, Л.Рябошапко, В.Солдатенко,
В.Устименко та інших. Окремі аспекти проблеми висвітлено в дослідженнях А.Боровика,
Т.Горбань, О.Заремби, О.Калакури, О.Кудлай та інш. Джерелом дослідження стали
матеріали Центрального архіву органів державної влади і управління України, опубліковані
документи.
Зазначимо, що ідея національно-персональної автономії випливала з
автономістсько-федералістичних поглядів представників українського руху. Уже в перших
виступах лідерів Центральної Ради щодо утвердження української державності
вимальовувалися контури майбутнього закону про персонально-національну автономію.
Так , у статті «Народностям України» М.Грушевський зазначав: «Повнота національного
життя, котрої ми добиваємось для українського народу, не повинна затоптати інших
народностей і обмежувати їх значення до свобідного розвитку своєї культурної і
національної стихії… Ми виступаємо рішуче проти всяких заходів, звернених на те, щоб
порізнити нас з нашими співгорожанами інших народностей. І ми певні, що українське
громадянство, український народ, у котрого політичну розважність ми твердо віримо й
високо ставимо, нас у тим напрямі підтримає твердо, щиро. Оборонці української
національності не будуть націоналістами» [1].
Ідеї національно-персональної автономії знайшли відображення в освітній політиці,
загальне керівництво якою здійснював Генеральний Секретаріат освіти. Свідченням цього
було обговорення проекту документа Генерального Секретарства «План управління
освітою на Вкраїні» під час наради у справі органу освіти 25 грудня 1917 року. Четвертий
розділ плану називався «Поділ управління освітою відповідно до національно-персональної
автономії народів України»; він передбачав закласти в основу законодавства про
національні школи згаданий вище принцип [2 , арк.3–3зв.].
Підготовку закону про національно-персональну автономію Центральна Рада почала
ще влітку 1917 р., створивши спеціальну комісію, в якій особливо активну роботу проводив
член соціалістичної єврейської робітничої партії І.Хургін. Отже, влада розглядала
ухвалення закону як один з чинників порозуміння з національними меншинами, їх
лояльного ставлення до Української держави.
Упродовж грудня 1917 р. на засіданнях Малої Ради, Генерального Секретаріату
проект закону розглядався декілька разів, викликаючи гострі дискусії. Так, наприклад, на
засіданні Генерального Секретаріату 19 грудня 1917 р. обговорювали проект закону про
національно-персональну автономію, запропонований М.Зільберфарбом. Документ
критикували, вказуючи на небезпечність для УНР загалом деяких його пунктів. Соціалдемократ М.Ткаченко заявив, що «проект встановлює не національну автономію, а
національну незалежність, яка може привести до конфлікту між частиною і цілим».
Представник Бунду в Центральній Раді О.Золотарьов, критикував пункт проекту, який
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надавав Національним установчим зборам право національного суверенітету, вважаючи,
що воно може призвести до конфлікту між націями України [3, с.47].
Обговорення законопроекту на засіданні Малої Ради відбулося також і 30 грудня
1917 р. та 2, 3 і 6 січня 1918 року. Доповідачем виступив член Малої Ради М.Шац. Як
повідомляла тогочасна преса, учасники першого засідання Центральної Ради з розгляду
законопроекту зустріли єврейських промовців насторожено, а окремі з них «демонстрували
презирство, реагували на деякі положення реготом» [ 4, с.64–65].
Та, незважаючи на розбіжності між політиками, 9 січня 1918 р. законопроект було
затверджено як Закон «Про національно-персональну автономію». У ньому, зокрема,
зазначалося, що право на автономію - це право меншин на самостійне влаштування свого
національного життя через власні виборні органи, незалежно від місця їх проживання у
межах УНР. Передбачалося, що меншини створять Національні союзи, влада яких буде
поширюватися на всіх представників цієї національності, а членство в Національному
союзі мало ґрунтуватись не на територіальній, а на персональній основі.
Визначення компетенції Національного союзу й окремих його органів покладалося
на Установчі збори певної меншини, але вони повинні були затверджуватися Установчими
зборами УНР. Відповідно до статті 9 Закону органи Національного союзу проголошувались
органами держави, склад яких мав обиратися всіма членами певної меншини, громадянами
УНР, яким виповнилось 20 років.
Вищим представницьким органом Національного союзу кожної меншини мали стати
Національні збори, а вищим виконавчим органом – Національна рада, обрана
Національними зборами. Стаття 10 Закону передбачала порядок вирішення неузгоджень
щодо компетенції між органами Національних союзів та загальнодержавними органами.
Законом чітко визначалися меншини, яким надавалося право на національноперсональну автономію або які могли на неї претендувати. Силою цього закону право на
національно-персональну автономію отримали одразу російська, єврейська і польська
меншини. Основним чинником у визначенні саме цих етнічних меншин, як і загалом у
налагодженні взаємовідносин між більшістю та меншинами, вважалися історичні та
традиційні стосунки, а також спадщина, яку дістали українці внаслідок свого перебування
під владою Польщі та Росії.
Водночас послідовне відстоювання права на національний розвиток неукраїнської
частини населення потребувало надання права на національно-персональну автономію не
тільки найбільш чисельним та впливовим меншинам, але і всім національностям, які
проживали в Україні. Тому правом на національно-персональну автономію могли
скористатися й інші національні меншини, зокрема, в законі згадуються білоруська, чеська,
молдавська, німецька, татарська, грецька та болгарська. Для цього їм потрібно було подати
до Генерального Суду заяву, підписану не менше 10 тис. громадянами УНР, що визнають
свою належність до відповідної меншини.
Окрім того, Національні союзи підтримувалися фінансово за рахунок державного
бюджету, члени таких союзів складали на добровільній основі «національний кадастр».За
кожним громадянином зберігалося право як на включення в даний кадастр, так і
виключення з нього на основі заяв, про належність до даної нації. Отже, Закон містив
конкретний механізм набуття автономії націями і це був перший нормативно-правовий акт,
що включав персональну автономію у загальні конституційні рамки
Закон про національно-персональну автономію, незважаючи на його привабливість,
сприйнятий різними колами спільноти неоднозначно. У виступі на засіданні Малої Ради
член Центральної Ради від Об‘єднаної єврейської соціалістичної робітничої партії
М.Літваков заявив, що з ухваленням закону національні меншини набувають зовсім іншого
статусу, а їхні представники стають рівноправними громадянами УНР [5, с.98].
Представник ППС-лівиці Корсак, обговорюючи проект закону 2 січня 1918 р.,
підтримав його, наголосивши, що віднині «він буде нашим бойовим гаслом, за яке ми
боротимемось і в Польщі» [6, с.105].

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
М.Грушевський, оцінюючи значення закону, констатував: «…ми виконали свій
обов‘язок не тільки перед національностями, які населяють Україну, але і взагалі в справі
вирішення національного питання, щоб виключити з інтересів державних інтереси
національні і національну боротьбу» [ 7, с.98]. Сам же голова Центральної Ради надавав
закону світове значення і порівнював його з французькою Декларацією прав людини і
громадянина, а М.Зільберфарб назвав його «Декларацією прав нації». Підтримку цієї точки
зору знаходимо і в пресі. Так, газета «Самостійник» у статті «Національні меншості» на
Україні» писала, що «меншості на Україні мусять знайти те місце, яке вони займають в
кожній культурній західній державі» [ 8, с.83]. Тоді, як на думку Д.Дорошенка, закон «не
викликав ніякого признання з боку тих, кого мав ущасливити – з боку національних
меншин» [ 9, с.270].
Зазначимо, що унормувати правовий статус національних меншин за короткий
термін діяльності Центральної Ради реальних шансів не існувало, оскільки суспільство
було розколоте політичними та міжетнічними проблемами та існувала постійна загроза
зовнішньої агресії. Так, у лютому 1918 року, коли Київ захопили радянські війська
полковника Муравйова, закон про національно-персональну автономію був скасований, а
національні міністерства ліквідовані і відновили свою діяльність тільки з поверненням УЦР
в Київ.
Серед керівництва Гетьманату однозначної позиції стосовно ставлення до Закону
про національно-персональну автономію спершу не було. Національні меншини
сподівалися , що його дію буде продовжено. Зокрема, Рада міністрів доручила помічникові
державного писаря Романову розробити новий законопроект «Про національноперсональну автономію», але вже на одному з перших засідань гетьманського уряду на
початку травня 1918 р. було заявлено про недоцільність існування національних
міністерств за ситуації, яка склалася в країні і від ідеї реанімації згаданого закону
відмовилися [10, с.42-43] Сам П.Скоропадський мотивував це тим, що «Всі громадяни
України рівноправні», і тому 8 липня 1918 р. на засіданні гетьманського уряду Закон про
національно-персональну автономію оголосили таким, що припиняв свою дію, а
національні міністерства скасовувалися, так як національні привілеї можуть сприяти тільки
розквіту національної боротьби. Проте, як зазначають дослідники , діяльність трьох
національних міністерств фактично тривала ще понад три з половиною місяці, оскільки
ухвала про їх ліквідацію була опублікована лише 22 жовтня1918 р.[11, с.90].Отже,
національні міністерства були скасовані, їх культурно-просвітні справи перейшли до
компетенції міністерства народної освіти та мистецтва, а інші - до міністерства внутрішніх
справ.
Зазначимо, що найбільше втрачали через відміну Закону про національноперсональну автономію єврейська меншина, яка на його основі розвинула доволі
ефективну діяльність. Тому вже на початку травня бундівські організації України різко
засудили прихід до влади гетьмана Скоропадського. Вони закликали до скликання
Установчих зборів на основі загального виборчого права, до встановлення федеративних
зв‘язків України з іншими частинами російської демократичної республіки, до виконання
вимог національно-персональної автономії
Намагання представників єврейської національної ради (ЄНР), створеної в квітні
1918 р., зарадити справі на зустрічі з головою Ради міністрів Української держави
Ф.Лизогубом теж не увінчалося успіхом. Останній заявив делегації президії ЄНР , що уряд
скасував національно-персональну автономію і міністерства національних меншин,
вважаючи, що вони можуть «породити ворожнечу між націями, які проживають в Україні».
При цьому голова Ради міністрів наголосив, що державою гарантовано рівноправ‘я усіх
громадян незалежно від їх національності й віри [12, арк..40-41].
Незважаючи на такі радикальні заходи , на думку багатьох дослідників, національну
політику уряду П.Скоропадського можна характеризувати як виважену і толерантну, хоча,
безумовно, спостерігалися деякі порушення прав громадян за національною ознакою. Із
часом влада відновила органи державного управління в справах національних меншин,
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хоча і значно обмежила їх фінансування. Як зазначає дослідник А. Боровик, 20-22 вересня
1918 р. засідали комісії з питань управління польськими школами в Україні [13, с.44],
існувала спеціальна урядова комісія у справах німецьких колоністів, також було засноване
українсько-німецьке товариство культурно-економічного зближення. У листопаді 1918 р.
Рада міністрів Української держави створила у Києві Союз поляків-землевласників в
Україні, завдання якого вбачалося не лише у розвитку сільського господарства, а й у
заснуванні культурно-освітніх і фінансових установ. Окрім того, прихильно ставився
гетьманський уряд не лише до німців і поляків. Гетьман обіцяв забезпечити рівні права з
українцями і кримським татарам та іншим мешканцям півострова у разі його приєднання
до Української держави [14, с. 296]
Отже, скасовуючи Закон про національно-персональну автономію та національні
міністерства, гетьманський уряд керувався територіально-державницьким принципом,
згідно з яким усі громадяни держави є рівноправними, незалежно від їх національності і
віри. При цьому мала місце підтримка, в т.ч. фінансова, національно-культурного
відродження етнічного населення .
Директорія у своїй національній політиці намагалася використати досвід
Центральної Ради, тому 16 грудня 1918 р. відновила чинність закону про національноперсональну автономію. При уряді тимчасово засновано відділ у справах національних
меншин до затвердження відповідних міністерств, а виконання обов‘язків завідуючого цим
відділом доручалося депутату єврейського національного зібрання С.Гольдельману [ 15 ,
с.209]. Але роботу розпочало лише одне з них – міністерство з єврейських справ. З січня
1919 р. його очолював А.Ревуцький, а з 9 квітня – П.Красний. Для росіян і поляків
аналогічних державних органів створено не було. Мотивувалося це тим, що за єврейською
меншиною не стояла жодна іноземна держава, в той час як росіяни і поляки орієнтувалися
тоді, як правило, вже на існуючі сусідні держави-метрополії. Сам же голова Директорії
заявив, що ці міністерства не будуть відновлені «аж до вияснення політичних стосунків
між Україною і Сов. Росією та Польщею» [15, с.210].
На думку деяких дослідників, зволікання Директорії відновити національноперсональну автономію для польського населення УНР можна пояснити такими
причинами:
1)
в цей час йшла боротьба між армією УНР та польською армією за Західну
Волинь, на Галичині тривали воєнні дії між УГА та збройними силами польської держави;
2)
частина польської спільноти правобережної України активно включилась в
процес відбудови польської державності. Поляки ставили перед собою завдання –
поставити під сумнів право українського народу на Правобережну Україну. В цих умовах
створення польського міністерства, інших органів самоврядування могло бути легальним
прикриттям для проведення агітаційної антиукраїнської роботи;
3)
Директорія та інші українські державні інституції повинні були рахуватись із
настроями українських політичних партій та громадськості, де переважали в цей час
антипольські погляди[16, с.41].
Згодом політика Директорії змінюється , це пов‘язується із спробою С.Петлюри
порозумітися із керівництвом Польщі. Він звертається з особистим листом до
Ю.Пілсудського про спільну боротьбу з більшовиками, а 27 серпня 1919 р. Головний
отаман УНР у виступі перед українським військом підкреслив про необхідність об‘єднання
всіх демократичних сил України всіх національностей, тобто полякам Правобережної
України гарантувалось задоволення їхніх національних потреб.
Загалом, ситуація що склалася в Україні в 1919 р. була не на користь національних
меншин. Військове протистояння між Директорією і радянським урядом витіснило на
другий план багато питань внутрішньої політики, серед яких і вирішення проблем
інонаціонального населення України.
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SUMMARY
The article analyzes the basic trends of Ukrainian Central Rada Policy, the Hetmanate
and the Directory for the national minorities. Considerable attention is given to the right of alien
ethnic people in the national-personal autonomy, which was protected by applicable law, it can be
traced actions aimed at the implementation of this right. The causes of the cancellation of the law
on national-personal autonomy by P. Skoropadskyi and circumstances of resuscitation of national
ministries of the Directory UNR are considered on the basis of documentary sources. The main
conclusion is in spite of certain differences in the policies of Ukrainian Central Rada Policy, the
Hetmanate and the Directory for national minorities, the tolerant attitude was common to all
ethnic groups who lived in Ukraine.
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І.О. КУДІНОВ

ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНУ СУБ’ЄКТА ЖИТТЯ
В ФІЛОСОФІЇ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ ТА КИТАЮ
Рік 2012, згідно з заявами значної кількості «експертів», повинен був стати роком
кінця світу. Однак, пройшов 2013 рік, а те, чого боялися люди, не сталося. В той же час,
деякі особи висловили думку, що кінець світу вже настав. Настав тільки тому, що вже
з‘явилися паростки нового. Так, відомий дослідник Е. Тоффлер у своїй «Третій хвилі»
писав: «Нова цивілізація зароджується в наших життях, і ті, хто не спроможні побачити її,
намагаються її придушити. Ця нова цивілізація несе з собою нові сімейні відносини; інші
способи праці, кохання та життя; нову економіку; нові політичні конфлікти, а більше того –
змінену свідомість. Елементи нової цивілізації існують вже зараз. Мільйони людей вже
налаштовують своє життя у відповідності з ритмами майбутнього»[10, с. 31].
Однак у фокусі нашого дослідження не процеси інформатизації, віртуалізації або
формування мережних структур в сучасному світі, а проблема трансформації ідентичності
людини. Якщо раніше поняття ідентичності було багатополярним (релігійна, етнічна,
класова ідентичність), то в період децентралізації глобальних організацій, делегітимізації
суспільних інститутів влади, згасання великих громадських рухів та ефемерності
культурних проявів, кожний індивід все частіше організує своє життя навколо таких понять
як «Я» і «інше суспільство».
Головну роль у формуванні ідентичності індивіда та специфіки його сприйняття
оточуючими відіграє, в першу чергу, йогоналежність до певної групи. Зазвичай, раніше це
був рід, плем‘я, громада чи навіть нація. В сучасних умовах до цього переліку додаються
більш професійно орієнтовані групи — однокласники, університет одногрупники,
співробітник або фанати улюбленої спортивної команди. З цього приводу П. Штомпка
зазначає : «Не те, до кого я належу, а те, що я сам роблю, визначає те, хто я є насправді»
[11, с. 582]. Отже, в сучасному суспільстві стає більш важливим не те, ким, чи де
народилась людина, а чим вона займається.
Зміна критеріїв ідентифікації людини отримала свою назву — індивідуалізація.
Індивідуалізація в сучасному суспільстві не пов‘язана з конкретними соціальними
прошарками або регіонами. Завдяки їй людина має набагато більше можливостей будувати
своє власне життя, ніж це мали попередні покоління. Однак, незважаючи на цю свободу,
важливим негативним наслідком індивідуалізації стала втрата впевненості людини в її
положенні, точніше, в майбутньому. «Віра в рятівну місію суспільства сьогодні мертва по
обидні сторони вже розібраної ідеологічної барикади, в палацах і в хатинах, в елітарних
кварталах і в міських гетто люди виявляються в полоні почуття про те, що відсутніми є не
лише механізми забезпечення ефективних дій, тим паче колективних, ефективних дій та
особливо довгострокових колективних дій, але й шляхи відродження таких механізмів або
створення нових» [1, с. ХХІ], ось яку мальовничу картину сьогодення дає нам З Бауман.
Саме у зв‘язку з підвищенням рівня невизначеності як окремої людини, так і
суспільства, людства в цілому, в соціально-філософських трактатах кінця XX — початку
XXI століть об‘єктом дослідження стають життя «надзвичайних» людей з позиції власників
особливих життєвих стратегій, потенціал реалізації яких дозволяє самореалізовуватися не
лише окремій людині, а й тому соціальному оточенню, що залучено у процес будівництва її
життєвого шляху. Саме така людина, з таким життєвим атрибутом, в процесі своєї
життєдіяльності, досягає особливого рівня особистісного розвитку — рівня суб‘єкти життя.
Проблема феномену суб‘єкта життя досліджувалась такими вченими як: А. Адлер,
К. Юнг, Р. Мэй, В. Франкл, Д. Бьюдженталь, С. Мадді, І. Ял, Ш. Бюлер, А. Маслоу,
Г. Олпорт,
К.О. Абульханова,
Л.І. Анциферова,
Б.С. Братусь,
Н.О. Логінова,
Л.С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьев, Б.Г. Анан‘євим, Л.І. Божович,
Ф.Е. Василюк, К.В. Карпинський, Д.О. Леонт‘єв, М.Б. Марінов, К. Попельський, М. СтрасРомановська, К. Обуховський, В.Е. Чудновський, Н.Л. Карпова, Ю.Б. Некрасова та ін.

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Серед вітчизняних дослідників слід відзначити роботи В.П. Беха, В.І. Воловика,
Р.О. Додонова, Л.Д. Кривеги, М.А. Лепського.
У той же час слід зазначити відсутність ґрунтовних соціально – філософських
досліджень феномену суб‘єкта життя, особливо, досліджень передумов становлення цієї
проблеми. Саме тому, метою даної статті є дослідження становлення проблеми феномену
суб‘єкта життя в філософській думці Стародавньої Індії та Китаю.
Почнемо з того, що поняття «суб'єкт життя» було запропоновано в середині 30-х
років ХХ століття видатним радянським психологом С.Л. Рубінштейном як своєрідний
ідеал, оптимальний спосіб здійснення життя [6, с. 10]. Особистість в ході свого життя,
згідно С.Л. Рубінштейну, вступає у «життєві відносини» з предметним світом,
навколишніми людьми і самим собою. Особистість, яка сама визначає форму і характер
своїх «життєвих відносин» С.Л. Рубінштейн назвав суб'єктом — суб'єктом життя.
Поняття «суб‘єкт» означає носія наочно-практичної діяльності і пізнання, джерело
активності, яке направлено на об‘єкт [9, с. 633]. Під життям ми розуміємо «соціальнофілософську категорію для вивчення об'єктивних специфічних способів існування
відкритих білкових систем на Землі, здібних до самовідтворювання, асиміляції і
дисиміляції, зростання і розвитку, саморегуляції, які володіють спадковістю і
непостійністю, дискретністю і цілісністю, подразненням і ритмічністю при обов'язковій в
умовах нашої планети єдності складу біогенних речовин живих організмів, що
відрізняються наявністю розумових форм, здатних усвідомлювати самих себе і
необхідність збереження визначених цією категорією феномена як вищої цінності»
[2, с. 12].
Але суб‘єктність існує лише там, де є діяльність, ціліпокладання, тобто на
суспільному рівні розвитку життя, оскільки будь-який суб‘єкт життя «виявляється в тому,
як будуються вчинки, лінії поведінки на основі бажань і реальних можливостей» [5, с. 112],
в поєднанні ідеального та практичного. В ролі суб‘єкта життя можуть виступати як
особистість, так і їх сукупності, можна сказати, популяції — соціальні групи та суспільство
в цілому.
Взагалі у вивченні феномену суб‘єкта життя можна виділити два основні етапи:
допонятійний (латентний) і понятійний. Другий етап говорить сам за себе — це період,
коли дослідники вивчають не лише сам феномен, але і його віддзеркалення в ідеальних
мислених формах.
Перший, латентний, етап означає, що в цей період сутність і зміст концепту «суб‘єкт
життя» підмінюється схожими або пов'язаними із ним поняттями. Таким чином, аналізу
піддаватимуться ті філософські ідеї, в яких зачіпаються питання мети, цінності, сенсу і
ідеалу людського життя, процесу взаємодії особистості та суспільства, самореалізації та
стратегії життя особистості.
Перші описи феномену суб‘єкта життя ми знаходимо в так званій ведичній
літературі, особливо в Упанішадах. Згідно їм лише той, хто чинив благі дії, жив у згоді з
діючою мораллю, народиться в майбутньому житті як брахман, кшатрія або вайшія. Той,
чиї дії не були правильні, може в майбутньому житті народитися як член нижчої варни
(стану), або ж його душа потрапить в тілесне сховище тварини; не тільки варни, але і все, з
чим людина зустрічається в житті, визначено кармою. Той, хто діє відповідно до існуючих
норм, може, згідно упанішадам, підготувати собі кращу долю деяких з майбутніх життів
[3, с. 16-18]. Тут ми простежуємо ідею про суб‘єктність людини як необхідності
підкоритися вимогам соціального середовища: щоб досягти кращого життя (мета), людина
повинна змиритися з існуючим становищем і поводитися належним (визначеним ведами)
чином.
Суб‘єктність людини в джайнізмі включає аскезу і здійснення благих діянь, без яких
неможливо позбавитися пут карми. Для звільнення від залежності необхідні три речі:
щонайповніша віра у вчення джайнізму, точне знання цього вчення і правильна поведінка.
Правильна поведінка полягає в стриманості від несправедливості, брехні, крадіжки,
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чуттєвості і від прихильності до плотських об'єктів. Метою є особисте спасіння, бо людина
може звільнитися лише сама і ніхто їй не може допомогти [3, с. 23-25].
Центром буддистського вчення є чотири благородні істини. Згідно їм, існування
людини нерозривно пов'язане із стражданням (1). Причиною страждання є спрага, яка
приводить через радощі і пристрасті до переродження, нове народження (2). Усунення
причин страждання полягає в усуненні цієї спраги (3). Шлях, що веде до усунення
страждань, — благий восьмеричний шлях — полягає в наступному: правильна думка,
правильне рішення, правильна мова, правильне життя, правильне прагнення, правильна
увага і правильне зосередження. Відкидається як життя, присвячене плотським
задоволенням, так і шлях аскези і самокатування (4) [8].
Людина, що пройшла всі стадії восьмирічного шляху і за допомогою медитації
дійшла звільняючого пізнання, стає архатом, святим, який стоїть на порозі кінцевої мети —
нірвани (буквально: згасання). Значну роль відіграє культ бодхисатв — індивідів, вже
здатних увійти до нірвани, але які відкладають досягнення кінцевої мети заради того, щоб
допомогти в досягненні її іншим. Бодхисатва добровільно приймає страждання і відчуває
своє визначення і покликання піклуватися про благо світу так довго, доки не будуть
позбавлені від страждання всі. Таким чином, згідно вчення буддизму, можна виділити дві
форми реалізації феномену суб‘єкту життя — архатів та бодхисатв.
Матеріалісти Стародавньої Індії заперечують існування життя після смерті, закон
карми і сансари. Оскільки в людині немає нічого, що пережило б його смерть, локаятики
говорять про необхідність користуватися реальним життям, приймати все, що воно
приносить, з усвідомленням того, що приємні сторони життя можуть врівноважити зло і
страждання. Таке формулювання відношення до життя, визначає суб‘єкта, метою якого є
лише задоволення своїх природних потреб.
Система ньяї визначає звільнення як абсолютне припинення всіх мук і страждань,
що стало можливим завдяки правильному пізнанню дійсності. Деякі вважають, що
результатом звільнення є досягнення стану щастя. Але це цілком невірно, оскільки немає
задоволень без страждання, рівно як не буває світла без тіні. Таким чином, звільнення — це
тільки полегшення страждань, а не задоволення або щастя.
Єдиним шляхом звільнення людини в школі санкхія є шлях усвідомлення того
факту, що Я (Пуруша — розумний початок) і Не-Я (тіло, почуття, розум, інтелект і
особистість) різні. Для досягнення цього необхідно пройти довгий шлях виховання у дусі
глибокої відданості і постійного роздуму про те, що Я є чиста вічна свідомість, незалежна
від комплексу розум-тіло і встановленого порядку речей з його просторово-часовими і
причинними відносинами.
Характер і методи цього духовного виховання, необхідного для самопізнання,
ретельно розроблені філософією йоги. У практиці йоги є вісім ступенів звільнення: яма
(приборкання), ніяма (культура етики), асана (вироблення стійкості), пранаяма (контроль
над диханням), прат‘яхара (видалення почуттів), дхарана (увага), дх‘яна (роздум) і самадхі
(зосередженість) [3, с. 218-219].
Згідно Мімансі, єдиним шляхом звільнення з пут самсари і карми є послідовне
виконання того, чому вчать Веди. У Веданті вихід з круговороту народжень полягає в
знанні, веденні (від‘я), тобто в розгляді всього з погляду вищої істини. На її основі
досягається пізнання того факту, що світ у всій його мінливості — суцільний обман і що
незмінною реальністю є брахма, з якою ідентифікується індивідуальна душа (атман). Шлях
до досягнення цього знання полягає в дотриманні етичного кодексу і, перш за все, в
медитації, яка розуміється як концентрований роздум про приховані проблеми упанішад.
Міманса ставить метою життя людини лише досягнення успіху в іншому житті та
майбутньому народженню нанебі [3, с. 276-277].
Якщо в основі Староіндійської філософії лежали Веди, то в Китаї цю функцію
виконували Класичні книги китайської освіти. Книга Перемін є найважливішою. У ній
містяться перші уявлення про світ і людину в китайській філософії.
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Основою початкових текстів є 64 гексаграми, які визначали 64 варіанти розвитку
подій та специфіку поведінки людини, — активну і пасивну, яка визначалася переважанням
ян або інь начала.
Все пізнання людини спрямоване на розрізнення, позначення і розуміння всього
сущого. Людина повинна жити своїм життям, не намагатися бути краще за всіх, не бажати
багатства і слави, не намагатися залишити свої сліди в історії [4, с. 12].
Конфуцій зосереджує увагу на вихованні людини у дусі поваги і шанобливості по
відношенню до оточуючих, до суспільства. У його соціальній етиці особистість є
особистістю не ―для себе‖, а для суспільства. Етика Конфуція розуміє людину у зв'язку з
його соціальною функцією, а виховання — це підведення людини до належного виконання
цієї функції. Головною характеристикою суб‘єкта життя в Конфуціанстві є те, що життя
людини визначається більшою мірою суспільством, а не бажанням особистості.
Ідеальним станом, до якого повинна прагнути кожна людина, виступає стан
―шляхетного мужа‖, все життя і поведінка якого визначені соціальними нормами,
прагненням до порядку. Порядок виступає як етична категорія, що включає також правила
зовнішньої поведінки — етикет. Справжнє дотримання порядку веде до належного
виконання обов‘язків. Належне виконання функцій на основі порядку з необхідністю
призводить до прояву людяності (жень). Людяність — основне з усіх вимог, що
пред‘являються до людини. Людське існування є настільки соціальним, що воно не може
обійтися без таких регуляторів, як: допомагай іншим досягти того, чого б ти сам хотів
досягти; чого не бажаєш собі, того не роби іншим. ―Вчення Конфуція було перш за все
ектравертним, направленим на зовнішній світ, що припускає само розширення, залучення
найбільшого числа людей‖ [4, с. 14-21].
Для дотримання субординації і порядку Конфуцій виробляє принцип справедливості
і справності (і). Людина повинна діяти так, як велить порядок і його становище. Справна
поведінка — це поведінка з дотриманням порядку і людяності. Ритуал і обов‘язок, вірність
вищому і синовна шанобливість, держава і сім‘я — ось на що направлено вчення Конфуція
[4, с. 16]. Такий шлях (дао) освічених, які володіють етичною силою (де) і яким повинно
бути ввірено управління суспільством.
Вчення моїстів — корінна протилежність вченню Конфуція. Весь зміст їх вчення
полягав в ідеях загальної любові (цзянь ай) і процвітання, взаємної користі. Обов'язковою
для всіх людей в суспільстві повинна бути загальна міра взаємної людяності, всі повинні
пектися про взаємну користь.
У центрі уваги даосизму стоять природа, космос і людина, проте ці початки
визначаються не раціональним шляхом, конструюванням логічно послідовних формул (як
це робиться в конфуціанстві), а за допомогою прямого понятійного проникнення в природу
існування [4, с. 16-17]. Призначення людини як частини природи, з якої вона вийшла, —
утримати єдність з природою. Дотримання ―міри речей‖ являється для людини головним
життєвим завданням. Відхід убік, відчуження характеризують поведінку мудреця.
Збагнення світу супроводжується тишею, в якій розуміючий муж опановує світом. Це
радикально протилежно конфуціанській концепції ―шляхетного мужа‖ (освіченого мужа),
який повинен вправлятися в навчанні і управлінні іншими. У тому ж руслі — непомітного і
покірливого життя — проповідував китайський варіант буддизму — чань.
Таким чином, проблема суб‘єктивації життя особистості в Стародавній Індії
розвивається в контексті понять ―сансара‖, ―карма‖ та правил ідеального життя
послідовника тієї чи іншої філософської течії. В результаті чого концепт «суб‘єкт життя»
набуває, з одного боку, пасивного характеру по відношенню до реального матеріального
життя, та, з іншого, активного характеру в духовній сфері, в першу чергу, в контексті
слідування релігійним ритуалам, правилам, що й отримало своє відображення у стійкій
системі варн і каст.
Зовсім інше ставлення до феномену суб‘єкта життя в філософії Стародавнього
Китаю, зміст якого виражається в понятті ―мистецтво серця‖. Усі філософські течії, ідеї
яких ставали частиною державної ідеології (конфуціанство, моїзм, легізм), першочерговим
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питанням ставили проблему суспільного життя людини, її вміння коритися перед
об‘єктивними обставинами (сили природи, державні закони) свого існування та вмінню
активної та, перш за все, своєчасної дії заради свого щастя, що є відображенням
китайського світогляду. В той же час, китайська філософія мала вчення, які орієнтували на
активну життєву стратегію в духовній сфері — даосизм та чань-буддизм. Згідно яких
найголовнішою метою, сенсом життя кожної людини є слідування закону ―Дао‖ та злиття з
Природою.
Перспективи подальших розвідок у даному напряму можуть включати аналіз
становлення проблеми феномену суб‘єкта життя в Античній філософії.
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SUMMARY
The article is devoted to research of the subject of life phenomenon premises in Ancient
India and China philosophy: Vedaism, Jainism, Buddhism, Confucianism, Taoism, etc.
С.І. КАЛЬЦЕВА
Г.О. МІРОШНИЧЕНКО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ
Регулювання діяльності соціальних працівників пов‘язана зі зростанням ролі цієї
професії в сучасному суспільстві. Дійсно, важко уявити собі стабільний розвиток суспільства без
діяльності соціальних працівників, оскільки метою соціальної роботи є не тільки допомога в
складних життєвих обставинах, адаптація або реадаптація людей у суспільство, але і створення
умов, у яких кожна людина може в максимальній мірі реалізувати свої можливості.
Тому значення професійної діяльності соціального працівника важливе не тільки в
умовах реформування суспільства, економічної нестабільності. Його діяльність також актуальна
в часи стабільного розвитку суспільства для можливості вільного розвитку особистості,
реалізації її власних здібностей, а також підтримання соціальної стабільності, запобігання
соціальної напруженості. В той же час, суспільний розвиток неодмінно пов‘язаний з
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ускладненням, удосконаленням існуючих механізмів соціальної адаптації, соціального захисту
та обслуговування населення, що породжується новими потребам та умовами життя. Поява
нових сфер діяльності соціального працівника ставить нові вимоги до цієї професії. Це, в свою
чергу, викликає розширення об‘єкту, механізмів, технологій соціальної роботи, що актуалізує
розширення, вдосконалення нормативних засад реалізації професійної діяльності соціального
працівника.
Розвиток досліджень регулювання професійної діяльності соціального працівника можна
поділити на два напрями. Перший акцентуалізує увагу на моральних засадах соціальної роботи.
В межах цього напряму активно розвивається етика соціальної роботи. Другий напрям
досліджує юридичні аспекти регламентації професійної діяльності соціального працівника.
Етика соціальної роботи на її сучасному етапі представляє собою науку про професійні
ідеали та цінності, етичні принципи та норми поведінки соціального працівника. На думку Ш.
Рамона, ядро соціальної роботи складають такі цінності, як: право індивідів на підтримку з боку
свого найближчого оточення і суспільства в цілому в тих випадках, коли вони стикаються з
життєвими труднощами і знегодами; право на пошану власної людської гідності; право на
самовизначення в тій мірі, в якій це не створює загрози власній особі або що оточує; право на
помилку; відповідальність індивідів за свої дії; право на самореалізацію своїх потенційних
можливостей [3, с. 27].
Шанті К. Хіндука вважає, що соціальні працівники повинні розділяти такі цінності, як:
1) людська гідність;
2) соціальна справедливість;
3) підтримка незаможних і найуразливіших шарів;
4) прагнення до мирного співіснування;
5) добру волю [4, с. 18].
Найбільший розвиток як теоретичне осмислення ідеалів та цінностей соціальної роботи
ця галузь знань отримала в сучасній Росії.
Наприклад, відома російська дослідниця професійно-етичних засад соціальної роботи
Махова Н.П. досліджуючи моральні основи соціальної роботи, виділяє такі складові як
професійну мораль, яка складається з трудової моралі як сукупності загальних моральних норм,
які перетворюють трудову діяльність у соціально значиму. Таке перетворення стає можливим
завдяки дисциплінованості, відповідальності, ініціативності в праці [5, с. 9].
Інша дослідниця – Медведева Г.П. вводить в структуру професійної етики соціального
працівника поняття «легітимізації» – те правове обґрунтування, на яке соціальний працівник або
соціальна служба офіційно спирається в своїй діяльності [6. с. 52]. Як правило це документи, які
відповідають моральним критеріям, не суперечать загальним цілям та задачам соціальної
роботи, законам держави. До таких актів авторка відносить закони держави, які торкаються
соціальної роботи, посадові інструкції, місцеві програми соціального розвитку, накази. Також до
таких документів Медведєва Г.П. відносить і договір між клієнтом та соціальним робітником.
Також проблемі регуляції діяльності соціального працівника приділяє увагу Тюптя Л.Т.
Він вважає, що професія соціального працівника спрямована на соціальну сферу, тому
необхідною умовою для вибору цієї професії є соціальна спрямованість особистості, наявність
відповідних соціальних якостей: гуманізму, доброзичливості, справедливості, відповідальності,
терпеливості, врівноваженості, готовності стати на захист клієнта, прийти на допомогу,
підтримати. Основою професійної діяльності соціального працівника є компетентність та
професіоналізм. Основою компетентності і професіоналізму є вимоги професії до фахівця:
необхідний рівень загальноосвітніх знань, медичні вимоги, вимоги до схильностей та інтересів,
психофізіологічні вимоги, вимоги до інтелекту та емоційно-вольової сфери, до моральноділових якостей [7, с. 78 ]. Також цей автор акцентує увагу на правових засадах соціальної
роботи про що мова піде пізніше.
Аналізуючи соціальну роботу в Україні, зазначає, що в 90-х роках ХХ ст. були прийняті
такі важливі міжнародні нормативні акти, як Всесвітня декларація ООН про забезпечення
виживання, захисту і розвитку дітей (1990 р.), Резолюція ООН ―Принципи медичної етики (1992
р.), Європейський кодекс соціального забезпечення (1990 р.), Хартія основних соціальних прав
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трудящих (1989 р.). Ці акти вміщують перелік соціальних прав, принципи, гарантії та
зобов‘язання держав, контрольний механізм їх забезпечення. Міжнародно-правове регулювання
з питань соціальної роботи та соціальних прав виявляється у встановленні міжнародних
соціальних стандартів у сфері праці, соціального забезпечення, надання медичної допомоги та
охорони здоров‘я, освіти [1, с. 290 – 291].
В Україні закладено правові та інституційні основи нової системи соціального захисту, а
відповідно і соціальної роботи як механізму його втілення. Ця система характеризується такими
рисами.
По-перше, у Конституції України проголошено право громадян на соціальний захист і
встановлено державні гарантії його здійснення.
По-друге, створено численне соціально-захисне законодавство (термін «законодавство» в
такому разі застосовується нами в найширшому значенні – як система законів та підзаконних
нормативно-правових актів, договорів, локальних актів), яким передбачається юридичний
механізм надання населенню соціальних грошових виплат і соціальних послуг саме у певних
випадках, які за міжнародно-правовою практикою отримали назву «соціальних ризиків».
По-третє, хоча в цій системі поки що немає єдиного правового акта, котрий закріпив би
загальні засади саме соціального захисту, все ж наявні системний характер таких актів і їх
функціональне «згрупування», спрямоване на захист населення від негативних наслідків
настання соціальних ризиків.
По-четверте, в інституційному плані національна система соціального захисту включає:
1) всі організаційно-фінансово-правові форми, через які безпосередньо здійснюються соціальні
виплати і надаються соціальні послуги окремим громадянам у разі настання соціальних ризиків,
це — соціальне страхування, фінансування за рахунок податків, державна соціальна допомога,
недержавне соціальне забезпечення; 2) непрямі (опосередковані) заходи соціального захисту,
які набувають дедалі ширшого застосування.
Таким чином, соціальний захист можна розглядати як систему заходів та ініціатив щодо
надання підтримки окремим особам, сім‘ям, групам в запобіганні та подоланні соціальних та
економічних ризиків.
Структурно соціальний захист в Україні складається з таких частин: державний
соціальний захист та недержавне соціальне забезпечення. В свою чергу, державний соціальний
захист забезпечується загальною системою соціального захисту (загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування; державна соціальна допомога), спеціальним соціальним захистом та
додатковим соціальним захистом. Недержавне соціальне забезпечення охоплює недержавне
пенсійне забезпечення та недержавні соціальні послуги [2. с. 95-96].
Право людини на соціальний захист – це передбачені законодавством і гарантовані
державою певні можливості людини отримати від держави, а також інших суб'єктів, які діють за
уповноваженням або дозволом держави, на умовах і в порядку передбаченому законодавством, а
також договором матеріальне забезпечення, матеріальну підтримку та соціальні послуги у разі
настання соціальних ризиків. Але реалізація перелічених можливостей можлива лише за
допомогою діяльності організацій та устав, що надають соціальні послуги, тобто здійснюють
соціальну роботу з різними групами населення.
Комплексний характер підстав для виникнення права на соціальний захист – соціальні
ризики (тимчасова непрацездатність, трудове каліцтво, професійна хвороба, хвороба,
інвалідність, вагітність і пологи, утримання дітей та ін.) – обумовлює й комплексний характер
цього права. Тому право на соціальний захист можна розглядати як комплекс суб'єктивних прав
особи, закріплених у Конституції та законодавстві України, які включають такі основні
правомочності, як право на пенсійне забезпечення, право на соціальну допомогу, право на
соціальні послуги, право на медичну допомогу.
Слід сказати, що на сьогодні в Україні процеси регламентації професійної діяльності
соціального працівника відбуваються декількома шляхами: встановлення нормативно-правових
документів в різних сферах діяльності та прийняття професійного кодексу соціальної роботи, як
уніфікованого правового підґрунтя діяльності соціальних працівників всіх напрямів
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Говорячи про правове регулювання соціальної роботи, перш за все необхідно визначити
законодавче тлумачення її суб‘єктів. Нині в українському правовому полі вживаються два
поняття: соціальний працівник та соціальний робітник.
Згідно із Законом України «Про соціальні послуги» соціальний працівник – це
професійно підготовлений фахівець, що має необхідну кваліфікацію у сфері соціальної роботи і
надає соціальні послуги. Це визначення виставляє вимоги до професійної підготовки, наявності
певного освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму діяльності фахівця.
Друге поняття, а саме – соціальний робітник, визначається як особа, яка надає соціальні
послуги та має підготовку, що відповідає вимогам та характеру роботи, що виконується. Як
бачимо, це визначення є більш широким та передбачає відповідність певним критеріям роботи,
що виконується. Отже до соціальних працівників можуть належати особи різного освітньокваліфікаційного рівня, спеціальності (не обов‘язково тільки «Соціальна робота»), головне, щоб
за характером професійної діяльності вони надавали соціальні послуги.
Правова регламентація соціальної роботи в Україні лежить в двох площинах. По-перше,
регулювання питань щодо організації діяльності соціальних працівників, як специфічного виду
професійної діяльності. По-друге, визначення та регламентація певних сфер життєдіяльності
людини і держави, в яких надаються соціальні послуги.
Розглядаючи першу площину регулювання, зазначимо, що професія соціального
працівника спрямована на соціальну спеціалізовану діяльність, об'єктивно необхідну для
функціонування державних і громадських систем соціальної допомоги різним категоріям
населення, для реалізації життєвих, потенційно закладених у кожній людині сил для
самозабезпечення і саморозвитку. Юридичний зміст діяльності соціального працівника полягає
у регламентації його прав і обов‘язків. У вже згаданому Законі України «Про соціальні послуги»
визначаються права та обов‘язки соціального працівника. Соціальний працівник має право на:
- профілактичний огляд і обстеження при прийнятті на роботу та диспансерний нагляд
за рахунок роботодавця;
- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, у тому числі в судовому
порядку;
- підвищення кваліфікації у встановленому порядку за рахунок роботодавця;
- забезпечення спеціальним одягом, взуттям, інвентарем, велосипедами і проїзними
квитками або виплату грошової компенсації за їх придбання;
- першочергове обслуговування при виконанні службових обов'язків на підприємствах,
в установах, організаціях (підприємствах зв'язку, технічного обслуговування і ремонту
транспортних засобів, служби побуту, торгівлі, громадського харчування, житловокомунального господарства, міжміського транспорту та ін.).
Як бачимо, всі права соціального працівника постають з його професійного статусу та
підпорядковані одній меті: якісно та своєчасно виконувати професійні обов‘язки. Можна
зазначити, що перелічені права є базовими, характерними для всіх соціальних працівників.
Практично всі положення про служби або відомства, організації тощо містять більш
конкретизований перелік прав працівників, також вони уточнюються і в положеннях про
відділи, посадових інструкціях тощо.
Законодавство регламентує такі обов‘язки соціальних працівників:
- сумлінно надавати соціальні послуги особам, які перебувають у складній життєвій
ситуації;
- у своїй діяльності керуватися основними принципами надання соціальних послуг;
- поважати гідність громадян;
- не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, які отримують
соціальні послуги;
- надавати особам, яких обслуговують, вичерпну інформацію про зміст і види
соціальних послуг;
- зберігати в таємниці інформацію, отриману в процесі виконання своїх обов'язків, а
також інформацію, що може бути використана проти особи, яка обслуговується.

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Професійна діяльність соціального працівника являє собою виконання професійних
обов‘язків, функцій соціальної роботи в межах діючого законодавства. Отже, додатково до
перелічених правовими нормами можуть бути встановлені й інші обов‘язки, виходячи з
особливостей професійної діяльності та посади конкретного працівника.
Соціальний працівник повинен знати: Конституцію України; інструктивні та методичні
документи, що стосуються відділення соціальної допомоги; порядок організації надання
соціально-побутових, медичних послуг; порядок оформлення документів на обслуговування
відділенням соціальної допомоги вдома підрозділами територіального центру та влаштування
одиноких громадян на постійне місце проживання до будинку-інтернату (пансіонату) для
громадян похилого віку та інвалідів; специфіку роботи з особами похилого віку; державну мову;
правила охорони праці та протипожежного захисту. Кваліфікаційні вимоги: неповна вища освіта
(молодший спеціаліст) з соціального, медичного, педагогічного, правознавчого напряму
підготовки або професійно-технічна освіта відповідного напряму підготовки
Як бачимо, законодавча база щодо правового регулювання соціальної роботи є досить
розгалуженою. Умовно її можна поділити на:
норми, які регулюють діяльність осіб, які надають соціальні послуги;
норми регулювання трудових та суспільних відносин взагалі;
норми регламентації діяльності певної сфери.
Норми, що регулюють діяльність осіб, які надають соціальні послуги, ми вже розглянули
вище. До норм регулювання трудових та суспільних відносин взагалі можна віднести
Конституцію України, Кодекс законів про працю, Закони України «Про професійний розвиток
працівників», «Про відпустку», «Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування» тощо. Ця
нормативна база регламентує діяльність фахівців з соціальної роботи не як посадовців, які
виконують певну роботу, а перш за все, як працівників, які мають право на дотримання своїх
прав та певні обов‘язки підчас процесу праці.
Інший великий блок правового регулювання соціальної роботи складають норми
регламентації діяльності певної сфери. Як видно з Довідника кваліфікаційних характеристик
професій працівників, соціальні послуги можуть надавати фахівці різних сфер діяльності від
бібліотекаря та вчителя до працівників воєнізованих підрозділів. Відповідно і правова
регламентація їх повсякденної роботи буде відмінною, рівно і як соціальне забезпечення різних
груп працівників. Наприклад, певні норми щодо організації соціальної роботи містяться в
Концепції Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2012-2016 роки, Постанові Кабінету Міністрів України «Про
соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи екстреної медичної допомоги,
залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій» (Постанові
Кабінету Міністрів України «Про соціальні пільги та гарантії медичних працівників системи
екстреної медичної допомоги, залучених до ліквідації медико-санітарних наслідків
надзвичайних ситуацій від 21 листопада 2012 р. № 1120), Законі України «Про соціальну роботу
з сім‘ями, дітьми та молоддю», Законі України «Про освіту» тощо.
Окремим питанням постає регулювання відповідальності за порушення правових вимог в
процесі здійснення соціальної роботи. Особи, винні у порушенні законодавства про соціальні
послуги, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з
законами України [Про соц. послуги]. Якщо в діях соціального працівника має місце порушення
норм трудового права, він буде нести дисциплінарну відповідальність. Ті групи фахівців, які
надають соціальні послуги, професійна діяльність яких регулюється спеціальними
нормативними актами (державні службовці, особи місцевого самоврядування, воєнізовані
підрозділи тощо) нестимуть дисциплінарну відповідальність згідно до відомчих нормативноправових актів.
Рішення про відмову в наданні, обмеження обсягу або припинення надання соціальних
послуг державними і комунальними суб'єктами може бути оскаржено до центрального чи
місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на
надання соціальних послуг (для недержавних суб'єктів, що надають соціальні послуги,– до
органу, який видав дозвіл на надання соціальних послуг), або суду.
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Підсумовуючи можна зазначити, що правове регулювання соціальної роботи в Україні,
здійснюється на різних адміністративних рівнях та витікає з: надання соціальних послуг як
окремого виду професійної діяльності; з особливостей діяльності осіб, які надають соціальні
послуги по посаді; службового або професійного статусу соціального працівника
(військовозобов‘язаний, державний службовець, медичний працівник тощо). Не дивлячись на
свою розгалуженість, правове регулювання соціальної роботи в Україні ще потребує узгодження
нормативних актів різних сфер діяльності та структуризації.
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SUMMARY
In the article "Regulation of Social Workers" authors analyzes legislative and regulatory
documents governing the activities of social workers. Of particular interest are types of legal liabilities
of social workers, as well as recommendations to improve legislation.
Т.Е.НИКОЛАЕВА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА – УГРОЗА ИЛИ СТИМУЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ?
Существует большое число научных терминов, отражающих политические
процессы и изменения. Эти изменения могут быть глубокими или поверхностными,
существенными или незначительными. Некоторые процессы не затрагивают сущности,
основной структуры и механизмов функционирования политической системы и ее
институтов, но при этом обеспечивают ее достаточно эффективное развитие. В этом
случае, с точки зрения автора данной статьи, можно говорить о трансформации
политической системы. В демократических странах трансформация предполагает
постоянную смену партий и лидеров у власти, которые вносят определенные коррективы в
политический курс, не затрагивая его основ.
Любая система стремится к самовоспроизводству и стабильности, но это
нормальное стремление может обернуться при определенных условиях и в определенных
обстоятельствах стагнацией, застоем системы, невосприимчивостью ее к инновациям, что
грозит постепенным распадом системы. Осознание этого факта стимулирует политику
модернизации, т.е. существенного обновления политической системы, изменения ее
сущности и качественных характеристик.
Но иногда политика модернизации начинается уже в условиях фактического распада
системы и этот факт не облегчает, а напротив усложняет политику модернизации. Так
случилось после падения СССР, когда страны постсоветского пространства взяли курс на
принципиальные изменения своей экономической и политической системы. Основные
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направления этих изменений стали содержанием политики модернизации. Под
экономической модернизацией понимается курс на формирование либеральной и
рыночной экономики и возможность занять свое место в постиндустриальной глобальной
экономике. Под политической модернизацией понимается курс на демократизацию
политической системы, создание развитого гражданского общества и правового
государства и возможность занять свое место среди развитых демократических стран.
Двадцатилетняя практика показала, что процесс модернизации оказался
отягощенным множеством факторов, в ряде случаев приостановленным или даже
невозможным. Необходимо отметить, что Украина оказалась чуть ли не единственной
страной постсоветского пространства, которая продолжает курс на модернизацию,
несмотря на все проблемы и трудности. Этот курс сумели выдержать еще балтийские
страны, что объясняется их недолговременным пребыванием в составе СССР и наличием
демократического опыта, приобретенного еще до второй мировой войны. Остальные
страны в той или иной степени свернули на путь авторитаризма, что объясняется в первую
очередь политическими и экономическими обстоятельствами 90-х годов ХХ века,
спровоцированными фактом распада СССР и связанные с экономической и политической
анархией, разгулом криминала, обнищанием и сильной фрустрацией значительной части
населения.
Проблемы и трудности процесса модернизации в Украине тоже связаны с
указанными выше обстоятельствами, но объясняются и воздействием других факторов. В
данной статье будет исследован такой фактор, как характер политической борьбы внутри
страны и особенности политической оппозиции в Украине. Целью статьи является
определение причин радикализации поведения политических сил в Украине и влияние
этого поведения на процессы модернизации.
Научная гипотеза заключается в предположении, что радикализация политической
борьбы в стране становится фактором торможения процессов модернизации, а главным
направлением политической модернизации должна стать новая политическая культура,
основанная на демократических правилах и процедурах, необходимых для взаимодействия
политических сил и снятия политического напряжения. Разумеется, выработка этих правил
и процедур необходима не для ликвидации всех противоречий политического развития, а
для их успешного разрешения. Формирование новой политической культуры и
демократических процедур необходимо также для предупреждения эволюции в сторону
авторитаризма и обеспечения нормальных условий для политики модернизации.
О процессе модернизации впервые заговорили в эпоху Просвещения. Ф. Вольтер,
Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и другие интеллектуальные лидеры эпохи организовывали
общественные дискуссии по проблемам общественного договора, разделения властей, прав
человека и поиска социальной справедливости. В эпоху Просвещения впервые прозвучала
мысль о необходимости классового сотрудничества и политической толерантности для
достижения целей модернизации. Примером призыва к политической толерантности
является известное выражение Вольтера – мне не нравятся ваши мысли, но я готов отдать
жизнь за ваше право их высказывать. Призыв к классовому миру звучал в учении
знаменитого представителя социалистической мысли А. Сен-Симона.
Но в XIX веке концепция классового сотрудничества была заменена концепцией
классовой борьбы, самым знаменитым представителем которой был К. Маркс. XIX век
вошел в историю как век революций. Справедливости ради нужно отметить, что
результаты этих революций были впечатляющими. Они, как отмечал американский ученый
С. Хантингтон, стимулировали первую «волну» демократизации в западных странах. Эта
«волна» характеризовалась изменением электорального законодательства ряда стран,
наделением значительной части населения электоральными и другими политическими
правами. Для западных стран это стало первым этапом модернизации.
После второй мировой войны интерес к процессу модернизации в политической
науке вновь вырос. Это было связано с переходом к модернизации неевропейских стран.
Данный переход получил название вестернизации, т.к. являлся попыткой неевропейских
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стран повторить опыт западных стран и достигнуть их высоких результатов. Однако
результаты оказались неоднозначными, чаще неутешительными и даже негативными. В
политической науке стала изучаться так называемая «догоняющая» модернизация. Ее
исследованием занимались Г. Алмонд, Г. Пауэлл, Л. Пай, Б. Мур и другие. В 90-е годы
началась модернизация в постсоветских странах. Среди отечественных авторов,
занимающихся проблемами украинской модернизации, можно назвать В. Горбатенко, В.
Гапоненко, М. Гордиенко, Е. Киндратец, И. Кресину и др. В России этой проблематике
посвятили свои работы Н. Анохина, Е. Мелешкина, О. Малаканова и др.
Главными направлениями политической модернизации в Украине в 90-е годы стало
формирование многопартийности и идеологического плюрализма, принятие Конституции
1996 г., которая определила президентско-парламентскую форму правления. Одновременно
осуществлялась экономическая модернизация в виде приватизации имеющихся
предприятий, создания акционерных производств, наделения населения сертификатами,
подтверждающими право участия в собственности и управлении предприятиями.
Как и в других постсоветских странах политическая и экономическая модернизация
в Украине осуществлялась в ускоренном темпе и в повышенно конфликтном поле.
Процесс модернизации оказался осложненным ожесточенной борьбой партий, их лидеров
за власть, влияние, доступ к капиталу и его владельцам и быстро превратился в стихийный
и крайне противоречивый процесс. Именно этот факт стал основой сворачивания в сторону
авторитаризма в большинстве постсоветских стран. Нужно признать, что поворот к
авторитаризму был поддержан большинством населения этих стран, т.к. обещал
восстановление долгожданной стабильности. Украина стала исключением из этого
массового поворота, но оптимизировать процесс модернизации ей не удалось.
«Оранжевая революция» 2004 г., по обещаниям ее лидеров, должна была стать
новым этапом на пути политической модернизации и демократизации страны. Этого не
произошло. Сама «оранжевая революция» стала результатом борьбы политических сил за
власть и в свою очередь спровоцировала еще больший накал этой борьбы, которая вышла
на уровень политического кризиса. В связи с этим возник закономерный вопрос – можно
ли ожидать от ожесточенной борьбы политических сил в Украине тех же результатов,
которые возникли в западных странах в ХІХ веке после длительной ожесточенной
классовой борьбы и серии революций и которые в конечном счете привели западные
страны к победе демократии? Судьба украинской модернизации оказалась в прямой
зависимости от взаимодействия политических сил и их способности к компромиссу.
Одно из лучших определений демократии в свое время дал немецкий социалдемократ Э. Бернштейн. Он назвал демократию школой компромиссов. По мнению автора
данной статьи для успеха политической модернизации требуется некий, даже
минимальный уровень политического согласия. Но главной особенностью поведения всех
украинских политиков является повышенный радикализм и подчеркнутый отказ от
компромиссов. Корни подобного поведения уходят вглубь истории.
Значительную часть украинской истории занимала борьба за независимость.
Традиции этой борьбы привели к повышенному недоверию не только к тем соседям,
которые потенциально угрожают независимости и национальному суверенитету, но и к
коллегам политикам внутри страны, которых постоянно подозревают в предательстве
национальных интересов, готовности их сложить перед европейскими (американскими)
или российскими партнерами. Поиск предателей и «неверных», противопоставление
«националистов» и «украинофобов» стало в полном смысле слова навязчивой идеей
украинских политиков, формирующей радикальную политическую культуру.
Другая причина радикального политического поведения и власти и оппозиции в
Украине тоже связана с историческим прошлым, отсутствием в нем одного важного
обстоятельства, которое обусловило успех политической модернизации западных стран.
Процесс западной модернизации носил постепенный эволюционный характер, был
растянут во времени на несколько самостоятельных этапов, каждый из которых
подготавливал последующий этап. Украинская модернизация происходит в ускоренном
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темпе и соединяет в единовременный процесс те задачи, на постепенное решение которых
западные страны затрачивали десятилетия и даже столетия.
В частности основы гражданского общества начали складываться в западных
странах еще в Средние века, где такой институт, как католическая церковь, занял свое
самостоятельное, не подчиненное светской власти место. Из цеховой организации
производства постепенно вырастали индивидуальные производители, будущие
представители крупного, среднего и мелкого бизнеса. Основы либеральной экономики
закладывались в ходе промышленной революции XVIII – XIX вв. Промышленная
революция и либеральная экономика стали источником постепенного роста материального
благосостояния общества и формирования среднего класса. Как показала вся последующая
практика достаточно высокий уровень материального благосостояния напрямую
коррелирует с устойчивостью демократического режима, а сильный средний класс является
его социальной опорой.
Разумеется, классовая борьба и революции, как уже говорилось выше, тоже внесли
свой вклад в политическую модернизацию западных стран, но они проходили в условиях,
подготовленных предыдущими этапами. И не случайно в этих условиях возникали социалдемократические партии, готовые не только к борьбе, но и к социальным компромиссам и
выработке демократических процедур. А вот в отечественной истории гораздо большую
роль сыграло радикальное крыло социал-демократии, известное, как большевизм.
Современные политические силы Украины постоянно воспроизводят политический
радикализм своих предшественников, хотя не скупятся на критику большевизма и
обвиняют друг друга в приверженности к нему. Свою причастность к политическому
радикализму все политические силы категорически отрицают.
Однако отрицать – не значит не делать. Одним из проявлений радикальной
политической культуры является увлечение украинских политиков, особенно, когда они
находятся в оппозиции, активизацией протестных акций населения. Право на выражение
недовольства и протеста – это важное и необходимое демократическое право, но оно
должно исходить не от политиков, которые призывают народ к протесту из своих
узкопартийных интересов и целей, не всегда совпадающих с интересами и целями людей.
Не случайно эти акции протеста часто выглядят искусственными, сфабрикованными и
выставляют в невыгодном свете, как самих политиков, так и тех людей, которых они
вывели на улицу. Политические лидеры опираются в своих действиях на такой
естественный и непреходящий феномен, как вечная оппозиционность и критическое
отношение к власти широких масс. Однако злоупотреблять этим феноменом нельзя.
Осознание людьми того факта, что ими манипулируют, используют в чуждых им целях
вместо того, чтобы заниматься реформами и модернизацией может стать приговором для
политиков, в том числе оппозиционных. Кроме того политические манипуляции способны
обмануть далеко не всех. Определенная часть населения к ним устойчива, неподатлива и
способна делать разумные выводы о политиках.
Политическая модернизация – это сложный процесс, который неоднозначно, а
скорее даже обратнопропорционально коррелирует с политической активностью масс.
Реформы любят тишину, а чрезмерная активность масс порождает анархию и хаос. Г.
Алмонд и С. Верба обратили внимание на такой фактор, который способствовал успешной
демократизации послевоенной Германии, как «режим стабилизирующей апатии
населения». Сущность этого фактора можно определить следующим образом: чем ниже
политическая активность масс и чем выше политическая активность лидеров, тем
эффективнее проходит процесс модернизации и демократизации политической системы. К
этому можно добавить: чем выше уровень согласия политических элит, тем эффективнее
проходит модернизация.
Г. Алмонд и С. Верба представили типологию политической культуры по критерию
политической активности масс – приходская (патриархальная), подданническая,
активистская и гражданская. Высший тип – гражданская политическая культура –
отличается от активистского типа именно незначительной активностью масс, которые
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занимаются различными видами деятельности, доверяя политикам функции управления,
осуществления реформ и политики модернизации. При этом люди знают, что их
демократические права, в том числе на протест, сохраняются, но, ни сами люди, ни
политики не злоупотребляют этими правами. Можно констатировать, что в Украине
сложился активистский тип политической культуры, который сформировался благодаря
деятельности политических элит, в первую очередь оппозиции и который неблагоприятен
для процесса модернизации.
Конечно, нельзя не признать, что политические элиты Украины пытаются найти
компромисс и применяют известные демократические процедуры, такие как переговоры,
образование согласительных комитетов в парламенте, подписание договоров о согласии,
разработка правил поведения в парламенте. И возможно в этом случае имеет некоторые
основания точка зрения американского политолога Дж. Мюллера о том, что «многие новые
демократии полностью завершили переходный процесс и «консолидировались» примерно в
такой мере, в какой это вообще возможно. И подобно старым демократиям, по модели
которых они строились, новые вряд ли когда-либо будут наслаждаться полностью
согласованными решениями, политическим равенством, широкой и просвещенной
активностью масс» [4].
Дж. Мюллер предлагает не драматизировать стихийность и конфликтность
современных демократий и не искать некоторых непременных и обязательных условий для
ее становления, но его выводы о действенности демократии в таких странах, как Парагвай,
Мали, Ботсвана кажутся, мягко говоря, некоторым преувеличением. И тем более нельзя
закрывать глаза на те условия и факторы, которые явно угрожают демократической
модернизации в Украине. Острая политическая борьба в Украине, достигнув критической
точки, может обернуться авторитаризмом, как это уже случилось в ряде постсоветских
стран.
Многие ученые и политики ссылаются на успех китайской экономической реформы,
которая проводится в условиях политической стабильности. Автор данной статьи согласна,
с одной стороны, с этими ссылками, но с другой стороны отмечает риск стагнации
авторитарного политического режима, который в определенный момент начнет работать не
на реформы, а на их торможение. И тогда против этого режима начнет накапливаться
недовольство масс, причем уже без помощи политиков, которое выльется в стихийные
массовые протесты. Кроме того на китайский опыт чаще всего ссылаются именно
авторитарные политические лидеры, что создает для автора данной статьи
психологический дискомфорт от возможной консолидации с этими лидерами.
Для достижения определенного уровня согласия политических элит и продвижения
страны к гражданскому типу политической культуры необходимо изменение
политического поведения элит. Партии, образующие властное большинство в парламенте,
должны помнить, что оппозиция тоже является участником власти и выражает интересы
той части населения, которая голосовала за оппозицию. И при выработке законопроектов и
политических решений учет мнения оппозиции должен быть реальным, а не голословным.
Для этого возможна такая демократическая процедура, как согласование законопроекта с
оппозицией уже на стадии его разработки.
Оппозиционным партиям необходимо вырабатывать толерантное поведение,
основанное на том, что несогласие с провластным большинством не означает в каждом
случае блокирования трибуны и требования досрочных выборов или отставки
правительства. Наверное, согласие действительно не всегда может быть достигнуто. Но
нужно понимать, что любое политическое решение не может быть идеальным, но это
решение должно быть проверено на практике и, главное, что за него несет ответственность
парламентское большинство. И если практика подтвердит относительную правильность
решения, то люди вновь проголосуют за нынешнее парламентское большинство. И нужно
научиться мужеству принимать этот факт. Если же решение окажется неэффективным,
оппозиция получит на выборах свой шанс. И этот факт тоже нужно принимать как
должное. А для того, чтобы не было искушения требовать отставки правительства по
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любому поводу возможно применение такой демократической процедуры, как
приглашение в правительство представителей оппозиции, если, конечно, это не
противоречит существующей Конституции. В истории известны случаи подобного
сотрудничества с оппозицией.
Возможно, кому-то данные рекомендации покажутся банальными и даже
примитивными. Но крепкие демократии держатся именно на таких банальностях. Украина
осуществляет политику модернизации в иных условиях, нежели протекал классический
вариант западной модернизации. Украинским политикам приходится одновременно
проводить реформы, решать накопленные с советских времен и новые социальные
проблемы и задачи и поддерживать тот уровень жизни людей, который скорее напоминает
выживание, нежели процветание. Успех модернизации в этих сложных условиях может
быть обеспечен только путем достижения согласия и компромиссов.
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SUMMARY
Political modernization is a democratization of political system and it‘s institutes, forming
of strong civil society,civil political culture and law-state. The main authors idea: the
radicalization of country political struggle is a reason of slowing of political modernization
process it is necessary to achieve high level of political consensus.
О.С. ШЕЙКО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Проблема взаимодействия общественного и личностного сознания является
актуальной для современного общества: особенности общественного сознания на разных
исторических этапах влияют на формирование определенной направленности сознания
человека и типа личности.
Проблемой определения категории общественного сознания, его компонентов и
типов занимаются Паутова Л., Фигура А., Кривега Л., Ильин В., Штомпка П.
Автором предлагается один из вариантов философского осмысления проблемы
воздействия общественного сознания на личность в контексте социального времени.
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Воздействие общественного сознания на формирование сознания личности
анализируется в русле сочетания элементов архаической, актуальной (современной) и
футурологической «картины мира».
Человек с момента рождения, вне желания, включен в ментальную матрицу своей
эпохи, культурно-исторического времени и пространства, как в мировом масштабе, так и в
пределах одного государства. В процессе стихийной и целенаправленной социализации
(идеологические парадигмы воспитания и образования) личность приобщается к
существующему в обществе уровню развития общественного сознания и посредством
накопления жизненного опыта формирует неповторимые черты индивидуального
сознания; в первую очередь это касается уровня общественной психологии, объединяющей
повседневные стереотипы реагирования, основные нормы и ценности, социальное
самочувствие и настроения.
Интересно, что кроме сознательного воспоминания о прошлом, действия и познания
себя и окружающего мира в настоящем, построения перспективы саморазвития в каждой
личности отражается история развития всего человечества, включая историю своего народа
и государства («коллективные представления» по Э.Дюркгейму) и их проекция в будущее.
Данная взаимосвязь личности и общества выступает показателем доминирования
информационной социальной природы (передача накопленных знаний последующим
поколениям), которая предполагает разнообразные виды коммуникации, интеракции, и,
соответственно, перцепции, и представляет сформированный новый тип личности –
«ориентирующийся-на-других»
(по
Д.Рисмену),
включающий
конкурентную
востребованность в сервисном и потребительском обществе [1,122].
Объем и качество информации, содержащейся в сознании, предоставляет
возможность адекватного реагирования в различных потенциальных ситуациях и
используется для направленной адаптации к изменившимся условиям и для формирования
внутреннего мира личности и внешних его проявлений [2].
Время (продолжительность) человеческой жизни незначительно по сравнению со
временем существования человечества и отдельно взятого государства, и сознание
личности, видимо, в качестве защитной реакции, не ограничивается рамками только
современного ей общества: такое состояние может быть предопределено следующими
факторами.
Во-первых, чем выше уровень нестабильности в развитии общества, тем чаще
человек не удовлетворен условиями ―сущего‖ и пребывает в поиске опоры для своего
бытия как в настоящем, так и в будущем. Неопределенность, эсхатологические угрозы и
настроения в современном мировом сообществе порождают в личности тревогу и приводят
к разным формам противостояния социальному хаосу, к сознательным действиям по
упорядочиванию своей жизни, таким образом, обретающей ―должный‖ смысл.
Во-вторых, чем шире и насыщеннее информационное пространство
межличностного и общественного взаимодействия, тем разнообразнее в нем представлены
типы социального сознания.
В-третьих, двойственность человеческой природы воздействует на своеобразие
направленности сознания каждой личности: вектор консервативности и традиционности
ведет к сохранению естественных ―привычных‖ основ жизни, а вектор революционности и
инновационности – к расширению границ своего сознания в познании себя и окружающей
действительности (черта любознательности, креативности – творческой активности).
Мир (микрокосм и его ―внутреннее время‖) человека в глобальном и локальном
обществе многолик, т.к. в нем переплетаются в бесчисленном количестве комбинаций
взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего всего человечества: смыслы-до, смыслытеперь, смыслы-после; вспомнить – воспринимать – представлять (по Э.Гуссерлю).
Данный процесс происходит как сознательно, так и бессознательно (рациональность
- иррациональность) и обеспечивает психологическую поддержку осмысленности бытия
личности. Л.Леви-Брюль писал, что «у людей всегда остается потребность в
2013
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непосредственном общении с окружающим миром, общении, которое не заменяется чисто
научным его познанием» [3,226].
Так, в повседневной жизни (уровень общественной психологии) человека
сочетаются элементы архаического, современного и футурологического сознания, в той
или иной степени представленные в обществе.
Архаический «образ мира» ближе всего к природе человека, т.к. он построен на
инстинкте «борьбы за выживание» и на дологическом типе мышления
(prelogiquementaliteprimitive), определяемом как аффективные коллективные чувства,
лежащие вне сферы рационального мышления [3,223]. Он основан на базовых
―имманентных‖ антиномиях добра и зла, жизни и смерти, тьмы и света, хаоса и порядка,
знания и невежества и обеспечивает ориентационную функцию в определении истинных
гуманистических ценностей и отделении от них ложных ―фантомов‖.
Архаическое сознание представляет собой первоначальный и наиболее устойчивый
пласт традиционного менталитета народа или исторической эпохи.
Детально не останавливаясь на архетипических образах коллективного
бессознательного, предложенных К.Г.Юнгом, отметим, что с раннего детства человек
познает мир в образах сказок, позже мифов, которые насыщают сознание именно
архаическими представлениями о ―чуде‖ (по Л.Леви-Брюлю ―мистическая настроенность‖,
т.к. никто не знает о прошлом и будущем), о единстве человека и природы, о жизненной
силе и энергии.
Идея ―чудесного‖ преобразования человека и окружающего его мира выражается в
магии: ритуальных действиях, защищающих от зла и призывающих добрые силы. По
мнению К.Леви-Стросса, ―разрыв между мыслью о предметах и самими предметами
заполняется магическим мышлением, что обеспечивает слитность чувственного и
рационального в опыте первобытного коллектива‖ [4,359].
В современном обществе люди сознательно приобретают всевозможные ―обереги‖,
увлекаются древней духовной культурой разных народов для того, чтобы создать
определенный ―личный позитивный порядок‖ жизни. Это выражается и в модной
концепции ―фен-шуй‖ – создание ―правильного‖ жизненного пространства с помощью
разных объектов, наделенных магическими свойствами процветания, благополучия,
здоровья и т.д.; и в существовании наряду с официальными религиями ―бытовых‖
языческих верований и праздников (день Ивана Купалы) для сохранения связи с далекими
предками.
Характеристика ―настоящего‖ в сознании человека весьма противоречива.
Современное общественное сознание предлагает или навязывает личности определенные
стереотипы реагирования и действия в повседневных ситуациях. Типы общественного
сознания сегодня включают ―массовое‖ сознание, связанное с массовой культурой
потребления; ―техногенное‖ сознание постиндустриальной и урбанистической
цивилизации; ―экологическое‖ сознание сохранения безопасности жизни человека и
существующей природы; ―сетевое‖ или ―виртуальное‖ сознание, предопределенное
развитием информационных технологий; ―глобальное‖ сознание – формирование
представления о планетарности человеческой жизни – ―весь мир – мой дом‖ [5,14].
Современный «образ» общественного сознания весьма синкретичен, он объединяет
уже установившиеся типы осмысления мира и человека в нем, формирующиеся формы
отношения к действительности и ближайшие перспективы в ее познании. Это
поливариантное состояние общественного сознания, с одной стороны, свидетельствует о
разнообразии жизни человека и общества, с другой, ставит перед личностью и
человечеством вопрос об оценивании происходящих процессов, об их позитивном или
негативном (опасном) воздействии в будущем.
Неоднозначность и противоречивость понимания объективно действующих
процессов в мировом сообществе связана с чувством страха перед будущем (настоящее
всегда неопределенно и не поддается необходимой рефлексии), который находит реальное
подтверждение в высоком уровне конфликтности и иррациональности современного мира
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(экономический кризис, ультралевые, ультраправые идеологические доктрины, терроризм,
биоэтические проблемы, создание искусственного интеллекта).
Футурологические аспекты сознания общества и личности акцентируют
целенаправленность деятельности на достижение желаемого будущего и базируются на
функции воображения, фантазии, мира мечты, приближения к идеалу, или утопии «мифа о
будущем». Они порождают две противоположные взаимоисключающие перспективы:
«ноосферное» сознание, основанное на вероятностном создании мира человеческого
взаимопонимания и процветания с помощью рационального применения достижений
культуры, науки и технологий; и «эсхатологическое» сознание катастрофы – уничтожение
или самоуничтожение человечества тем или иным способом (техногенным, военным).
Таким образом, исходя из своего жизненного опыта и окружающего общества,
личность выбирает для себя ведущую направленность сознания на прошлое – «жить
воспоминаниями» или на настоящее – «жить одним днем» («презентизм»), или на будущее
– «жить мечтой» [6,138]. Человек может также следовать ведущим тенденциям развития
типов сознания в обществе. В той или иной мере особенности индивидуального и
коллективного сознания сочетаются, это воздействует на формирование социальной
идентичности и самосознания личности; так, по мнению В.В.Ильина, складывается
«омниективная (от лат. omnis – всякий) картина мира каждого человека,
детерминированная собственной историей (человек есть то, что с ним было)» [7,103].
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SUMMARY
The author examines the problems of influence of social consciousness on personal social
identity and self- consciousness in the context of social time.
М.Д.ЯСИР
ФІЛОСОФІЯ ЗМІН: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Важливим інструментом перетворення потенційних можливостей держави у
бажану навколишню дійсність виступає філософія як узагальнена форма суспільної
свідомості. Вона допомагає визначати силові лінії, логіку духовних та соціальноекономічних парадигмальних змін в суспільстві. Філософський аналіз дає можливість
визначити змістовне поле, спрогнозувати зміни в складних системах (суспільства), сприяти
розробці адекватних форм управління, адаптованих до швидкозмінюваного,
невпорядкованого, дисипативного середовища.
Визначення меж гнучкості управління в рамках параметрів духовних, моральних,
етичних та інших цінностей етносу дозволяє, відповідно до змін зовнішнього і
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внутрішнього середовища у межах суспільних і державних інтересів, розробити
відповідний методологічний інструментарій для
забезпечення самодостатнього
політичного та соціально-економічного розвитку України.
Трансформаційний період у розвитку конкретного суспільства – особливий процес,
що має свою структуру, тенденції розвитку та методи регулювання. В умовах глобалізації,
Україні важливо контролювати потужний зовнішній вплив з метою забезпечення своїх
власних національних інтересів. Без постійного контролю над процесами, що мають
трансформаційний характер, внутрішнє життя держави, її внутрішня безпека суттєво
залежатимуть від факторів, що позначаться і на міжнародному статусі української держави.
Аксіомою є недоцільність перенесення в Україну досвіду трансформаційних змін у
західних країн у цілому, без відповідного урахування наявних історичних традицій та
ментальних особливостей.
В загальному розумінні трансформація – це зміна, перетворення виду, форми,
істотних властивостей тощо [1]. Термін «трансформація» поширений у техніці, але
вживається і у фізиці, математиці, мовознавстві, а також у генетиці. Для дослідження
сутності та змісту поняття «трансформації» у суспільних науках варто дати визначення
самого терміна.
Трансформація (від лат. transformatio – перетворення,
зміна) –
перетворення соціальних інститутів, соціальних структур, що часом супроводжуються їх
докорінною зміною [2]. Філософський словник визначає трансформацію як взаємно
стимулюючі зміни моделей соціальної дії, з одного боку, і функціонування соціальних
інститутів, пов‘язаного з навмисним, цілеспрямованим впливом номінальних настанов
(формальні норми, процедури або правила) – з другого [3].
Вступ людства в епоху глобалізації, коли визначається спільна лінія розвитку
людства на Земній кулі, призводить до ситуації, коли «всі насторожі» щодо того, щоб
система, яка підійшла до межі трансформації, не перейшла в хаотичний стан, що може
створювати загрозу міжнародній безпеці. Внутрішні зміни у країні, що трансформується, як
правило, активно стимулюються ззовні з метою визначення основного напряму і
забезпечення керованості самої трансформації. [4,5,6].
Аналіз наукових розвідок процесів змін, що здійснені західними дослідниками,
показує різне бачення ними механізмів протікання трансформацій.
За В. Альфатер вважає, що імперативи перетворень включають у себе: ліквідацію
традиційної системи розподілу праці; інтеграцію в систему світового господарства, в цьому
( перевірка, зміна норм, цінностей та «правил гри соціальних акторів»; інтеграцію
суспільств, що трансформуються, у напрямі ринкового господарства, політичної демократії
та розвинутого громадянського суспільства. [7]
Вирішення завдань типології та класифікації трансформацій можливо тільки за
умов багатовимірного аналізу з погляду різних суспільних наук (філософія, політологія,
соціологія, економіка), оскільки трансформаційні процеси тісно взаємопов‘язані, і однієї
всеохоплюючої класифікації не тільки не існує сьогодні, але її і не можна створити в
майбутньому. [8,9]
Якщо викладені вище теоретичні засади використати для характеристики
трансформаційних процесів в Україні, то можна побудувати наступну картину. Україна
належить до тих країн, в яких зрушення відбуваються, умовно кажучи, за демократичним
типом трансформацій. Відповідно до класифікації за економічним підґрунтям, Україна
поєднує в собі з одного боку, жорстке державне регулювання сфери розподілу ресурсів та
соціальні цілі реалізуються для забезпечення мінімальної стабільності. З другого боку,
трансформації відбуваються шляхом поступових зрушень, за умов наявності відносно
«спокійного» переходу від централізованого регулювання до «вільного ринку».
З соціологічного погляду, трансформаційні рухи, що спрямовані на революційні (за
характером), великомасштабні, радикальні і насильницькі зміни в житті суспільства, в
Україні відсутні, хоча вже були непоодинокі спроби їх здійснення. Повністю відкидати
можливість їх появи у майбутньому – не можна. Згідно з останньою класифікацією
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(політологічний підхід), в Україні поєднуються кілька типів трансформацій.
Найхарактернішим є демократичний. Нині в Україні створюється система деяких
демократичних політичних інститутів (виборча система, численні квазіполітичні партії
тощо), впроваджуються елементи ринкової економіки (хоч переважно не зовсім
цивілізованого типу).
Існування політичної системи у часі характеризується як процес зміни, розвитку
або деградації політичних відносин та інститутів. Він включає історичний масштаб зміни
форм влади, становлення держави нового типу, наприклад, перехід від політичної
системи феодального суспільства (із відносинами особистої залежності, деспотичним
абсолютизмом, централізованою бюрократією монархічного центру) до політичної
системи
буржуазного суспільства (із знеособленою системою апарату управління,
демократичними інститутами тощо).
Для достовірного і всебічного розуміння динаміки політичної системи
необхідний певний обсяг емпіричного знання і певний рівень абстракції й
узагальнення. Одні тільки факти, хоч вони і лежать в основі теоретичного знання, не
можуть пояснити, а тим більше прогнозувати події. Ці дві функції цілком необхідні
кожній науці. Тому знадобилася теорія, спроможна якось впорядкувати розуміння фактів
і подій, встановити об‘єктивні, у тому числі й у першу чергу причинні, зв‘язки між ними.
У дослідженні політичних систем застосовують два основних підходи.
Соціально-психологічний підхід спрямований на вивчення поведінки особистості і
суб‘єктивних мотивацій учасників політичних процесів; ситуаційний аналіз дозволяє
вивчити активність груп, структур і систем під впливом навколишнього середовища. Це
навколишнє середовище включає системи: фізичну (топографія, географічне розселення
громадян), природну органічну (флора і фауна), соціальну (даний народ, його традиції,
концепції, дії і реакція).
Політичній системі властиві постійні зміни рівноважних станів і криз різного роду
– від локальних криз окремих підсистем і структур (урядових, партійних,
парламентських та ін.) до загальних криз системи, що звичайно пов‘язані з кризою її
соціального оточення і вливаються у сукупність політичної, економічної (сировинної,
ресурсної), національної, правової та інших криз, що супроводжується загостренням
соціальних суперечностей. [10]
Функціональна криза системи, або криза перевантаження, коли вона змушена
вирішувати задачі, які вирішити не може. При цьому криза може бути процедурною; вона
вирішується частковою або повною перебудовою системи (зміною керівництва, структур
влади, лідерів, політичного курсу та іншими перебудовами). Така криза пов‘язана з
агоністичними конфліктами у суспільстві, що породжують нові форми існуючого
суспільного ладу і зберігають його політичну систему.
Більш глибокі кризи – кризи розвитку – пов‘язані зі зміною політичної системи і
типу суспільства або його істотних характеристик (форм власності, економічних відносин
тощо) і можуть супроводжуватися більш-менш серйозними революційними зрушеннями.
Особливості системи політичних інститутів сучасної України визначаються в межах
різноманітних типів.
По-перше, відносна стабільність (на поверхні) системи, яка спроможна легко
трансформуватися на нестабільність через поглиблення конфліктів між основними
політичними блоками, у тому числі й усередині державного механізму, а також між
різноманітними регіонами. По-друге, це система з відносно низьким темпом соціальних
процесів і недостатньо сприйнятлива до соціальних нововведень. Самостійна політична
система сучасної України молода, тому фактично не має ефективних традицій і досвіду
самостійного функціонування. Історичні традиції державної незалежності України
практично не пов‘язані з процесом рішення сучасних проблем суспільства. По-третє,
політичній системі України властива централізованість із деякими елементами
регіоналізації і децентралізації. Система не здійснює цілком комплекс функцій,
необхідних для забезпечення нормального функціонування сучасного цивілізованого
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суспільства. По-четверте, сучасна політична система України – перехідна від не правового
до правового типу політичної системи, в якій методи нормативного правового регулювання
поки поступаються методам використання безпосередньо вольових актів органами
політичної влади.
Політична система сучасної України діє за умов надзвичайної, а не нормальної
ситуації. Причому надзвичайні обставини склалися в усіх сферах життя суспільства: у
природному середовищі, де поглиблюється екологічна криза, зберігається панування
нерозумних моделей природокористування; у господарчому – домінуючою є тенденція
деградації найважливіших структур життєзабезпечення соціуму.
В культурі (зокрема в системі освіти) не забезпечується повне відтворення
загальної культури, відповідної прогресивним стандартам і потребам соціального
розвитку, спостерігається подальша ерозія масової «практичної моралі»: значна частина
населення усе ще знаходиться під впливом «культурного шоку», пов‘язаного зі швидкою
зміною пануючих офіційних міфів і відсутністю чіткої національної ідеї;

не сформована система ефективних відносин України з іншими державами
і міжнародним співтовариством.
З проведеного аналізу бачимо, що класичні схеми змін у функціонуванні
політичної системи в Україні сьогодні не спрацьовують немає
всеохоплюючого
зворотного зв‘язку політичної системи з соціальним довкіллям; низький
рівень
політичної культури громадян; неефективні процеси політичної соціалізації суб‘єктів
політики.
Концептуальний, стислий аналіз змін теоретичних аспектів функціонування
українського суспільства дає, можливість зробити висновок: доцільне комплексне
вивчення змісту та динаміки змін, що має наукове теоретико-методологічне значення.
Сьогодні аналіз трансформаційних процесів політичної системи України та її політичного
режиму, набуває як ніколи великого практичного значення. Особливої уваги у цьому
контексті заслуговує проблема легітимізації нової політичної системи та політичного
режиму України, оскільки цей процес має також і часові характеристики. Будь-яка
поспішність у змінах, реформуванні державних структур та їхня швидкоплинність
призводить до відторгнення цих структур у суспільстві та їхньої фактичної
делегітимізації.
Саме тому на певному етапі процесу трансформації українського суспільства
радикальні, а іноді і революційні зміни мають поступитися еволюційним процесам, які
несуть у собі традиційність державотворення та визначають тривалість політичного
процесу.
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SUMMARY
The transformation features of political system of modern Ukraine are analysed. It is
identified the main problems of effective democratic political system formation.
Т.В. ЛИСОКОЛЕНКО
ЛЮДВИГ ВИТГЕНШТЕЙН И ТЕОРИЯ ПЕРФОРМАТИВОВ
В современных общественно-гуманитарных дисциплинах и социально-философском
дискурсе все большей актуальности набирает проблематика анализа лингвистических
структур, что обусловлено «лингвистическим поворотом» XX века, вследствие которого
язык стал центральной фигурой анализа. В настоящее время категория «язык» признана
разноликой, вариативной для определения и оперирования ею, как в среде семиотиков, так
и философов. Так известный американскийлингвист Э. Сепир, определяя статус
лингвистики, говорил о том, что вся система культуры упорядочена через язык. «Язык –
это путеводитель в социальной действительности <…> он существенно влияет на наши
представления о социальных процессах и проблемах. Люди живут не только в
материальном мире и не только в мире социальном <…> в значительной степени они
находятся во власти того конкретного языка, который стал средством выражения в данном
обществе» [11, с.130]. Языковая деятельность является многомерной и разнообразной,
принадлежащей всем сферам человеческой жизнедеятельности. «Язык необходим, чтобы
речь была понятна и производила все свои действия <…>. Язык существует в коллективе в
форме совокупности отпечатков, имеющихся в каждом мозгу» [13, с.24]. По мнению
одного из родоначальников современного теоретического психоанализа Ж. Лакана:
«условие бессознательного - это язык <>Бессознательное - оно говорит, что делает его
зависимым от языка, о котором знаем мы очень мало» [5, с.11].
Однако не следует забывать о том, что философия и лингвистика, как бы близко они
не стояли друг к другу при изучении языка, все же являются различными научными
областями знаний. И поэтому очень важно провести между философскими и
лингвистическими подходами к изучению такого понятия как язык, черту. Так, лингвист Э.
Бенвенист говорит о том, что целью лингвистики является стремление узнать, из чего
состоит язык и как он функционирует [1]. Философия языка в свою очередь стремится
проанализировать самые общие языковые единицы и отношения, такие как значение,
речевой акт, истина, верификация. Что же тогда роднит лингвистку и философию языка,
кроме конечно общего объекта исследования? Ответить на этот вопрос можно в духе Дж.
Серля – методы исследования языковой проблематики. Методологический инструментарий
лингвистической философии непременно включает в себя подходы к изучению языка, как
лингвистов, так и представителей аналитической философии. Так что исследования языка
как концепта должно базироваться на междисциплинарном подходе.
Исходя из многогранности выбранной тематики, для ее разностороннего анализа
необходимо исследование, как философской литературы, так и лингвистической. Поэтому
источниками данной статьи послужили разноплановые исследования, среди которых
необходимо выделить как непосредственно работы Л. Витгенштейна [2,3] и Дж. Остина
[7,8,9], так и ряд других философских и междисциплинарных работ С. Крипке [4], М.
Макарова[6], В. Руднева [10], Э. Сепира [11] и др. исследователей.
Для философов XX века язык можно считать тем элементом, который, если не
заменил само понятие опыта, то сравнился с ним. И в этом большая заслуга принадлежит
австрийскому философу Людвигу Витгенштейну, который внес свой вклад в разработку
темы понимания языка как социальной категории. Путь Л. Витгенштейна к философии
проходил через математику, что не могло не оставить след на логике построения его
мыслей. Сам он в своих работах говорит о том, что философия – это и метод, и
инструмент, который помогает философам решать проблемы и находить истину. Поэтому
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не удивительно, что большинство философских изысканий Л. Витгенштейна преследуют
цель как бы все упорядочить «в мире языка», будь-то либо логический подход к анализу
языка, либо прагматический. Л. Витгенштейна всегда отличало желание говорить о языке в
точных терминах, ориентироваться на логику как идеал языка, рассматривать язык как
систему. По мнению современного российскоголингвиста и семиотика В. Руднева «одна из
фундаментальных идей XX века, к созданию которой и Витгенштейн приложил руку,
состоит в том, что не язык определяет реальность, а сама реальность определяется языком»
[10, с.32].
Творчество Людвига Витгенштейна, его философские идеи уже неоднократно
находились в центре внимания, однако на сегодняшний день являются актуальными
аспекты взаимосвязи идей Витгенштейна с другими смежными теориями, в центре
внимания которых также находится аспект функционирования языка. Одним из таких
является аспект взаимодействия теории языка Л. Витгенштейна с теорией перформативов,
чем и обусловлен выбор темы данной работы.
Цель статьи – раскрыть особенности понимания Л. Витгенштейном речевых актов
как «действий», сопоставить их содержание с перформативными высказываниями.
Еще в ранний период своего творчества Л. Витгенштейн охарактеризовал основную
задачу философии, которая заключается в «критике языка». Однако сама эта критика в его
различных работах имела отличительные признаки. В «Логико-философском трактате»
доминирует формально-логический подход к языку, который можно поместить в
следующую цитату: «цель философии – логическое прояснение мыслей. <…> Философская
работа состоит, прежде всего, в объяснении» [2, §4.112], а уже в «Философских
исследованиях» на первое место анализа выходит слово-действие, обыденный язык,
лишенный, самим Л.Витгенштейном, первозданной атомарности и четкости. Однако, не
так уж и далек «поздний» Витгенштейн от «раннего», что часто остается недооцененным
исследователями прагматики языка. Так, например, в «Логико-философском трактате»
Л.Витгенштейн делает акцент на необходимости внимательного отношения к
использованию слов и знаков. «В повседневном языке одно и то же слово очень часто
имеет различные способы обозначения – то есть принадлежит различным символам, - или
два слова, имеющих различные способы обозначения, употребляются в суждениях схожим
образом»[2, §3.323]. Также в этой работе Л. Витгенштейн останавливается на положении,
которое в будущем будет подвергнуто тщательному анализу в контексте развития языковой
проблематики, суть его в следующем: «молчаливо принимаемые соглашения, на которых
построено употребление повседневного языка, весьма сложны» [2, §4.002]. Частично эти
сложности, возможно, выходят из «неспособности понять логику нашего языка» [2,
§4.003]. Вот, именно это «понять» Л. Витгенштейна зависит от вариативности значений
языковых конструктов, от различных возможностей их использования в разных языковых
играх. То есть, есть смысл говорить о том, что основа для развития темы языковой
прагматики все же, в завуалированной форме, присутствовала в «Логико-философском
трактате» Л. Витгенштейна. И если говорить о прагматике языка в представлениях самого
Л. Витгенштейна, то волей-неволей возникает мысль, что одним из основных звеньев его
прагматизма выступает слово как «действие». Уже в «Философских исследованиях»
провозглашается зависимость языка от деятельности, здесь формируется своеобразная
онтология языка (в духе М. Хайдеггера), накладываемая на реальность человека.
Практически все явления психического и социального
порядка, выполняющие
определенные функции в жизнедеятельности человека, Л. Витгенштейн превращает в
своеобразные денотаты языка, которые обозначают предметы в вариативных значениях.
Подобные языковые игры обыденного языка опутывают мир человека «паутиной
интерпретаций», в которой каждому обозначаемому предмету соответствует вариативный
ряд смыслов.
Здесь есть возможность провести сравнительную параллель слова-действия и
перформатива. «Попытка решить проблему «значения», отказавшись от традиционных
вопросов метафизики и гносеологии, понимание слова как «действия», открывало, казалось
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новые возможности на основе «фактов языка» разобраться в механизме речевого поведения
людей, их лингвистического взаимодействия» [12, с.367-368]. Джон Остин, разрабатывая
теорию перформативов, так же так и «поздний» Л. Витгенштейн, стремился переключить
интерес с функции языка как отражателя на функцию – язык – инструмент общения,
взаимодействия.
Теперь, в целом о перформативах. «С момента возникновения теории речевых актов
большое внимание привлекали любопытные свойства глаголов, обозначающих то или иное
речевое действие. Такие глаголы получили название перформативных» [6, с.164]. В
работах представителей теории речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль) понятие значения
рассматривалось в контексте деятельностного подхода, внимание акцентировалось на том,
каким образом говорящий субъект реализует своѐ Я. Классический вариант данной теории
создавался Дж. Остином. Одной из главных задач его теории являлось выяснение того,
каким образом говорящий может преуспеть в том, что делает посредством слов. Кроме
чисто лингвистических пояснений, о том, что понятие «перформатив» восходит к англ.
глаголу to perform «выполнять,
исполнять»,
что
он
связан
также
с
англ.
существительным performance «исполнение, выполнение, проведение; выступление», что
перформативами выступают глаголы активного залога настоящего времени, Дж. Остин
акцентирует внимание на следующем моменте: «…говоря о том, что я делаю, я тем самым
совершаю это самое действие … такого рода высказывания мы объединяем под общим
названием перформативных»[ 9, с.265-266]. Таким образом, можно говорить о том, что
«перформативное высказывание имеет свою особую функцию, оно служит для
осуществления действия» [1, с.303]. Произнести перформативное высказывание означает
совершить тем самым соответствующие действие, например, приказать, пообещать,
присвоить имя. Принято считать, что перформативному высказыванию присущи
следующие
характеристики:
эквивалентность
(равнозначное
действию),
неверифицируемость (перформатив истинен в силу самого его произнесения),
еквитемпоральность (совпадение времени перформативно глагола с моментом речи). Сам
Джон Остин говорит о том, что понятие перформативного высказывания было введено для
того, чтобы подчеркнуть отличие от декларативного или, точнее, от констативного
высказывания. «Констативное высказывание, как утверждение, обладает свойством быть
истинным или ложным. В противоположность ему, перформативное высказывание не
может быть ни истинным, ни ложным: у него свои цели, оно используется для
осуществления действия» [7, с.23]. Добавим, что перформативы сами по себе являются и
действием, и высказыванием. Они выступают как словесные действия, которые могут
менять то или иное положение дел, создавать новые ситуации. Они не описывают мир, а
изменяют его.
Чтобы говорить о том, насколько слова-действия самого Л.Витгенштейна
соответствуют перформативам, нужно обратиться к анализу значений языковых
выражений в текстах самого философа. Значения языковых выражений могут
формулироваться в определенных ситуациях, когда например, интерпретируется понятие
широко или узко, в зависимости от ситуации. Здесь только существует требование
соблюдения интерпретируемости в данном месте, что заложено в самой основе
конституирующего игру языка. Исследователь творчества Л. Витгенштейна С. Крипке в
одной из своих работ заявляет: «Витгенштейн предлагает образ языка, основанный не на
условиях истинности, но на условиях утверждаемости» [4, с.111]. Обратимся к самому
Л.Витгенштейну. Ставя знак равенства между значением и употреблением, Л.Витгенштейн
акцентирует внимание на том, что язык – это не статическая система, а динамическая,
которую следует понимать как различные вариации использования слов в конкретных
социальных контекстах, где само означаемое живет лишь в употреблении. То есть, если
следовать за мыслью Дж. Остина, Л. Витгенштейн имеет в виду следующее: «<> если некто
произносит подобного рода высказывания, мы говорим, что тем самым он не просто
говорит нечто, но делает нечто; говоря о том, что я делаю, я тем самым совершаю это самое
действие» [9, с.263].
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Кроме этого, очевидным является то, что Л. Витгенштейн выходит из понимания
того, что значение не исходно, - оно возникает в ситуации контекстных
словоупотреблений. «Каждый знак, взятый сам по себе, кажется мертвым. Что придает ему
жизнь? Он живет в употреблении. Несет ли он живое дыхание в самом себе? Или же
употребление и есть его дыхание» [3, §432]. Такой акцент на «слове-действии» выступил
принципиально новым видением языковой реальности. Л. Витгенштейн считал, что
каждый человек, живущий в социуме, в зависимости от исполняемых им социальных
ролей, приучен особым образом реагировать на определенный знак. Это своего рода
определенная техника понимания языка, т.е. понимающий язык, владеет определенной
техникой.
Язык в тексте «Философских исследований» существует для процесса социального
взаимодействия, коммуникации, для того, что бы помочь людям реализовать поставленные
задачи взаимодействия. Очевидно, Л.Витгенштейн поставил перед собой достаточно
простой вопрос: откуда нам известно, что нашу речь поняли правильно, поняли именно ту
суть, которую мы вложили в свои слова? Отсюда возникает феномен человеческого
ожидания, реакции на сказанное и заключение – «ожидание и исполнение соприкасаются в
языке» [3, §445]. Данное утверждение находится достаточно близко с позицией Дж.
Остина, считавшего, что речевой акт представляет собой синтез взаимосвязанных аспектов:
намерения говорящего и реализации этого намерения посредствам проговаривания.
Л. Витгенштейн устраняет различия между значением слова и его употреблением:
«для большого класса случаев – хотя и не для всех, - где употребляется слово "значение",
можно дать следующее его определение: значение слова – это его употребление в языке»
[3, §43]. Философ акцентирует внимание на том, что язык определяется не структурно, а
эмпирически, то есть его ролью в социуме. Язык – не статическая система, а динамическая,
которую необходимо понимать як разнообразные вариации использования и применения
языковых конструктов в определенных ситуациях. Согласно Л.Витгенштейну, одно слово
может вызывать даже одинаковые ассоциации, но иметь разное значение. Таким образом,
поднимается вопрос о социальных практиках, которые могут сами высказывания наделить
сущностью. Начиная с первых страниц «Философских исследований», мы читаем: «каждое
слово имеет какое-то значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно соответствующий данному слову объект» [3, §1]. Имеется бесчисленное множество видов
употребления слов, предложений, постающих в различных интерпретациях в различных
языковых играх. В свою очередь С.
Крипке, также поддерживает позицию Л.
Витгенштейна, говоря, что не может быть такой вещи, как подразумевать нечто под какимлибо словом. При каждом новом применении мы совершаем шаг в темноту, ибо любое
нынешнее намерение могло бы быть интерпретировано так, чтобы сочетаться с тем, что мы
можем выбрать.
В своей теории значения Л. Витгенштейн акцентирует внимание на том, что
обыденный язык отличается многозначностью и вариабельностью значений, которые часто
не охватываются понятийными дефинициями. В этой связи необходимо обратиться к
теории о «семейном сходстве» языковых игр. Так же и в теории значения Л. Витгенштейн
предлагает строить цепочки связей между значениями, конструируя то, что можно назвать
типологическим определением. Действия, в теории Л. Витгенштейна, является спонтанным
и индивидуальным проявлением человека, которое определяется множеством различных
факторов. Дж. Остин, в свою очередь, рассуждая в этом ключе, уверен, что каждое слово
является объектом, несущим разную смысловую нагрузку и различные способы его
употребления могут говорить и о различных его значениях. Дж. Остин, раскрывая суть
своего понимания перформатива, говорит: «нет никаких сомнений в том, что существует
великое разнообразие способов использования языковых выражений» [9, с.263]. Дж. Остин,
в работе «Значение слова» [8] также утверждает, что лишь предложение в собственном
смысле обладает значением. Дж. Остин останавливается на том, что прежняя философская
мысль ограничивалась анализом только утвердительных предложений, выражающих
суждения, т.е. мысли, содержание которых оценивается либо как истинное, либо как
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ложное. При этом из виду упускалось положение о том, что такие предложения только
описывают существующие или воображаемые положения дел. Упускалось из виду
положение о том, что существуют предложения, наделенные значениями в конкретных
ситуациях коммуникации и взаимодействия.
Значение как употребление – это та фраза, которая наиболее точно передает
сущность языкового прагматизма Людвига Витгенштейна и является основой концепции
речевого акта как «действия». Одним из основных принципов концепции языка «позднего»
Витгенштейна является признание лингвистического характера опыта, в котором
реальность выступает в виде языковых высказываний. Философские взгляды Дж. Остина
находятся под влиянием обозначенных положений «Философских исследований» Л.
Витгенштейна. Данное предположение дает возможность говорить о том, что теория
перформативных актов Дж. Остина достаточно близко находится к концепция о «словедействии». Языковые конструкты в философской концепции "позднего" Л. Витгенштейна и
во взглядах Дж. Остина не являются статичными образованиями, интерпретация которых
может быть четко регламентирована раз и навсегда. Язык как инструмент коммуникации,
язык как механизм при помощи которого осуществляется процесс речевого
взаимодействия, язык как деятельность, конституирующая социальное бытие – это те
принципиальные положения, на которых основывается близость и преемственность
взглядов Л. Витгенштейна и Дж. Остина в контексте рассмотрения языковой прагматики.
Затронув тематику языковой прагматики, Л.Витгенштейн актуализировал огромный
пласт вопросов, которые являются интересными для современных исследователей
социально - философского дискурса. Оставаясь в русле данной тематики, необходимо
отметить, что перспективным является рассмотрение прагматики Л. Витгенштейна в
отношении понятия «формы жизни».
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SUMMARY
This antiсle deals with one of the aspects of L. Wittgenstein‘s language pragmatism, that is the
theory of speech as an action. The key point is the comparison of the essence of L. Wittgenstein‘s
language expressions with J. Ostin‘s performatives.
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С.М. ГРЕБІНЬ
СОЦІАЛЬНА ДЕСТРУКЦІЯ ДИТИНСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Безумовно, що українське суспільство перебуває в стадії глибоких трансформацій.
Зміни відбуваються на всіх рівнях: науковому, політичному, культурному та соціальному.
У зв‘язку з цим відбуваються серйозні зміни у відношенні до дитинства та його статусу в
суспільстві.
Дитинство формується та підтримується суспільством, а також постійно
відновлюється в процесі життєдіяльності дітей, які інтегруються у соціум. Дитинство –
елемент суспільства, який активно трансформується, на який впливає багато факторів та
умов. Сучасне дитинство має багато унікальних характеристик, які мають відмінності від
попередніх часів [1, с. 177 – 178]. Цей факт актуалізує необхідність переосмислення
проблем дитинства та напрямків його трансформації в контексті змін, які відбуваються в
суспільстві останнім часом.
До проблем дитинства та дитини стали частіше звертатися дослідники, що
підтверджує актуальність даного питання. Серед них можна назвати таких: О. Г. Кислов,
А. Є. Краснослободцева,
Л. Г. Кураєва,
С. Ю. Митрофанова,
Т. Д. Попкова,Л. К. Нефьодова, Є. М. Рибинський, Л. Б. Сандакова, Л. Г. Українець,
С. М. Щеглова та інші. Дослідження цих вчених стосуються різних аспектів
життєдіяльності дітей у соціумі.
У нашій статті ми звернемо увагу до більш суттєвих напрямів трансформації
дитинства і статусу дитини в українському суспільстві, які відбулися в останні десятиріччя,
та на низку деструктивних явищ в дитячому середовищі, які стали слідством цих змін.
Багато дослідників вважають, що українське суспільство знаходиться у кризовому
стані. Надія виходу із цього стану може бути покладена на підростаюче покоління, на
наших дітей. Чи зможемо ми виховати наших дітей спроможними вивести суспільство із
цієї кризи?
Роздивимося більш детально умови, які склалися в Україні і в яких відбувається
соціалізація наших дітей. По-перше, у зв‘язку з економічною поляризацією, збільшенням
різниці між матеріальним станом різних сімей, склалася нерівність щодо отримання дітьми
соціальних та культурних благ, діти мають різні умови стартового потенціалу. По-друге,
руйнування комуністичної ідеології та відсутність її альтернативи призвело до так званої
індивідуалізації дитини, яка не має на сьогоднішній день героїчних прикладів перед очима,
не має второваних доріг. По-третє, наукові досягнення в галузі комп‘ютеризації,
інформатизація суспільства зробили доступними потік інформації, яким підростаюча
дитина користується на свій власний розсуд. Діти не мають заборони отримати самостійно
інформацію з таких питань як смерть, хвороби, гроші, секс, які раніше могли бути отримані
від дорослих або від фахівців спеціальних галузей. Усамітнення дитини з комп‘ютером
зменшує частоту «живого» спілкування з батьками та друзями, що призводить до
відчуження та індивідуалізації. Діти звикають тільки розважатися, стали менше читати. Почетверте, існує необмежений доступ до телебачення, де постійно рекламуються тютюнові
та алкогольні вироби, насилля, що не може не впливати на свідомість підростаючого
покоління. По-п‘яте, революційно швидко зросли соціокультурні відмінності між
поколіннями, які дуже чуйно вловлюють діти. «Підлітки відчувають себе експертами з
багатьох питань життя родини: вони дають поради батькам про те, де и яку техніку можна
придбати, що носити з одягу, як працювати з комп‘ютером» [1, с. 181] та інші. По-шосте, в
українському суспільстві все більше зростає «розуміння необхідності визнання дитини не
тільки об‘єктом, який потрібно виховувати, а і суб‘єктом, який має права та обов‘язки, що
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співпало за часом з пропагандою положень Конвенції ООН про права дитини та кризою
системи виховання, зростанням підліткової злочинності, безпритульності та іншими
негативними явищами» [1, с. 181]. Держава в питанні з прав дитини покладається більше на
внутрішній потенціал родини. А в деяких українських родинах реалізація прав дитини
сприймається як вседозволеність та розбещеність. По-сьоме, «державна політика щодо
дітей здійснюється сьогодні як вибіркова соціальна політика, яка орієнтована на окремі
категорії дітей. Вона відстає від соціальних трансформацій дитинства, які відбуваються
останнім часом» [1, с. 186].
Виходячи з вищевказаного, що ж ми маємо на сьогоднішній день? Висновок
напрошується сам собою. На наш погляд, необхідно особливо виділити два аспекти: поперше, це зниження якості життя дитини, по-друге, це посилення автономності та
самостійності дитини, що збільшує соціальні ризики, бо багатьом дітям потрібна
психологічна та моральна підтримка дорослих.
Чим це може обернутися для суспільства, ми можемо бачити вже зараз. В першу
чергу, на наш погляд, треба звернути увагу на таке деструктивне явище в нашому
суспільстві як зростання дитячої злочинності. Дослідники в області кримінології
стверджують, що злочинність серед дітей і підлітків в Україні прогресує. Тільки за 2011 рік
зареєстровано 18 тисяч злочинів, які були скоєні за участю дітей або підлітків, що складає
близько 60 % від усіх скоєних злочинів за вказаний період по всій країні [2].
При цьому, головною причиною дитячих злочинів є не те, що дітям нічого їсти.
Дослідники побачили ще одну негативну тенденцію. У порівнянні з 1991 роком, злочинний
світ помолодшав, кількість злочинів серед дітей та підлітків зросла до 18 тисяч, а
засудження їх та утримання в виправних закладах зменшилося втричі: в 1991 році – 3
тисячі 479 підлітків, а в 2011 – 1 тисяча 315 підлітків [2]. Про що це свідчить? Дітей в
Україні не карають? Карають, але не всіх. За даними начальника відділу організації
діяльності виправних колоній загальноосвітнього та професійно-технічного навчання
засуджених Державної пенітенціарної служби України Владислава Скоропляса в колонії
потрапляють, в основному, діти з малозабезпечених сімей або безпритульні. А діти«мажори» відчувають вседозволеність, бо всі питання за них вирішують батьки та адвокати
[2]. За даними Інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, які проводили
опитування дітей, що стали жертвами злочинів, тільки у 43 % випадків було проведене
розслідування злочинів, а у 57 % – ніякого розслідування не проводилося [3]. Отже,
другою причиною зростання дитячої злочинності в Україні можна назвати «безкарність».
До речі, якщо порівняти Україну з іншими країнами, то можна виявити таку
особливість: відповідальність за злочини в Україні передбачена з 16 років, за особливі види
злочинів – з 14 років. Радикальніше підходять до цього питання інші країни, де помолоділу
злочинність «гасять» ранньою відповідальністю за злочини, наприклад, в Ірландії, Індії та
Сінгапурі дітей можуть засудити з 7 років, в Австралії, Швейцарії та більшості штатів
США – з 10 років, у Франції – з 13 років, у Германії та Японії – з 14 років. Також Росія
розглядає питання введення відповідальності за деякі злочини з 12 років [2].
Чи є необхідним розгляд аналогічного питання в Україні? Знову звернемося до
статистики, яка є дуже невтішною. На початок 2012 року в Україні відбувають покарання
неповнолітні за такі злочини:
- за вмисне вбивство – 49 осіб (3,7%);
- за вмисне тяжке тілесне пошкодження – 57 осіб (4%);
- зґвалтування – 37 осіб (2,8%);
- за розбій – 145 осіб (11%);
- за пограбування – 234 особи (17,8 %);
- за крадіжку – 655 осіб (55%);
- за хуліганство – 22 особи (1,7%).
З загальної кількості перерахованих осіб тільки 86 дівчаток, всі інші – це хлопці; всі
діти – у край занедбаному психологічному стані, 70% з них – це діти з неблагополучних та
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неповних родин. Близько 600 осіб на той момент були у слідчих ізоляторах, на обліку в
кримінально-виконавчий інспекції знаходилось 4 000 осіб [2].
Під час скоєння злочинів більшість підлітків знаходилася у стані алкогольного
сп‘яніння або під дією наркотиків. За даними сайту «Trezvoeslovo.ru» таких дітей та
підлітків за рік нараховується 22 тисячі. Алкогольна та наркотична залежність серед дітей
та підлітків – це ще одне деструктивне явище українського соціуму, яке досягло
непомірних масштабів. За рік в Україні помирають від алкоголю близько 40 тисяч людей,
серед яких 5% – неповнолітні. Серед неповнолітніх, які стоять на обліку в правоохоронних
органах, 1800 осіб – наркомани, на совісті яких 700 злочинів тільки щодо розповсюдження
наркотиків. З кожним роком дитячий алкоголізм та наркотична залежність зростає
значними темпами: за останні 5 років (2007 – 2012 роки) діти почали пробувати алкоголь та
наркотики на два роки раніше, а за 10 останніх років кількість дітей, які регулярно
вживають ці речовини, виросла вдвоє. Деякі експерти пропонують оголосити в Україні
алкогольну пандемію [4].
За даними цього ж сайту, які спираються на дослідження Українського інституту
соціальних досліджень імені Олександра Яременка і які шокують, за 2012 рік в Україні
76% підлітків неодноразово вживали алкоголь, серед них 77% хлопців та 74% дівчат.
Хлопці частіше вживають пиво, а дівчата – слабоалкогольні напої, 85% дітей молодшого
шкільного віку хоч раз в житті встигли випити чогось міцного, багато дітей регулярно
випивають вже з 13 років. Причому, як правило, першу чарку дітям підносять батьки під
час застілля або сімейних свят, які традиційно не обходяться без алкогольних напоїв [4].
Крім цього, як стверджують психологи, дитячий алкоголізм дуже видозмінився, його
супроводжують важкі психічні розлади та хронічні захворювання. Вихід з такого стану
непростий, частіше це закінчується раннім завершенням життєвого шляху людини.
Ситуація з наркотичною залежністю ще гостріша. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров‘я, якщо в країні 7 – 8% громадян вживають наркотики, то починається
поступова деградація суспільства.
В Україні близько 290 тисяч осіб, в тому числі діти і підлітки, вживають наркотики,
тільки 100 тисяч з них стоять на обліку в наркологічних диспансерах. За статистичними
даними Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка
виявлено, що наркотики для дітей легкодоступні, причому, 11% школярів призналися, що
можуть легко дістати марихуану і гашиш, 5% – амфетамін і транквілізатори, 6% – екстазі.
Така доступність наркотичних речовин в найближчому майбутньому боляче вдарить по
демографічній ситуації в Україні, яка і так є проблемною [4].
Чому українські діти вживають наркотики? Результати опитування показали, що для
дітей та підлітків, які вживають наркотики, характерні такі мотиви:
- бажання бути таким, як і усі (комплекс підліткового конформізму) – 31%;
- прагнення відчувати нові враження (цікавість) – 19%;
- пошук фантастичного – 12 %;
- прагнення забутися, відключитися від неприємностей – 10%.
Крім того, є ще такі мотиви: бажання розслабитися, повеселитися, прагнення
виглядати «крутим», «для сміливості», щоб не бути «гидким каченям» в середі однолітків,
або просто від нудьги. Буває і насильственне привчання до наркотиків [5]. До того ж,
дослідники вважають, що однією з важливих причин такого деструктивного явища як
наркоманія, є інфантилізм – неспроможність приймати рішення, прагнення йти найбільш
легким шляхом [5].
Дуже лякає той факт,що кількість наркоманів в Україні за 20 років зросла у 8 разів, а
за останній рік – у 2 рази. За офіційними статистичними даними в Україні 300 тисяч
наркотично залежних, більшість з них віком 15 – 17 років. Для отримання реальної картини
офіційні цифри прийнято помножувати на 10 [6].
Роздивимося більш детально вікову статистику наркотизації школярів:
5 клас – 7%;6 клас – 9%;8 клас – 12%;9 клас – 19%;10 – 11 класи – 32% [6].
У кого вони дістають наркотики:
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у доросліших дітей – 36%; у однокласників – 27%; у друзів – 26%; у наркодилерів – 23%[6].
При цьому, рівень захворюваності наркоманією серед підлітків у 2,5 разів вищий, ніж
у дорослих, 2% підлітків починають вживати наркотики як засіб уникнути стресів, 28%
пробують наркотики без особливого бажання, просто під впливом авторитетних для них
людей, а 39,5% пробують наркотики просто з цікавості [6].
Весь жах положення дитини у тому, що вона попадає в залежність від наркотиків до
того, як починає усвідомлювати, що таке смертельна небезпека. Отже, якщо дитина
починає приймати наркотики, які їй запропонували друзі, то не тільки із цікавості, а ще й з
дуже важливих для неї міркувань. Діти, на їх же погляд, мають дуже багато проблем, які
для них здаються зовсім безнадійними: у процесі спілкування з однолітками, батьками,
вчителями. Таких дітей, які є яскравою особистістю і вміють відстоювати свою позицію,
одиниці. І правда в цій проблемі є тільки в тому, що людина начинає приймати наркотики,
алкоголь, цигарки з однієї-єдиної причини: вона хоче зробити кращим своє життя, а
наркотики дають ілюзію вирішення цієї проблеми [6].
І ще на одне деструктивне явище в українському суспільстві хочеться звернути
увагу в нашій статті – це проблема сирітства в Україні. За офіційними даними в Україні 8
мільйонів 80 тисяч дітей, 98 тисяч з них – це діти-сироти. Тільки третю частину цих дітей
можна всиновити. При цьому ризик стати сиротою на сході країни в 3 – 4 рази вищий, чим
на заході: в західних регіонах сиріт 0,5% від загальної кількості дітей, а в східних – 1,8 –
2%. За цією статистикою сама негативна картина у Миколаївській області – 2,2% (4,5
тисячі дітей). Такий високий рівень сирітства пов‘язують насамперед з високим рівнем
смертності серед працездатного населення та високим рівнем злочинності в цьому регіоні.
Також інші соціальні фактори дорослого суспільства призводять до сирітства дітей,
наприклад, в Україні існують стабільно високі показники позбавлення батьків батьківських
прав, що означає зростання кількості дітей, які не зможуть знаходитись у родинному
середовищі. У 2010 році батьківських прав були позбавлені 7939 батьків [7].
Негативна ситуація склалася у Дніпропетровській і Донецькій областях. А ось у
Тернопільській, Чернівецькій та Львівській областях відповідний показник дуже низький.
Більше всього усиновлень відбувається в Києві та Севастополі, а також в Донецькій,
Львівській, Херсонській областях. Причому, за даними Держкомстата, кількість дітей, від
яких відмовились батьки зменшилась зворотно пропорційно зростанню числа
новонароджених в країні та прямо пропорційно зростанню сум державної допомоги [7].
Всиновлення є одним з найкращих способів зменшення сирітства в Україні як для
дітей-сиріт, так і для дітей, які позбавлені батьківської опіки. Якщо всиновлення
неможливе, то наступним заходом є опікування в родинах родичів. Коли и це неможливо,
тоді дитину можуть забрати в прийомну сім‘ю або дитячий будинок сімейного типу. І
тільки тоді, коли вичерпали себе всі перераховані можливості, тоді дитину можуть
помістити в інтернат [7].
Деякий період українська держава приймала спроби дій щодо зменшення сирітства,
що віддзеркалилось на статистиці. В 2010 році кількість дітей, які знаходились в інтернатах
зменшилась більше, чим в 2 рази, і досягла 5412 осіб у порівнянні з 2005 роком, коли їх там
було 11 654 особи. А кількість дітей, які попали в прийомні сім‘ї та дитячі будинки
сімейного типу, навпаки, зросла у 8 разів: 2005 рік – 1313 осіб, 2010 – 9024 дитини.
Українці, які усиновили дітей, отримували від держави одноразові виплати такі, як і при
народженні рідної першої дитини. При такій політиці держави кількість національних
усиновлень зросла з 1419 осіб у 2005 році до 2247 осіб у 2010 році. При цьому зменшилась
кількість міжнародних усиновлень з 2156 до 1202 у ті ж роки [7].
Однак, у 2010 – 2011 роках, після ліквідації Міністерства сім‘ї, молоді та спорту та
його організаційних структур, в умовах «невизначеності і відсутності пріоритетів…»,
стали зменшуватися і обсяги національного усиновлення. Таким чином, за словами ексміністра зі справ сім‘ї, молоді та спорту Юрія Павленка, «існує високий ризик згортання
національного усиновлення зовсім, яке знову може замінити міждержавне, а ситуація щодо
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дітей-сиріт повернутися до такої, яка була 6 років тому. За 2011 рік кількість дітей, які були
влаштовані до родин, зменшилась на 40%» [7].
Отже, під час будь-яких трансформацій у суспільстві виникають або загострюються
деструктивні явища і проблеми, які суспільство повинно вирішувати негайно. Зміни
охоплюють всі шари населення, але стан ризику найбільш відбивається на дітях як на
самому незахищеному суб‘єкті соціальних відносин. Не можна забувати про те, що діти
були, є і будуть основною цінністю нашого суспільства. Від того, якими будуть наші діти,
залежить майбутнє нашого суспільства. Держава щодо багатьох проблем дітей покладає
надію на внутрішній потенціал сім‘ї. Але родина не в змозі самостійно вирішити більшість
проблем, таких, наприклад, як дитяча злочинність, алкоголізм або наркоманія. За останні
десятиріччя кількість дітей, зачеплених цими недугами, зросла настільки, що ці
«захворювання» можна назвати «загальнонаціональними». Також конче необхідно
розставити пріоритети і в питанні з усиновленням, бо дітей потрібно захистити перш за все
на державному рівні. Багатьом українським дітям не достає психологічної та моральної
готовності для життя в новому соціумі, для чого потрібно розвивати гнучку систему
соціальних послуг, яка зможе відреагувати на потреби всіх дітей.
У сучасний момент існує думка, що якщо не глянути у бік наших дітей сьогодні, то
завтра проблеми дітей можуть стати глобальними проблемами сучасності.
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SUMMARY
Ukrainian society is in the process of profound transformation. That is the reason of the
major changes in relation to the childhood and its status in society.
In this article we pay our attention to the more significant tendency of transformation of
childhood and the status of the child in Ukrainian society which have occurred in recent decades,
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and to a number of destructive phenomena in children's environments which have become the
consequences of these changes.
М.І. БОБРОВСЬКИЙ
OСOБЛИВOСТI ДIЇ ВЗAЄМOЗВ’ЯЗКУ ТРAДИЦIЙ I НOВAТOРСТВA
НА КОНСЕРВАТИВНО-АРХАЇЧНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
На сучасному етапі державотворення актуалізується потреба дослідження
державотворчого
досвіду попередніх
поколінь,
закономірностей
розвитку
державотворчого процесу, зміни балансу між старим та новим, що дозволить оптимізувати
його, а також проектувати та прогнозувати майбутні напрямки суспільно-державного
розвитку.
У зв‘язку з цим зазначимо, що питaння пeрioдизaцiї iстoричнoгo рoзвитку
фeнoмeнa дeржaвoтвoрeння зaлишaється вiдкритим, нeзвaжaючи нa знaчну кiлькiсть
рiзнoплaнoвих дoслiджeнь, адже в залежності від критерію оцінки можна виділити безліч
періодів та етапів. В нашому дослідженні аналіз матеріалів дає пiдстaви викoристaти в
якoстi такого критeрiю мiру спiввiднoшeння дeржaвoтвoрчих трaдицiй i нoвaтoрствa тa
вiдпoвiднo дo цьoгo видiлити в iстoричнoму дeржaвoтвoрчoму прoцeсi тaкi вeликi пeрioди:
1) кoнсeрвaтивнo-aрхaїчний – вiд появи перших держав, дo eпoхи Вiдрoджeння; 2)
мoдeрнiзaцiйнo-лiбeрaльний (вiд Епохи Відродження дo Нoвoгo чaсу); 3) мoдeрнiзaцiйнoдeмoкрaтичний (від Нового часу до сучасності). Пeрioдiзaцiя, прoвeдeнa в тaкий спoсiб,
oрiєнтoвaнa нa aнaлiз дeржaвoтвoрeння нa мaкрoрiвнi: нaс цiкaвлять глoбaльнi iстoричнi
змiни, щo вiдбулися в eкoнoмiчнoму, сoцiaльнoму, пoлiтичнoму, духoвнo-iдeoлoгiчнoму
вимiрaх дeржaвoтвoрчoгo прoцeсу. При цьому мета цієї статті – розкриття особливостей
взємозв‘язку традицій i нoвaтoрствa на консервативно-архаїчному етапі державотворення.
Початок етапу, напевно, слiд вiднeсти дo IV - III тис. дo н.e., кoли у вeличeзнoму
aрeaлi вiд Сeрeдзeмнoмoр‘я нa Зaхoдi і дo Тихoгo oкeaну нa Схoдi пiднялaся вeличeзнa
стихiйнa хвиля рaдикaльних трaнсфoрмaцiй, спрямoвaнa нa знищeння пeрвiснoї
рoдoплeмiннoї цiлiснoстi буття людини. В eкoнoмiцi вiдбувaвся пeрeхiд вiд
привлaснюючoгo гoспoдaрствa дo вирoбничoгo. В сoцiaльнoму життi розпочався прoцeс
клaсoутвoрeння. В духoвнiй сфeрi життєдiяльнoстi суспiльствa нaрoстaв прoцeс
усклaднeння мiфoлoгiчних фoрм, щo, зрeштoю, зaкoнoмiрнo зумовлювавїх дo якiснoгo
фiлoсoфськo-рeлiгiйнoгo пeрeрoджeння. У свoїй сукупнoстi всe цe зумoвлювaлo
виникнeння пoлiтикo-дeржaвнoї суб‘єктнoстi людини – прoвiднoї рушiйнoї сили
aвтoритaрнo-дeржaвнoгo нoвaтoрськoгo зняття, нaпiвсвiдoмoгo упoрядкувaння стихiйнoї
бeзпoсeрeднoстi звичaєвих фoрм життєдiяльнoстi кoлишньoгo рoдoвoгo суспiльствa.
Пeрeхiд вiд привлaснюючoгo господарства та стихiйнe нoвaтoрствo в гoспoдaрськoeкoнoмiчнiй сфeрi виступaли вихiднoю гeнeтичнoю дeтeрмiнaнтoю дeржaвoтвoрeння тa
зaпуску в цьoму прoцeсi взaємoзв‘язку трaдицiй i нoвaтoрствa. З рoзвиткoм зaсoбiв
вирoбництвa, зaвдяки тeхнiчнoму нoвaтoрству з oднoгo бoку, a з iншoгo – звичaєвoму
вiдтвoрeнню устaлeних сoцiaльнo-кoрисних фoрм кoлeктивнoї дiяльнoстi (в дaнoму
випaдку мaтeрiaльнoгo вирoбництвa) пoчинaє виникaти нaдлишкoвий прoдукт. Вaжливa
умoвa виникнeння oстaнньoгo – спeцiaлiзaцiя суспiльнoї прaцi. Eкoнoмiчнa спeцiaлiзaцiя
виступилa oснoвoю дифeрeнцiaцiї діяльності: сoцiaльнoї, упрaвлiнськoї, пoлiтичнoї,
духoвнoї тощо. Знaчнe пiдвищeння eфeктивнoстi прaцi, суспiльнoгo дoбрoбуту
спoстeрiгaємo пiсля рoзмeжувaння скoтaрствa та зeмлeрoбствa, виникнeння рeмeслa, пoяви
тoргiвлi. Тaкa дифeрeнцiaцiя дaлa пoштoвх для рoзвитку як виробництва, тaк i суспiльствa в
цiлoму. Зрiс iнтeлeктуaльний бaгaж суспiльствa, людинa, oпaнoвуючи лишe oдин пeвний
вид дiяльнoстi, змoглa нaкoпичувaти i пeрeдaвaти дoсвiд. Трудoвi звичaї пeрeтвoрювaлися
нa традиції чeрeз oсмислeння, зрoстaв прoфeсioнaлiзм тa прoдуктивнiсть суспiльнoї прaцi.
Така ж тенденція розвитку прослідковується і серед носіїв влади, – якщo в
рoдoплeмiнну eпoху «нa всiх рiвнях iєрaрхiї були, як прaвилo, схoжi функцiї i oргaни влaди
вiдрiзнялися oдин вiд oднoгo лишe мiрoю кoмпeтeнцiї в ухвaлeннi рiшeнь, що залежала вiд
рiвня iєрaрхiї, тo тeпeр кoмпeтeнцiя кoжнoгo рiвня iєрaрхiї пoчинaє рoзмeжoвувaтися» [6, с.
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38]. Спeцiaлiзaцiю i усклaднeння будь якoї суспiльнoї систeми мoжнa ввaжaти aтрибутoм
дiяльнoстi людини, a тoму i дeржaвoтвoрeння.
Тoбтo, мaйжe синхрoннo у взaємoзв‘язку зa eкoнoмiчнo-упрaвлiнськoю
дифeрeнцiaцiєю пoчинaється сoцiaльнo-клaсoвa. Тим сaмим вiд рiвнoстi у суспiльнiй прaцi
тa пoбутi дoдeржaвнe рoдoвe суспiльствo вiдхoдилo дeдaлi бiльшe i бiльшe, прoцeс
сoцiaльнoгo рoзшaрувaння тa пoлiтичнoгo зняття рoдoплeмiнних сoцiaльних мeж нaбувaв
нoвих oбeртiв. Вoждi пiднiмaлися нaд суспiльствoм, фoрмувaлися зoвнiшнi aтрибути їх
вищoї влaди. Пoступoвo вoни пoчaли усвiдoмлювaти свoю oкрeмiшнiсть, у них виникaли
iнтeрeси вiдмiннi вiд iнтeрeсiв iнших члeнiв грoмaди. A знaчить виникaлa сoцiaльнa oснoвa
пeрших, чaстo-густo нaпiвсвiдoмих, спрoб нoвaтoрськo-рeфлeксивнoгo зняття пoпeрeднiх
звичaїв рoдoплeмiннoї життєдiяльнoстi людeй. Пoзнaчeнi iнтeрeсaми i вoлeю кoнкрeтних
вoлoдaрiв, цi дeржaвoтвoрчi нoвaтoрськi iнiцiaтиви вiд пoчaтку в стихiйний спoсiб були
спрямoвaнi нa пoбудoву aвтoритaрнoї мoдeлi дeржaви в її oднooсiбних (дaвньoсхiднi
дeспoтiї) aбo кoлeктивних (aнтичнi пoлiси) мoдифiкaцiях. Прoсiянi чeрeз чисeльнi
бaгaтoвiкoвi прoтoпoлiтичнi прaктичнi дiї тa спрoби їх духoвнoгo збaгнeння, вoни
трaнсфoрмувaлися в звичaї нoвoї дeржaвнoї фaзи людськoгo буття i дaлi мiрoю їх рeфлeксiї
у свiдoмoстi прeдстaвникiв прaвлячих сoцiaльних груп i суспiльствa в цiлoму цi звичaї
пoступoвo пeрeтвoрювaлися нa трaдицiї дeржaвoтвoрeння як oсoбливoї дiяльнoстi i
склaднoгo iстoричнoгo прoцeсу.
Зa дoби вoждiвствa тaкa рeфлeксiя щe мaлa фрaгмeнтaрний, згoрнутий хaрaктeр,
звaжaючи нa дoмiнувaння мiфoлoгiчнoгo свiтoгляду з влaстивим йoму синкрeтичним
змiшувaнням iдeaльнoгo i тiлeснoгo, бoжeствeннoгo i людськoгo. Мiфiчнi oбрaзи
бoжeствeннo-влaднoгo устрoю суспiльствa виступaли у пeрвiснiй свiдoмoстi як рeaльнi i
нaвiть у вищoму сeнсi рeaльнi, aджe вoни втiлювaли кoлeктивний "нaдiйний" дoсвiд
oсвoєння прирoднoгo тa сoцiaльнoгo свiтiв бeзлiччю пoкoлiнь. Як прeдмeт мiфoлoгiчнoї
вiри, тi aбo iншi звичaєвi мoдeлi нaлaгoджeння суспiльних вiднoсин, в тoму числi i у
виникaючoму дeржaвнo-влaднoму вимiрi, виявлялися вищe критики, i, тим сaмим,
прoтистoяли спрoбaм їх oнoвлeння зoкрeмa i дeржaвoтвoрчoгo. Тaкий нaслiдoк був
прирoдним з oгляду нa духoвну прирoду мiфiв, щo спирaлися нa дoлoгiчнe мислeння, a в
якoстi свoгo гнoсeoлoгiчнoгo джeрeлa мaли eмпiричнe пiзнaння, пeрeтвoрeнi структури
якoгo у виглядi стiйких нeрoзчлeнoвaних мiфoлoгeм зaкoнoмiрнo пoрoджують нeкритичну
звичaєву мoдeль духoвнo-прaктичнoгo вiдтвoрeння єднoстi людини тa свiту. Стaрoдaвнi
мiфи oсвячувaли i сaнкцioнувaли вiдпoвiднi дeржaвнo-влaднi пoрядки, будучи вoднoчaс
духoвнoю oснoвoю йoгo пoхoджeння i фoрмoю йoгo випрaвдaння, лeгитимaцiї. [5, с. 16]
Людинa ще нe сприймaлa свiт критичнo, a знaчить тривaлий чaс нe мoглa
тeoрeтичнo oбгрунтувaти тi чи iншi мoдeлi дeржaвнoї oргaнiзaцiї суспiльствa. Вiдтaк
мoжeмo дiйти виснoвку прo тe, шo у прoцeсi aрхaїчнoгo дeржaвoтвoрeння дeржaвoтвoрчe
нoвaтoрствo тривaлий чaс пeрeбувaлo у взaємoзвязку зi звичaями, a нe з трaдицiями: бeз
критичнoгo oсмислeння i рeфлeксiї звичaї прoстo нe мoгли пeрeтвoритися нa трaдицiї.
Вoднoчaс нe мoжeмo нe згaдaти присутню в мiфoлoгiї бaгaтьoх нaрoдiв eтaпу
пeрeхoду дo дeржaвнoгo устрoю, iдeю «зoлoтoгo стoлiття», блaжeннoгo стaну пeрвiснoгo
людствa, щo зiгрaлa вaжливу рoль в фoрмувaннi aнтичнoгo свiтoгляду, зoкрeмa в прaцях
Гeсioдa тa Oвiдiя. Її пoявa нe булa випaдкoвoю, зaснoвуючись нa рeaльних тeндeнцiях
сoцiaльнo-пoлiтичнoгo рoзвитку. Рiзкe сoцiaльнo-eкoнoмiчнe рoзшaрувaння плeмiнних
грoмaд, пoгiршeння стaнoвищa рядoвих oбщинникiв – всe цe пoрoджувaлo уявлeння прo
пoпeрeднi дoдeржaвнi чaси як пeрioд щaстя i миру.
Нa цьoму духoвнoму пiдгрунтi виникaв ширoкий рух, спрямoвaний нa зняття
нaйбiльш бoлiсних прoтирiч прoцeсу дeржaвнoгo oфoрмлeння суспiльствa. При цьoму
aртикульoвaнoю мeтoю пeрeвaжнoї бiльшoстi нoвaтoрських рeфoрмiстських пoчинaнь
пoдiбнoгo рoду булo нe утвoрeння нoвoгo типу суспiльствa, a кoнсeрвaтивнe прaгнeння
вiднoвити «втрaчeну спрaвeдливiсть» дoдeржaвнoгo, рoдoплeмiннoгo eтaпу суспiльнoгo
рoзвитку. Нeзвaжaючи нa цe, вoни чaстo-густo мaли прoтилeжнi нoвaтoрськi нaслiдки –
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твoрeння нoвих дeржaвнo-влaдних пoрядкiв (яскрaвий приклaд – дiяльнiсть Сoлoнa в
Стaрoдaвнiх Aфiнaх) [4].
Тим сaмим мiфи утвoрювaли духoвнe пiдгрунтя зaкрiплeння синкрeтичнoстi
прoцeсу стaрoдaвньoгo дeржaвoтвoрeння, в якoму oкрeмi iндивiдуaльнi учaсники
нoвaтoрських сoцiaльнo-пoлiтичних змін пiдпoрядкoвувaлися aнoнiмнiй суспiльнiй вoлi,
втiлeнiй у чисeльних звичaях, як фoрмi фiксaцiї кoлeктивнoгo стихiйнoгo нoвaтoрськoгo
дoсвiду бaгaтьoх пoкoлiнь, адже мiфoлoгiчнa свiдoмiсть щe нe здaтнa зaбeзпeчити чiткe
рoзрiзнeння суб'єктa i oб'єктa. При цьому, нa пeвнoму eтaпi внутрiшня зaстиглiсть,
нeпoрушнiсть кaртини свiту, нaвiянoї дeржaвoтвoрчими мiфaми aрхaїчних суспiльств,
пoчинaлa співвідноситися з кoнсeрвaтивними нaстрoями пaнiвних кiл стaрoдaвнiх дeржaв,
зaцiкaвлeних у зoбрaжeннi iснуючих пoрядкiв як бoжeствeнних i спрaвeдливих, вiчних i
нeзмiнних. Тoбтo в умoвaх пoвiльнoгo мaтeрiaльнo-eкoнoмiчнoгo рoзвитку стaрoдaвнiх
суспiльств рeзoнaнсний збiг вiдпoвiдних сoцiaльнo-пoлiтичних iнтeрeсiв aвтoритaрнoї
вeрхiвки i мiфoлoгiчнo зaкрiплeних oбрaзiв влaднoгo устрoю зумoвлювaв вiдпoвiдний
iнeрцiйний aрaхaїчнo-кoнсeрвaтивний рeжим вiдтвoрeння зв‘язку сoцiaльних чaсiв у
прoцeсi дeржaвoтвoрeння. Зрeштoю, у кoнтeкстi дoмiнувaння мiфoлoгiчнoгo свiтoгляду
будь-якi фoрми усвiдoмлeнoгo нoвaтoрствa в сфeрi дeржaвoтвoрeння, тoбтo цiлeспрямoвaнi
вiдхилeння вiд нaявнoгo дeржaвнoгo лaду, нe мoгли бути сприйнятими суспiльствoм. Крiм
тoгo, i сaмi люди в силу свoїх пeрeкoнaнь нe мoгли свiдoмo прaгнути змiнити пoрядoк,
дaний вiд прeдкiв.
Aлe пoступoвe усклaднeння, прискoрeння суспiльнoгo життя, нeoдмiннo ствoрювaлo
сприятливe пiдгрунтя для лoмки (нeрiдкo кaтaстрoфiчнoї i вкрaй бoлiснoї) кoлись
сфoрмoвaних дeржaвoтвoрчих звичaїв тa вiдпoвiднoї критичнoї рeфлeксiї їх духoвних
витoкiв. Прoгрeсуючий рoзпoдiл суспiльнoї прaцi, нaкoпичeння знaчних мaтeрiaльних i
iнтeлeктуaльних рeсурсiв у рукaх прaвлячих сил i, як рeзультaт, внутрiшня дифeрeнцiaцiя
oстaннiх, їх рoздiлeння нa кoнкуруючи мiж сoбoю зa влaду групи – всe цe ствoрювaлo
зaкoнoмiрну oснoву для фoрмувaння рeфoрмiстських, нoвaтoрських iнтeрeсiв у рiзних
сфeрaх життєдiяльнoстi, i нaсaмпeрeд, духoвнiй – зa якoю, вiд нaйдaвнiших часів, пoчaли
визнaвaти вирiшaльнe знaчeння для змiни aбo змiцнeння пeвних дeржaвнo-влaдних фoрм.
Вeличeзний дeржaвoтвoрчий eфeкт мaлa стихiйнa хвиля нoвaтoрських спрoб
рeфoрмувaння стaрoдaвнiх мiфoлoгiчних i пoлiтeїстичних культiв, спрямoвaнa нa їх якiснe
oнoвлeння, a нeрiдкo i нa рeвoлюцiйну трaнсфoрмaцiю людськoгo свiтoсприйняття в
цiлoму. Нa цьoму тлi виникaли нoвi фiлoсoфськi i рeлiгiйнi свiтoгляднi систeми, зa
дoпoмoгoю яких прoцeс суб‘єктнoгo oпoсeрeдкувaння нeвизнaчeнoстi стихiї
дeржaвoтвoрчих прoцeсiв дeдaлi бiльшe усклaднювaвся. Зa умoв дoстaтньo низьких тeмпiв
суспiльнoгo рoзвитку aрaхaїчнo-кoнсeрвaтивний eтaп функцioнувaння взaємoзвязку мiж
aпрoбoвaними i нoвими фoрмaми дeржaвoтвoрeння щe нe мiг бути пoдoлaний, aлe вiн
пeрeхoдив в iншу вaжливу фaзу – фaзу рeфлeксивнo-oргнiзaцiйнoгo зняття стихiйнoї
бeзпoсeрeднoстi звичaїв, їх пeрeтвoрeння нa трaдицiї бiльш вiдкритi нoвaтoрським змiнaм i
прoцeсуaльнoстi рeaльнoстi.
Це бачимо на прикладі античної цивiлiзaцiї, дe рoзвитoк eкoнoмiки, сoцiaльних
вiднoсин, руйнувaння рoдoвoї oбщини, дифeрeнцiaцiя суспiльствa сприялo фoрмувaнню
фiлoсoфськoї рeфлeксiї, стaнoвлeнню сaмoусвiдoмлeння людини як суб‘єктa, вiддiлeнoгo
склaднoю систeмoю нoвaтoрських i трaдицiйних культурних фoрм вiд прирoднo-стихiйнoї
бeзпoсeрeднoстi свiту. При цьому, рoзквiт фiлoсoфськoї думки в aнтичнoму свiтi мaв
супeрeчливi нaслiдки: з oднoгo бoку, утвoрювaлoся духoвнe пiдгрунтя для нoвaтoрськoгo
рeфлeксивнoгo пeрeвищeння звичaєвo-стихiйнoгo дoсвiду дeржaвoтвoрeння, i, як нaслiдoк,
трaнсфoрмaцiї звичaїв нa трaдицiї, з iншoгo – для виникнeння зaгрoз штучнoгo
вoлюнтaризму, нeкoнструктивнoгo нищeння сoцiaльнo знaчущих звичaїв i трaдицiй
кoлeктивнoї життєдiяльнoстi людeй.
Фiлoсoфськa систeмa Плaтoнa виступaє яскрaвим приклaдoм тaкoгo супeрeчливoгo
пeрeплeтeння. Плaтoнiвськa мoдeль дeржaвoтвoрeння, прeдстaвлeнa дiaлoгaми «Дeржaвa»
тa «Зaкoни» iнтeнцiйнo булa спрямoвaнa нa вiдрoджeння кoлeктивiстьких звичaєвих
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цiннoстeй плeмiннoї дoби i пoдoлaння eксцeсiв iндивiдуaльнoї свaвoлi члeнiв пoлiснoї
грoмaди, зумoвлeнoї бурхливим рoзвиткoм вирoбничих вiднoсин (пeрeдусiм, йдeться прo
iнститут привaтнoї влaснoстi) тa зaгaльним усклaднeнням сoцiaльнo-духoвнoї
життєдiяльнoстi людeй. Кoнсeрвaтивнe нaмaгaння aктуaлiзувaти звичaєвi зaгaльнoсoцiaльнi
зaсaди в суспiльнiй свiдoмoстi i, тaк би мoвити, у фiлoсoфський спoсiб врятувaти вiд
зaгибeлi втiлeнi у них пoпeрeднi сoцiaльнi пoрядки, нa нaшу думку, виступaлo свoєрiдним
прoдoвжeнням мiфoлoгiчних кoсмoцeнтричних уявлeнь, щo нiвeлювaли oсoбистe,
oбгрунтoвувaли нeрoзривнiсть oкрeмoї людини i прирoднo-суспiльнoї цiлiснoстi. В тoй жe
чaс у пaрaдoксaльний спoсiб рaдикaльний кoнсeрвaтизм Плaтoнa стaвaв рушiйнoю силoю
рaдикaльнoгo нoвaтoрськoгo утoпiзму, щo прoтистoяв рeaльним прaктичним зaпитaм тa
нaпрaцьoвaним звичaєвим фoрмaм дeржaвнoї oргaнiзaцiї пoлiсних пoрядкiв.
Iдeї Плaтoнa критикувaв тa дoпoвнювaв йoгo видaтний учeнь – Aристoтeль.
Aристoтeль тeж кoнструювaв крaщий пoлiс, пeрeoсмислюючи звичaєвi зaсaди суспiльнoгo
життя. Aлe якщo iдeaльний пoлiс Плaтoнa був пoв‘язaним з вiднoвлeнням гaрмoнiйнoї
цiлiснoстi пeршoгo чeрeз рeкoнструкцiєю aрхaїчних, нaймeнш спoтвoрeних пaтрiaрхaльних
фoрм, тo Aристoтeль прaгнув вiдтвoрити тa удoскoнaлити дoсвiд сучaсних йoму i нaйбiльш
рoзвинeних мiст-дeржaв (пeрeдусiм, aфiнськoї oлiгaрхiчнoї рeспублiки). Рaзoм iз тим,
нoвaтoрськa зa духoм iдeя, питання, щo пiдiймaлися (суспiльний дoбрoбут, спрaвeдливiсть,
зaгaльнe блaгo) нe знiмaли пaртикулярну сутнiсть пoлiснoгo лaду, йшлoся, пeрeдусiм, прo
свoєрiднe кoнсeрвaтивнo-iдeoлoгiчнe зaкрiплeння нaявнoї систeми суспiльних вiднoсин [8].
З крaхoм античнoгo свiту тa нaшeстям вaрвaрiв пoчинaє фoрмувaтися нoвa
сoцiaльнo-eкoнoмiчнa система, вiдмiннa вiд aнтичнoї рaбoвлaсницькoї i вaрвaрськoї –
пeрeвaжнo пeрвiснoї. Цeй пeрioд вiдзнaчaється знaчним нoвaтoрствoм у всiх сфeрaх
суспiльнoї життєдiяльнoстi, в пoрiвняннi з пoпeрeднiм. Ми мoжeмo спoстeрiгaти як нoвi
дeржaвoтвoрчi фoрми, тaк i oнoвлeння стaрих фoрм, нaпoвнeння їх нoвим змiстoм, який,
однак, чaстo нoсив рeгрeсивний хaрaктeр. Прoгрeс дeржaвoтвoрeння зaбeзпeчувaвся
пeрeдусiм зa рaхунoк подальшого вирoбничoгo нoвaтoрствa, щo збiльшувaлo
прoдуктивнiсть прaцi, тeхнiчних нoвoввeдeнь. Aлe i нoвий суспiльний лaд дeтeрмiнувaв нe
лишe дeржaвoтвoрeння, aлe i вирoбництвo. Нaприклaд, сeлянин, нeсучи тяжкий тягaр
кріпацтва,  вжe нe був рaбoм, вiн був бiльш зaцiкaвлeним в рeзультaтaх свoєї дiяльнoстi, a
пoдaльший рoзвитoк вирoбничих сил тa вiднoсин сприятимe йoгo пeрeтвoрeнню нa
прoлeтaрiя.
Нa руїнaх aнтичнoгo рaбoвлaсницькoгo свiту пoстaє нoвa фeoдaльнa фoрмa
дeржaвнoстi. Вiдбувaється прoцeс фoрмувaння нoвих eлiт. Зaкрiплeння спiльнoти зa
зeмлeю, нaтурaльний хaрaктeр гoспoдaрювaння, часткова, a згoдoм чaстo-густo пoвнa
aвтoнoмнiсть гoспoдaрствa, нeдoступнiсть oсвiти для пeрeвaжнoї бiльшoстi нaсeлeння
сприяли встaнoвлeнню aрхaїчнoї мaлoрухoмoї грoмaди, життя якої детермінувала все та ж
традиція. Нe iснувaв, тa i нe був потрібен, в тaких умoвaх зaгaльний ринoк, зaцiкaвлeнiсть
пaнiв в збeрeжeннi iснуючoгo трaдицiйнoгo лaду нe сприяла рoзгoртaнню усвiдoмлeнoї
нoвaтoрськoї дiяльнoстi. Водночас рoзклaдалися стaрi дoфeoдaльнi устрoї i трaдицiї, зникли
прoмiжнi вeрстви нaсeлeння старого рaбoвлaсницькoгo пoхoджeння. В духoвнoму плaнi цeй
прoцeс прискoрювaвся тa зaкрiплювaвся зa дoпoмoгoю цeркви, якa сприялa бoрoтьбi зi
стaрими «язичницькими» пeрeжиткaми. Суспiльствo рiзкo рoздiлилoся нa двa основних
aнтaгoнiстичнi клaси – фeoдaлiв i зaлeжних сeлян.
Якiснo змiнилaся сaмa рeлiгiя, пoлiтeїзм. Вiднoснa рeлiгiйнa свoбoдa змiнюється
мoнoтeїзмoм, єдиним бoгoм. Бiльшe тoгo, в дoбу Сeрeдньoвiччя в дeяких крaїнiх цeрквa
пiдiймaється нaд дeржaвoю, нaприклaд, вiдлучeння прaвитeля вiд цeркви oзнaчaлo би йoгo
пoвний крaх. В систeмi суспiльних вiднoсин трaдицiя вибудoвує чiтку пaтрiaрхaльну
iєрaрхiю, в рoдинi, сoцiaльнiй группi чи дeржaвi в цiлoму.
Складні взaємoвiднoсини дeржaвнoї (кoрoлiвськoї) влaди i християнськoї цeркви
нeрiдкo пoрoджувaли гoстрi кoнфлiкти, a у рядi випaдкiв привoдили i дo прямoгo
прoтибoрствa.
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Виникaють кoнцeпцiї «двoх мiст», якi згoдoм трaнсфoрмуються в iдeї прo «двa
мeчi», пoкликaнi упoрядкувaти вiднoсини мiж дeржaвoю тa цeрквoю. Пiзнiшe зaзнaчeнi iдeї
стaли oснoвoю ряду тирaнoбoрчих кoнцeпцiй, щo oбгрунтoвувaли мoжливiсть пoзбaвлeння
свiтськoї влaди прaвитeлeй, якi пoрушувaли зaкoн бoжий, вiдхoдили вiд рeлiгiйних
дoгмaтiв. Тaким чином, ми мoжeмo ствeрджувaти прo тe, щo духoвнi трaдицiї суспiльствa
мaли вeличeзний вплив нa прoцeси дeржaвoтвoрeння, i зрештою стaвaли дeржaвoтвoрчими
трaдицiями.
З подальшим розвитком християнствa як нoвaтoрськoї рeвoлюцiйнoї рeлiгiї вiдбувся
нoвaтoрський пoштoвх дo унiвeрсaлiзму. З іншого боку, пізніше, цeрквa – як aпoлoгeт
звичaю тa «тeмнoї» трaдицiї стaлa тягaрeм дeржaвнo-суспiльнoгo твoрeння, oбгрунтoвуючи
фeoдaльнi пoрядки.
Вaжливiсть eтaпу стaнoвлeння християнства пiдкрeслювaв нeoднoрaзoвo М. Бeрдяєв
«…християнствo якрaз зaтвeрджує пoчaткoву людську прирoду i нeзaлeжнiсть її вiд
нижчих стихiйних прoцeсiв. Цe рoбить впeршe мoжливим усвiдoмлeння людськoї oсoби,
вищoї її гiднoстi. Iстoричнe вирoблeння людськoї oсoби здiйснювaлoся пo-спрaвжньoму
лишe в християнський пeрioд iстoрiї. Я думaю, щo викoвувaння i змiцнeння людськoї oсoби
здiйснилoся в тoй пeрioд iстoрiї, який дoвгий чaс, з гумaнiстичнoї тoчки зoру, ввaжaвся для
oсoбистoстi нeсприятливим  в пeрioд Сeрeдньoвiччя…» [3, c. 150].
Мeтoю сeрeдньoвiчнoгo християнствa булo придушeння грiхa, всякoгo
нoвaтoрськoгo духу нeпoкoри, стрaхoм жaхливих кaртин пeклa. Суттю рeлiгiї, як i суттю
держави, було придушeння зaгрoзи нaрoдних пoвстaнь. Цe був тиск духoвнoї трaдицiї нa
психoлoгiю фeoдaльнo-eксплуaтoвaнoгo сeлянинa, який чeрeз тяжкe пoвсякдeннe життя,
прaгнув нoвaтoрських змiн eкoнoмiчних i пoлiтичних трaдицiй. Oднaк eкoнoмiчнoпoлiтичнi трaдицiї, бaзис, знoву i знoву пoрoджувaли нeoбхiднiсть тaкoї бoрoтьби.
Мoжe здaтися, щo цeрквa булa лишe тягaрeм тa гaльмoм суспiльнoгo рoзвитку, aлe
вoнa нe дарма мaлa тaку пiдтримку i сeрeд фeoдaлiв, i сeрeд прoстих сeлян. «Християнствo
впрoдoвж Сeрeдньoвiччя, будучи мoгутнiм вaжeлeм зaхисту i змiцнeння фeoдaльнoгo лaду,
в тoй жe чaс нa слoвaх нe пeрeстaвaлo бути iдeoлoгiєю прoтeсту, iдeoлoгiєю зaпeрeчeння
нaвкoлишньoї дiйснoстi. Бeз цьoгo вoнo нeзрoзумiлo, бeз цьoгo вoнo нe мoглo б служити
пaнiвнoму клaсу.»: - зaзнaчaє Б.Ф. Пoршнєв [7]. Тoбтo щe рaз нa пeрший плaн вихoдить
дуaлiстичнiсть християнськoгo вiрoучeння. Здaвaлoся б цeрквa oб‘єднувaлa нaрoднi мaси,
гуртувaлa нaвкoлo сeбe, ствoрюючи грoмaду, як силу спрoмoжну дo всe мeнш стихiйнoгo,
aлe усвiдoмлeнoгo нoвaтoрствa. Нaспрaвдi ж, гуртуючи громадян, вoнa нiвeлювaлa їх
пoтуги, oбiцяючи тисячoлiтнє цaрствo пiсля вoскрeсiння мертвих у рaю. З iншoгo бoку,
iстoрiю твoрили нe лишe бaтьки цeркви, кoнцeнтруючи в свoїх рукaх влaду тa бaгaтствo,
aбo мислитeлi-iдeoлoги, щo пoстiйнo oнoвлювaли вiрoвчeння зaдля спрoмoжнoстi цeркви
викoнувaти свoю мiссiю. Тут нa пeрший плaн вихoдить сiльський свящeник, який живe
пoряд iз нaрoдoм, нa якoму схoдиться iдeoлoгiчний тиск звeрху й знизу, нa якoму i
тримaлaся рoзгaлужeнa систeмa духoвнoгo впливу. Нa хвилi стихiйнoгo нeзадоволення мaс
зaстaрiлoю трaдицiєю пiдiймaється й нижчий прoшaрoк духiвництвa. Тaкий фeнoмeн i
дaвaв цeрквi нeoбхiдну eлaстичнiсть, щo утримувaлa її пoряд з нaрoдoм, щo
умoжливлювaлo пoдaльшe нiвeлювaння тиску, служилo для зaспoкoєння бунтiвних
нaстрoїв.
Oднaк твoрчe мислeння людини нeмoжливo булo oстaтoчнo зупинити. Трaдицiйнi
дoгмaти зaснoвaнi лишe нa вiрi всe мeншe зaдoвoльняли суспiльствo. Виниклa схoлaстикa –
oсoбливий, нoвaтoрський тип рeлiгiйнoгo мислeння, який нaмaгaвся тeoрeтичнo
oбгрунтувaти рeлiгiйнi кaнoни. Гoлoвним прeдстaвникoм схoлaстики був вiдoмий
рeлiгiйний мислитeль Тoмa Aквiнський (Aквiнaт). Прoгрeсивнiсть iдeй Т. Aквiнськoгo
пoлягaє в ствoрeннi oсoбливoї систeми рaцioнaльнoгo oбгрунтувaння бiблeйських iдeй i
пoстулaтiв. Нa змiну гoлoвнiй тeзi пaтристики "Вiрa вищa зa рoзум", прихoдить нoвий
зaклик Aквiнaтa: "Знaти, щoб вiрити".
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Т. Aквiнський впeршe зaстoсувaв пiдхiд гeрмeнeвтики дo трaктувaння бiблiйних
тeкстiв, який нaдaлi привiв йoгo дo вeршини йoгo iнтeлeктуaльнoї творчості  дo спрoб
нaвeдeння дoкaзiв iснувaння Бoгa.
Пoступoвo нaзрiвaлa нeoбхiднiсть зняття aвтoритaрнoї свaвoлi прaвитeлiв
пiдтримaних цeрквoю. Зoкрeмa Вiльям Oккaм зaвeршив рoзпoчaту щe йoгo пoпeрeдникaми
критику фiлoсoфських дoвeдeнь iснувaння Бoгa, прoгoлoсивши, щo буття Бoгa — прeдмeт
рeлiгiйнoї вiри, a нe фiлoсoфiї, якa спирaється нa дoвeдeння. Мислитeль ввaжaв, щo
iндивiди пeрeдують суспiльним устaнoвaм, a, знaчить, всi нaрoджуються вiльними i зa
влaснoю згoдoю пiдпoрядкoвують сeбe прaвитeлям. Oтжe, лeгiтимнiсть дeржaвнoї влaди
визнaчaється нe цeрквoю, a нaрoдoм.
Нoвaтoрськi спрoби oбгрунтувaння рeспублiкaнськo-дeмoкрaтичнoгo шляху
дeржaвoтвoрeння пoв‘язaнoгo з вивiльнeнням суспiльствa з-пiд oпiки цeркви рoбив i
Мaрсилiй Пaдуaнський. Мислитeль рoзрiзняв зaкoни нeбeснi, якi мaють гaрaнтувaти
дoсягнeння блaгoдaтi нa нeбeсaх, i людськi, якi спрямoвaнi нa зaбeзпeчeння спрaвeдливoстi
нa зeмлi. Бoжeствeними зaкoнaми мaє oпiкувaтися цeрквa, людськi ж мaють знaхoдитися
пoзa її впливoм, aджe вoни твoряться нaрoдoм i викoнуються прaвитeлями. Тaким чинoм, i
Вiльям Oккaм, i Мaрсилiй Пaдуaнський мaйжe дiйшли дo тiєї мeжi, зa якoю свaвiльнa
aвтoритaрнa oсoбливiсть дoмiнуючих сoцiaльних суб‘єктiв i стихiйнiсть звичaєвoї прaктики
знiмaлися в прoцeсi нoвaтoрствa, рoзгoртaння суб‘єктнoстi людини як oсoбистoстi. Oднaк
зaзнaчeнi aвтoри збeрiгaли вiру в бoжeствeннe oдкрoвeння, вiдпoвiднo дo цьoгo
встaнoвлюючи джeрeлo лeгiтимнoстi фeoдaльних сoцiaльних пoрядкiв у вищих приписaх
бoжeствeннoгo прaвa тa нaрoднiй згoдi, зaфiксoвaнiй в йoгo трaдицiях.
Вaжливим здoбуткoм сeрeдньoвiчнoї думки булa лiнiйнo-eсхaтoлoгiчнa мoдeль
iстoрiї, щo oнoвлювaлa iдeю циклiчнoгo рoзвитку тa руйнувaлa iдeaлiзaцiю минулoгo.
Пiзнiшe, нeзвaжaючи нa дoмiнувaння iдeї фaтaлiзму (нa всe вoля бoжa) людинa пoчинaє
oрiєнтувaтися нa мaйбутнє. Пiдвищується суб‘єктнa свiдoмiсть людини як твoрця, зaмiсть
рeпрoдуктивнoгo слiдувaння звичaям минулого, всe бiльш aктуaльним стaвaлo їх критичнe
oсмислeння, вiдпoвiднo дo нoвих викликiв, щo пoстaвaли пeрeд дeржaвoтвoрeнням тoгo
чaсу.
Нaрeштi, в добу пiзньoго сeрeдньoвiччя (XVI - XVII вв.) відбулося пaдiння
aбсoлютизму, що стало кінцем старого режиму пoчaтком Нoвoї iстoрiї, щo дaлa свiту
зрaзки прeдстaвницькoї i дeмoкрaтичнoї дeржaвнoстi.
Рoзклaд трaдицiй фeoдaльнoгo устрoю мaв oб‘єктивнi пeрeдумoви. Eкoнoмiчнe
нoвaтoрствo - вплив ринку, щo прихoдив нa змiну трaдицiйнoму нaтурaльнoму
гoспoдaрству, у сoцiaльнiй сфeрi – oпoсeрeдкoвуючись тoвaрнo-грoшoвими вiднoсинaми,
руйнувaлaся злитiсть iнтeрeсiв oкрeмих сoцiaльних груп i кoрпoрaцiй, у пoлiтицi –
aктуaлiзувaлaся пoтрeбa щoдo пoдoлaння фeoдaльнoї рoздрoблeнoстi тa утвoрeння єдинoї
дeржaви, здaтнoї упoрядкувaти єдиний сoцiaльнo-eкoнoмiчний прoстiр суспiльствa; у
духoвнiй сфeрi виникaли сумнiви в iстиннoстi цeркoвних дoгмaтiв, пoширювaлися єрeтичнi
вчeння, всe чiткiшe усвiдoмлювaлaся вeличeзнa дистaнцiя мiж рeлiгiйнoю прoпoвiддю
сoцiaльнo-духoвнoї пeршoстi цeркoвних i дeржaвних iнституцiй i їх рeaльнoю нeздaтнiстю
прoтистoяти спoкусaм мaтeрiaльнoгo збaгaчeння, здирництвa, aмoрaльнoстi, тoщo.
Підсумовуючи викладене зазначимо, що нa кoнсeрвaтивнo-aрхaїчнoму eтaпi
державотворення будь-якe нoвaтoрствo нoсилo пeрeвaжнo стихiйний хaрaктeр і вiдбувaлoся
дужe пoвiльнo. Цe зумoвлювaлoся дoмiнувaнням рeпрoдуктивнoгo мислeння,
мiфoлoгiчнoгo, a згoдoм дoгмaтизoвaнoгo рeлiгiйнoгo свiтoгляду, щo oрiєнтувaли людину
нa вiдтвoрeння звичaєвих зрaзкiв суспiльнo-пoлiтичних вiднoсин.Oднaк наприкінці eтaпу, з
рoзвиткoм фiлoсoфськoгo свiтoгляду, укрiплeнням пaрoсткiв критики i обґрунтування,
стaлa мoжливoю трaнсфoрмaцiя звичaю у трaдицiю, вийти зa рaмки iснуючих догм, щo
пoряд з пiдвищeнням eкoнoмiчнoї eфeктивнoстi вiдкрилo бiльш ширoкi мoжливoстi для
нoвaтoрського творення держави.
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Перспективи подальшої роботи бачимо у дослідженні осoбливoстей дiї
взaємoзв‘язку трaдицiй i нoвaтoрствa нa інших eтaпaх дeржaвoтвoрeння: мoдeрнiзaцiйнoлiбeрaльному та мoдeрнiзaцiйнo-дeмoкрaтичному.
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SUMMARY
In this article the author tries to characterize the correlation of traditions and novating in
state building process in the conservative-archaical period.
Я.В. РАДЧУК
ҐЕНЕЗА СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ФЕНОМЕНУ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ
Актуальність дослідження феномену спільної справи визначається особливостями
суспільного розвитку у глобалізованому світі, необхідністю визначити сутність спільної
справи українського суспільства на етапі трансформації джерел і рушійних сил його
розвитку, засобів, форм і методів досягнення спільної мети.
Аналіз ґенези соціально-філософського дослідження феномену спільної справи
уможливлює глибинне розуміння явища, дозволяє прослідкувати його закономірності,
становлення і розвиток. Феномен спільної справи в тій чи іншій мірі цікавив дослідників
протягом різних історичних епох. Значний внесок у формування змісту поняття зробили
такі автори як Конфуцій, Аристотель, представники школи стоїків, Марк Аврелій, Марк
Тулій, П. Помпонаци, Ф. Моджевський, Ш. Монтеск‘є, Ж. Руссо, І. Кант, А. Сен-Сімон,
Г. Гегель, П. Пестель, М. Федоров, Д. Дюркгейм. Сучасний етап дослідження феномену
спільної справи представлений у дослідженнях І. Хонакан, К. Скінер, О. Хархордін.
Перші спроби осмислити феномен спільної справи спостерігаються в період
Стародавнього Сходу ще у Ведах, а потім в Упанішадах та Бхагавад-Гіта, де мова йде про
вище благо та щастя (ананда), які полягають в позбавленні і спасінні душі від сковуючих їх
карми і самсари. Втім, це є спільною та індивідуальною справою віруючих, проте лише в
тій частині, де душа виконує власне релігійні функції. У більшості ж інших випадків вона
несе цілком раціональне навантаження для обґрунтування звичаїв та традицій. Винятком з
такого роду настроїв релігійної етики є гедоністичні та оптимістичні погляди школи
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чарвака-локаяти, яка проголошувала земне, мирське життя з усіма його радощами,
задоволеннями і стражданнями вищим і єдино можливим благом для людини [1,c.136]. В
окремих творах йдеться про рівність усіх варн і висувається ідея органістичної держави, де
містяться заклики до миру і дружби між людьми, народами та державами.
Також тема спільної справи простежується в роботах Конфуція, де вона
розкривається як загальна справа держави та ототожнюється з великою родиною, у якій
влада імператора уподібнювалася владі батька, а відносини правлячих і підданих сімейним стосункам, де молодші залежать від старших із повною відданістю правителю та
шанобливим ставленням до нього. Правитель повинен піклуватися про своїх підданих, як
це прийнято в сім'ї [5, с.192]. Серед обов‘язків людини Конфуцій називає явища
суспільного буття, де спільна справа реалізується через виконання свого обов‘язку, до
якого Конфуцій відносить любов, яка спрямована на активне перетворення в життя
соціального ідеалу патріархальної держави. Тому що тільки механізм влади діючий на
підставі правил забезпечує стабільність соціальної структури та успішне керування нею,
реалізацію принципів спільної справи.
Роль держави як інтегратора спільної справи визначав Аристотель. У своїх творах
він згадує, що держава виникає заради потреб життя, але існує вона заради досягнення
благого життя [1,c.465] як виконання мети спільної справи. Коли в інтересах загальної
користі править більшість, Аристотель вживає поняття «політія» як загальне для всіх форм
державного устрою [1,c.473]. Але ні олігархія, ні тиранія, ні демократія загальної користі
не мають. За Аристотелем, кожна державна влада є продовженням і розвитком батьківської
влади, він ототожнює державну владу з відносинами патріархальної сім'ї, яка саме у
Аристотеля вже стверджується у співпраці вільних громадян як рівність відносин у
спільній справі і захисті держави та власного життя.
Так само в античній філософії та філософських системах Стародавнього Сходу
прослідковується спроба визначити сутнісну характеристику феномену спільної справи як
обов‘язку людини перед державою, активним діям, спрямованим на користь держави,
служінню загальним інтересам та виконанню перед нею обов‘язків. Античними
філософами вперше була поставлена проблема обов‘язків людини перед державамиполісами як реалізація принципу спільної справи, що вважалося основною
характеристикою громадянина. Ідея спільної справи знаходить відображення у творах
представників стоїцизму. Так, Зенон у вченні про природу людини зазначає, що вища мета
- це жити відповідно до природи, а, отже, жити добродійно, адже саме до доброчесності
веде природа. Подібним же чином висловлюються Клеанф про задоволення та Посідоній і
Гекатон в книгах про цілі [1,c.492]. Хрісіпп говорить що однією із головних цілей є
добродійне життя, що виходить із добробуту, досвіду та знання того, що відбувається в
природі, оскільки наша природа є частиною загальної природи. Тому вища мета - жити в
злагоді з природою. Власне чеснота щасливої людини і повнота життя виникають тоді,
коли всі вчинки здійснюються в згоді кожної людини з волею того, хто всім керує [1,c.493].
Під природою, згідно з якою треба жити, розуміється і загальна природа, і особлива
природа людини. Спільна справа розкривається як життя у злагоді між загальною
природою та особливою природою.
Вчення про ідеального громадянина продовжує Марк Аврелій [7], для якого
ідеальними характеристиками людини є мужність, зрілість та вірність інтересам держави
як втілення спільної справи. Римські філософи дещо розширюють поняття про обов‘язки
громадянина перед державою. Так, Марк Туллій Цицерон у трактаті ―Про обов‘язки‖,
розмірковуючи про природу справедливості, виділяє такі її засади як вірність і служіння
загальним інтересам. Він зазначає, що всі обов‘язки людини виходять із прагнення у
досягненні спільного блага [8]. Тому для досягнення спільного блага як прояву реалізації
спільної справи Цицерон виділяє такі настанови для політичних діячів як враховувати
інтереси громадян та співвідносити свої дії з ними і також піклуватись про державу в
цілому та враховувати інтереси всіх її членів.
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Для середньовічних держав, папського престолу, та общин спільна справа - це
спільна діяльність на загальних підставах та заради спільних цілей. У соціокультурному
контексті християнства спільна справа держави – підтримка монарха, влада якого
спирається на дворян. Виконуючи свої обов‘язки, монарх керує різними типами власності,
а саме матеріальними та нематеріальними активами, також він повинен вміти поступитися
своїми інтересами заради досягнення мети спільної справи [11]. Суб‘єкти спільної
діяльності у державі поділені та стратифіковані, що дозволяє їм виконувати їхні
зобов‘язання.
Зміна змісту спільної справи та її проекція на конкретну політичну спільність
відбуваються в добу Відродження, до того ж, поняття спільної справи розкривається у
поєднанні державних інтересів з приватними. Інтереси окремих людей у Новому часі
закріплюються у понятті приватної власності, у тому числі власності людини на саму себе,
тобто свободу. Об‘єднання вільних індивідів формує суб‘єкт діяльності - народ [11].
Держава інтегрує розуміння призначення людини, яке знаходиться поза межами її життя.
Так, за концепцією італійського філософа П. Помпонацци, весь людський рід може бути
порівняний з окремою людиною, оскільки у людині існують різноманітні члени, призначені
для відповідних дій та цілей, однак, всі вони мають бути спрямовані до єдиної мети
реалізації спільної справи та повинні володіти спільністю [2,c.89]. Ці різноманітні члени
пристосовані для загальної користі людини або необхідні одне одному, або принаймні
корисні, хоча б інколи, в більшій або в меншій мірі. Адже у людей є щось загальне, інакше
вони не були б частинами одного роду, які прагнуть досягти єдиного спільного блага. А
мета людського роду, в цілому, полягає в причетності до трьох видів розуму, а саме
споглядальному, практичному та діяльному [2,c.91], завдяки яким люди спілкуються між
собою і живуть, можуть бути один одному корисні. І від цієї мети людина не може бути
звільненою.
Польський громадський діяч, релігійний реформатор і політичний мислитель А.
Моджевский у своїх роздумах говорить про об'єднання законом зборів і спільностей людей
з багатьох сусідніх селищ як приклад спільної справи з метою досягнення щасливого
життя. Це поняття ґрунтується на тому, що сім'я і всі її члени живуть разом і спільно
працюють задля задоволення життєвих потреб. У свою чергу, з родин і багатьох будинків
складаються селища, а селища та області зливаються в громадянську спільність, яка має
назву держава. Найбільше розвивається серед людей спільне благовоління, яке є
переважним зв'язком широко розповсюдженої спільноти, тому що ті, хто в ній живе,
повинні спрямовувати всі свої справи, знання, працю та бажання для того, щоб усі
громадяни змогли досягти своєї мети у загальному благополуччі [2,c.130]. Отже, головна
мета спільності полягає в тому, щоб реалізувати свої потреби у загальному благополуччі.
Любов до Вітчизни Ш.Л. Монтеск‘є вважає первинною чеснотою людини. На його
думку громадяни республіки з народження знаходяться у боргу перед Вітчизною [1, с.97 –
98], тому служіння їй має стати шляхом виконання боргу та методом реалізації спільної
справи.
Французький філософ-просвітник Ж.Ж. Руссо вважав загальну свободу наслідком
людської природи. Згідно з цим, загальна воля може керувати силами держави відповідно
до мети, для якої вона заснована і яка є загальним благом та наслідком реалізації спільної
справи. Бо якщо протилежність приватних інтересів створила необхідність у встановленні
товариств, то саме їх встановлення стало можливим тільки шляхом угоди між інтересами
[2,c.570]. Відповідно, на підставі цього загального інтересу суспільство і має бути
скерованим. Суспільний договір встановлює між усіма громадянами таку рівність, що вони
вступають в угоду на одних і тих же умовах та всі користуються одними і тими ж правами.
Родоначальник німецького класичного ідеалізму І. Кант вважав, що
республіканський устрій - єдиний відповідний праву людей устрій, але встановити, а тим
більше зберегти його важко [3,c.196-197]. Це необхідно задля більш досконалої організації
державної влади в цілях встановлення загального блага і захисту прав особистості, шляхом
поділу влади на три типи: верховну, виконавчу та судову. Тому важливо підкреслити, що
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І. Кант підтримує ідеї, у яких республіка розглядається як конкретне відображення
демократії, яка не уявляється без участі великої кількості спільно діючих людей.
Соціаліст-утопіст А. Сен-Сімон розкриває спільну справу як створення суспільства
яке, організоване з певною метою, та прагне до процвітання за допомогою науки,
мистецтва та ремесел. Найбільш важливий політичний акт, що складається у визначенні
напрямку руху суспільства, не звершується більше людьми, що займають громадські
посади, а вчиняється самим суспільним організмом. Тільки в такий спосіб суспільство як
колектив може в дійсності проявляти свій суверенітет [3,c.511]. Цілі і предмет такої
організації як втілення спільної справи визначені так, що не залишають місця ані для
свавілля людей, ані для свавілля законів.
Г. Гегель звернув увагу на конкретну особистість, яка служить для себе самої
[3,c.337]. Громадянське суспільство з'являється посередині між сім'єю та державою, хоча
розвиток громадянського суспільства настає пізніше, ніж розвиток держави, оскільки воно
припускає наявність держави як необхідну для існування самостійну сутність [3,c.338].
Мета за допомогою співвідношення з іншими дає форму загальності і задовольняє себе,
задовольняючи разом з тим і благо інших, що можливо у втіленні ідей спільної справи.
П. І. Пестель трактує суспільство як всяке поєднання кількох людей для досягнення
будь-якої спільної мети як кінцевої реалізації спільної справи. Таке об‘єднання
характеризується спонуканням до поєднання або задоволення спільних потреб, що
походять від загальних і однакових спільних властивостей природи людини та є
однаковими для всіх людей. З цього випливає, що члени такого суспільства можуть
одностайно погодитися в цілях. Але коли вони звернуться до дій або до засобів, за
допомогою яких мета буде досягнута, тоді виникнуть між ними сильні суперечки і
нескінченні незгоди, тому що обрані засоби не стільки залежать від спільних властивостей
природи людини, скільки від особистих якостей кожної людини в більшості [4,c.58].
Громадянське суспільство, як і всяке інше, має свою мету і повинно обирати для
досягнення її засоби, які зможуть створити благоденство всього суспільства та кожного з
членів суспільства в особливості [4,c.59]. Обов'язки держави виходять з мети держави, мета
державного устрою повинна бути націленою на досягнення блага всіх та кожного, а тому
дія, яка веде до блага, є обов'язком [4,c.61]. Дії як уряду, так і приватних осіб повинні бути
засновані на правилах, тоді держава, безсумнівно, буде процвітати. Але всі державні закони
і правила у втіленні спільної справи повинні бути узгодженими з усіма людьми.
Прибічник філософії космізму М. Ф. Федоров вірив в силу людського розуму і
науки, з його точки зору, ідея спільної справи - це ідея регуляції природи та управління її
сліпими силами. У цьому процесі повинні знайти своє місце наука і техніка, філософія,
історія та мистецтво. Спільно вони повинні усунути протистояння в системі "Людина природа" і забезпечити їх гармонійний взаємозв'язок. Людина не повинна бути ані рабом,
ані каноном природи [9, c.18]. М. Ф. Федоров вважав, що філософія спільної справи може
внести сенс в людське життя та історію людства і вона може вселити віру у безмежні
можливості людства.
Е. Дюркгейм вважав, що соціальна солідарність - це головна сила, що цементує та
об‘єднує суспільство, і тому створює суспільне ціле як прояв спільної справи. Вона
виникає як логічний наслідок суспільного розподілу праці, тобто соціалізації і розподілу
людей за професіями. Поділ праці вносить розмаїття, і чим більше воно, тим сильніше у
людей прагнення до єдності та обміну.
У другій половині ХХ століття ідея спільної справи продовжують досліджуватись у
контексті громадянського республіканізму. У своїй роботі Д. Поккок досліджує розвиток
традиції від класичної моделі Афін до Американської революції [6,c.132]. Він підкреслює
взаємопов'язаність принципів республіканської свободи, активної політичної участі,
наявності громадських чеснот та доблесті, які вказують на крихкість і вразливість
республіканської форми політики як втілення ідей спільної справи та для якої принципово
важливою є проблема моралі.
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Також К. Скіннер робить акцент на римській моделі республіканської традиції
гуманістів Відродження та політичній думці Англії XVII століття, які він розглядає як
кульмінаційний момент англосаксонської гілки республіканізму Нового часу, також
аналізує так звану "неоримську" концепцію свободи [6,c.133].З точки зору К. Скіннера,
достатньо проаналізувати неоримську концепцію свободи, яка описує характерні для
представників цієї громадянської культури способи діяння та мислення в сфері
повсякденності, а також культурні моделі і зразки, на основі яких вони усвідомлюють та
інтерпретують свій власний досвід як у сфері публічного, так і в сфері приватного життя.
У своїй роботі про історію громадянського республіканізму І. Хонохан виділяє
чотири ключові принципи республіканської традиції як особливої концепції свободи у
втіленні спільної справи [10,c.8]. Дослідниця обговорює ключове для неї протиставлення
негативної і позитивної свободи та підкреслює, що у сучасній республіканській думці
свобода мислиться по-іншому. Головним для республіканців є протиставлення раба та
вільної людини: бути вільним – розкривається як життя за власною волею, а не
знаходження під владою іншого [10,c.10]. І тільки коли відбувається відмова від спроби
поневолення інших, підпорядкування їх своїй волі, тоді виникає можливість рівності.
Громадянська відважність - це якість, яка потрібна для підтримки свободи,
реалізується у суперництві [6,c.12] та виступає рушійною силою республіканських
співтовариств.
Бути громадянином - означає брати участь у визначенні того, що є спільним благом,
і піклуватися про нього, брати участь у виробленні правил спільного життя і приймати
обмеження, що виходять з цих правил [6,c.13]. Визнання - характерна риса
республіканських співтовариств, це принципова рівність учасників, оскільки неможливо
здобути собі визнання за допомогою насильства, оскільки визнання приходить в результаті
оцінки досягнень [6,c.15]. Останні два елементи можуть бути об'єднані формулюванням:
республіка - це рівність тих, кому не байдуже.
Російський дослідник О. Хархордін зупиняється на п'ятому ключовому принципі
республіканської традиції [6,c.21], а саме - зміщенні фокусу в республіканській думці на
увагу до загальних, або міських, речей, та підкреслює, що городяни повинні бути також і
громадянами, - за допомогою розширення інфраструктури участі [6,c.22]. Згідно з
республіканськими поглядами права, громадяни фіксують позитивні свободи, що
гарантують участь у суспільному житті, завдяки якій вони, власне, і стають
відповідальними суб'єктами. Перевага спільної справи полягає в більш глибокому
розумінні суспільної єдності, що спирається у розрахунку на громадянські чесноти людей,
орієнтовані на досягнення загального блага.
Узагальнюючи висновки можливо виділити такі особливості у розгляді історії
дослідження спільної справи як: домінування державних інтересів над особистими
(Ж. Руссо та Ш. Монтеск‘є); ототожнення держави з сім‘єю та проведення порівняння між
їх функціями (Конфуцій та Аристотель); досягнення вищої мети як спільної справи за
допомогою посередництва з різними церковними організаціями, ця традиція
продовжується у християнстві та середньовічних державах папського престолу,
зобов‘язання людини перед державою (Марк Тулій та Марк Аврелій); необхідність жити в
гармонії з природою, в гармонії з суспільством, співпрацювати заради розвитку держави,
щоб всі її громадяни могли задовольнити свої різноманітні потреби (школа стоїків,
П. Помпонаци, Ф. Моджевський, Г. Гегель, А. Сен-Сімон, П. Пестель. Д. Дюркгейм та
М. Федоров), та конкретне відображення демократії (І. Кант, І. Хонакан, К. Скінер,
О. Хархордін), оскільки спільна справа – це стан народу, який підтримується постійною
участю громадян у вирішенні нагальних питань суспільства.
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SUMMARY
The origin of social philosophical researches, that devote to the phenomenon of res public,
is analyzeit in the orticle. The history of this process is discovered. Its regulavities are defined.
Л. О. ШАПОВАЛОВА
ПОБУТОВА СФЕРА У ПОСТМОДЕРНІ
Актуальність досліджуваної проблеми пов‘язана із соціально-історичними змінами,
що відбуваються у суспільстві в усіх його сферах, у тому числі побутовій. Особливої уваги
потребує вивчення специфіки соціокультурної детермінації побуту та його функціонування
в сучасних умовах – умовах розвитку постіндустріального, або інформаційного
суспільства. Разом з тим, на думку багатьох дослідників, науково-технологічні досягнення
кінця другого тисячоліття, нерозривно пов‘язані із змінами в культурі загалом, формують
новий образ реальності, утвердження якого і дозволяє говорити про сьогоднішнє
суспільство не лише як про інформаційне, але і як суспільство постмодерну [3]. Це
обумовлює розширення категоріальної бази дослідження, залучення постмодерної
термінології для характеристики специфіки постіндустріалізму, адже, як справедливо
зазначає М.Бірюкова, «характеристика суспільства як «інформаційного» або
«постіндустріального» вказує на досить обмежений зріз соціальної дійсності, пов‘язаний
головним чином, з розвитком нових інформаційних технологій, що доречно на
соціологічному рівні розгляду, але недостатньо для філософського узагальнення всієї
сукупності змін, що відбувалися і відбуваються в суспільстві на межі тисячоліть» [3].
Основні обрії філософського і культурного постмодерну знайшли відображення в
роботах таких зарубіжних і вітчизняних мислителів, як
Е.Голдмен, Ж.-Ф.Ліотар,
Ю.Хабермас, П.Козловські, М.Епштейн, І.Іль‘їн, Н.Маньковська, М.Савєл‘єва, С.Стасенко
та інші.
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Як свідчать результати досліджень, постмодерн, з одного боку, є органічним
продовженням модерну, багато в чому зберігаючи його ситуацію, коли в межах однієї
парадигми існують різні концептуальні схеми реальності, часто протилежні одна одній.
Однак, з іншого боку, постмодерн не тільки базується на досягненнях модерну, але й
критикує його основи – волю до тотальної влади, індустріальне виробництво, раціоналізм
тощо. Більше того, провідною характеристикою постмодерністської ситуації став рішучий
розрив з традиційним суспільством, його культурними традиціями. Постмодернізм
заперечує будь-які основи. Йому притаманний принциповий антифундаменталізм. Отже,
постмодернізм розглядається як епоха радикального перегляду базисних установок,
відмови від традиційного світогляду, епоха розриву зі всієї попередньої культурою. Все
піддається рефлексивному перегляду, оцінюється не з позицій традиційних цінностей, а з
точки зору ефективності.
Метою статті є дослідження побутової сфери в умовах постмодерну.
«Постмодерн є епохальним і парадигмальним явищем», – зазначає С.Стасенко [13].
Риси нового світобачення знаходять прояв практично в усіх сферах суспільної свідомості:
науці, релігії, філософії тощо. Наука починає зосереджувати увагу не на відкритті
об‘єктивних законів природи, а на конструюванні та моделюванні цих законів.
Спостерігається тяжіння до застосування суб‘єктивних методів пізнання роздрібненого,
нестійкого світу, зміщення уваги з макроструктур на мініструктури. Змінюється
концептуалізація параметрів людини, втрачається сенс усього обов‘язкового і програмно
структурованого. Особистість не мислиться як субстанція, вона сприймається як колаж [6].
Релігія шукає відповіді на виклики часу, з одного боку, через «модернізацію»
основних релігійних систем, з іншого – через формування нетрадиційних релігійних вчень,
що більше корелюють з пошуками нових форм утопізму та комунітарності, нових шляхів
отримання влади, фізіологічної любові, «маргінальної свободи», процесами
деміфологізації, десекуляризації та десакралізації сучасної культури і світогляду.
Філософська думка вже не намагається перебороти метафізику та не створює тотальних
ідеологем, а деконструює вже існуючі філософські тексти, перетворюючи «зовнішнє у
внутрішньотекстове, тобто філософію – на постфілософію» [10, 14]. Постмодернізм
позиціонує себе як філософію мозаїчного, плинного і нестійкого світу, де не може бути
абсолютних чи непорушних вимірів. Змінюється й сама онтологія: навколишній світ
втрачає свою предметність та об‘єктивність. «Весь світ є метафоричним, люди – пасажири
метафори, які живуть та мандрують у ній», – вважає Ж. Дерріда [11, 29]. Крім того, для
постмодерну характерними є релятивність, критика тотальних утопій та ідеологем, що
набуває форми «радикальної плюральності». Плюральність постулюється як аксіома.
Терпимість стверджується як першопринцип. Таким чином можна зазначити, що
суспільство постмодерну - це суспільство «мультикультуралізму», в якому замість
лінійної, монолітної, ціннісно-однорідної культури доби Модерну виникає
поліперспективна, нелінійна культура із безліччю духовно-художніх світів, а естетичний
дискурс цієї культури за своїми ключовими ознаками є гібридним, антиієрархічним,
різноспрямованим, з внутрішньо-динамічним співіснуванням протилежних якостей [16],
що відповідним чином формує навколишнє середовище, визначаючи й формо-змістовні
характеристики побутової сфери.
Духовно-культурні і світоглядні зміни епохи постмодерну не можна розглядати
окремо від змін, що спостерігаються на базисному, матеріально-економічному рівні.
Вважається, що соціально-економічним базисом і субстратом культури постмодерну є
пізньокапіталістичне, постіндустріальне суспільство. Його основні риси ретельно виписані
у роботах Дж.П.Барлоу, Д.Белла, Дж.Гелбрейта, Е.Масуди, Е.Тоффлера, В.Іноземцева,
Т.Берези та ін. і набули вже класичних обріїв:
– це суспільство передової технології і розвитку постматеріалістичної системи
цінностей (Е.Тоффлер) [14];
– це суспільство, в якому головне місце займає діяльність із виробництва
інформаційного продукту й інформаційних послуг, а глобальна інформатизація,
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інформаційно-комунікаційні технології перетворюються на основу економіки знань
(М.Сеферова) [12];
– це суспільство, яке характеризується зниженням зайнятості у сфері виробництва і
збільшенням зайнятості у сфері послуг (Д.Белл) [2];
– це глобальне мережеве суспільство, в якому мережі пронизують усю соціальну й
економічну структуру (М.Кастельс) [8];
– це суспільство, в якому цінності знання та інформації обумовлюють
«комп‘ютеризацію» та «інтернетизацію» безперервної освіти, що базується на принципах
світоглядної лібералізації, інноваційності та особистісно орієнтованого навчання (І.Утюж)
[15];
– це суспільство, в якому на основі застосування категорій постмодерного дискурсу
(текст і гіпертекст, симулякр і ризом, гіперреальність і пастиш, сенс, знак тощо) культурне
середовище визначається збільшенням знаків і інформації (М.Дєлягін) [4];
– це суспільство, в якому розвиток інформаційно-комунікаційних технологій несе в
собі кардинальні зміни в політичному житті суспільства, перш за все з боку його
демократизації (Дж.П.Барлоу) [1];
– це суспільство, яке характеризується переходом від господарства, яке виробляє
товар, до сервісної економіки, підвищенням ролі освіти, зміною структури зайнятості й
орієнтирів людини, становленням нової мотивації діяльності, застосуванням певних
елементів планування і неринкової економіки добробуту (М.Бірюкова) [3].
Найсуттєвіші зміни у виробничій сфері в основному пов‘язані з переходом від
масового характеру виробництва до дрібносерійного, де принцип стандартизації поступово
зміняється принципом різноманітності. Це стало можливим завдяки технічному
переоснащенню виробничого процесу, зокрема впровадженню новітніх комп‘ютерних
технологій. Сам же успіх технологій, що руйнують уніфікований підхід у виробничоекономічній сфері, значною мірою зумовлений прагненням людини вирватися з пут
одноманітності, яку породила механізація докомп‘ютерного періоду. У свою чергу
демасифікація виробництва відбувається паралельно із утвердженням нових стилів праці,
нової різноманітності, і ці зміни, як підкреслював Е.Тоффлер, не зводяться тільки до
економічної сфери, а мають глобальний характер, проникаючи в усі сфери життєдіяльності
людей [14, 258]
Одже, принципи плюралізму, децентралізації, фрагментарності в межах
постмодернізму визначають передусім різноманітність як основний лейтмотив
постіндустріального суспільства. Природно, що різноманітність як характеристика
постіндустріального суспільства втілюється не тільки в галузі економіки – вона пронизує
всі сфери і підсистеми суспільства, зміни в яких можуть бути описані за допомогою
категорій постмодерністського світогляду.
Утвердження різноманітності як фундаментальної основи постмодернізму гарантує
плюралізм, тобто рівноправне існування різних позицій, і постіндустріальне суспільство
створює певні умови для реалізації цього постмодерністського принципу.
З принципом плюралізму нерозривно пов‘язаний принцип децентралізації, втілення
якого виразно простежується в постіндустріальному суспільстві, адже останнє фактично
позбавлене того єдиного і основоположного центру, навколо якого обертається все
соціальне життя. Однак децентралізація, разом з тим, не означає хаосу, оскільки відносна
автономність кожного елемента соціальної системи, що реалізує плюральність і
різноманітність, сполучається з їх зацікавленістю в ефективному функціонуванні системи в
цілому, як генератора і носія відповідних цінностей.
Децентралізація й диференціація в сучасному суспільстві не виключають
протилежної тенденції – інтеграції. Але й остання, з урахуванням вже зазначених рис
постмодернізму, не передбачає формування нового утворення за схемою «периферія –
центр», або розчинення одного суб‘єкта в іншому; мова йде швидше про координацію, мета
якої – успішне функціонування і гармонійний розвиток усіх складових частин.
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Разом з тим, функціонування постіндустріального, постмодерного суспільства,
незважаючи на наявність цілий ряд позитивних моментів, містить в собі нові проблеми як
результат трансформаційних суспільних процесів. Серед них особливе місце посідають
інформаційне перевантаження та інформаційна загроза приватному життю особистості,
зростаючі можливості для обмеження її прав і свобод, «віртуалізація» навколишнього
світу, зростання ролі соціальних мереж і брак живого спілкування, самотність, радикальні
деформації інституту сім‘ї, надмірна технізація побуту і шкідливі наслідки для здоров‘я
людини, інтенсифікація міжнаціонального культурного обміну та гомогенізація
культурного середовища, стандартизація смаків, потреб і вчинків людей під впливом
засобів масової інформації тощо. Все це обумовлює появу різко критичного ставлення до
нового суспільства з боку багатьох фахівців.
Так, А.Тойнбі, який один з перший застосував поняття «постмодернізм», пов‘язував
його з кризовим станом суспільства. На підставі вивчення двадцяти однієї цивілізації він
дійшов висновку, що деградуючі суспільства на фазі розпаду страждають від так званого
„подвоєння душі", їм властиві некритична толерантність і еклектизм, нерозбірливість,
апатія й ескапізм, тобто, прагнення втекти від дійсності, заховавшись від проблем у
безтурботному світі розваг, алкоголізму, наркоманії. Постмодерністський час, згідно з Д.
Беллом, є наслідком поширення модерністського "бунтарства" в культурі на повсякденне
життя суспільства, розвитку бунтарського, гіперіндивідуалістичного, споживацького і
гедоністичного стилю життя, що підриває традиційні цінності капіталізму і породжує його
"культурні суперечності". Ж.П. Бодрійяр характеризує постмодерність як "катастрофу"
модерності, як радикально якісну зміну системи в цілому та доходить висновку, що
"телебачення та інформація символізують катастрофу у формальному, типологічному сенсі
– якісно радикальну зміну в усій соціальній системі". П.Кеннеді – як стан цивілізації в
умовах якого не тільки зникає визначеність, але й з‘являється „безкінечна кількість
невизначеностей‖, котрі змушують зрозуміти, що „маємо справу не з „новим світовим
порядком‖, а з неспокійною, надломленою планетою‖ [9, 407]. Е.Піддер називає
постмодернізм як «втому від прогресу», а В.Здоровенко стверджує, що постмодерн
народився як феномен «цивілізації кінця» – кінця метафізики, фізики, мистецтва, Бога,
автора, сюжету, історії [6].
Таким чином, можна виділити два фактори, що впливають на сучасну побутову
сферу в умовах постіндустріального і постмодерного суспільства – технічно-технологічний
та духовно-естетичний, які тісно пов‘язані між собою і доповнюють одна одну.
Оскільки існує пряма залежність між розвитком техніки і способом життя, її
цінностями (Е.Тоффлер), технізацію можна вважати однією із рис сучасного суспільства,
усіх сфер його діяльності, у тому числі й побутової сфери. Під технізацією у даному
випадку ми розуміємо широке застосування в побутовому житті результатів науковотехнічного прогресу, які включають транспортні засоби, побутову техніку, засоби
інформації і зв‘язку тощо. Причому сам процес технізації повністю віддзеркалює
суперечливі тенденції сучасного постмодерного суспільства: з одного боку, динаміка
розвитку виробництва дозволяє за короткий термін максимально наповнити ринок певною
універсальною і навіть брендовою продукцією, з іншого боку, щвидка зміна її модифікацій
дозволяє створювати товарне розмаїття і задовольняти потреби людини в уникненні
стандартизації побутової сфери.
Технізація побуту торкається ряду важливих аспектів людського існування. Як одна
із складових другої, «штучної природи», вона посилює тенденцію "денатуралізації"
людського життя, подальшого віддалення людини від її «коренів», перщопочаткової
«рідної» природи, що має наслідком не тільки порушення соціальних зв‘язків і відносин,
але сутнісних ознак людини, деформації її психологофізіологічних особливостей.
Рівень і якість технізації індивідуального побуту свідчать не тільки про
інформованість людини в галузі розвитку самої техніки, удосконалення її функціональних
параметрів, врешті-решт естетичний смак, але й відображають стан фінансових
можливостей і соціального статусу особистості. Отже, можна говорити про те, що
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покращення технічної складової побуту виступає як певний стимул для інтелектуального,
професійно-кар‘єрного і соціально-статусного просування людини (потреба в знанні
іноземної мови, розширення технічних знань і навиків, усвідомлення необхідності
додаткових доходів тощо). Однак кожна людина в процесі технізації свого буденного
буття стає його заручником, відчуваючи на собі усі об‘єктивні наслідки такого впливу – як
позитивні, так і негативні.
До позитивних, без сумніву, належать: особиста мобільність, розширення
інформаційної сфери та комунікативних зв‘язків, можливість вирішувати частини
виробничих проблем, залишаючись вдома, збереження часу на розв‘язання безлічі
буденних проблем, у тому числі за рахунок оперативного користування системою послуг
тощо.
Разом з тим, все більше «втягування» людини в інформатизаційну сферу, залучення
її до технологічних способів користування комп‘ютерною технікою і отримання необхідної
інформації має свою зворотню сторону. Д.Іванов пише, що комп‘ютеризація повсякденного
життя вводить в обіг віртуальну реальність в якості комп‘ютерних симуляцій реальних
речей і вчинків [8, 363-366]. У зростанні абстрактності, кількості умовних знаків, у
надлишку вербального матеріалу, що слугують своєрідними "фільтрами" щодо
багатоманітних форм і видів впливу, вбачається велика біда сучасної людини, одна з
причин інтелектуального еклектизму, соціальної пасивності і навіть невігластва щодо
досить банальних явищ і процесів. Все більше проникнення в психіку людини
раціональних елементів, відхід від емпіричних контактів з явищами дійсності, дії за
логікою, що задана засвоєними знаннями, робить людину більш інформованою, але не
більш розумною і творчою.
Зростає кількість контактів і так званого опосередкованого спілкування за
допомогою телефону, мобільнику та інтернету. Поряд з інформованістю і намаганням бути
"на рівні часу", втрачаються «живі» зв‘язки між людьми, які замінюються на «ділові
маски», інформація сприймається все більше «відстороненно», без безпосереднього
емоційного її сприйняття, що сприяє посиленню «закритості» людини, розвитку психології
індивідуалізму, егоїзмі та індеферентності. Не випадково Л.Мамфорд зазначав, що сучасне
західне суспільство все більше перетворюється на ―мегамашину‖ – до країв
раціоналізований і бюрократичний механізм, який придушує особистість і перетворює її на
бездушну деталь, що виконує відповідні їй обов‘язки; особистісні зв‘язки людей
підмінюються технологічними відношеннями, гуманізм і справедливість стають жертвами
бездушної організації суспільства. З іншого боку, завдяки інформаційному пресингу
людина стає більше вразливою і незахищеною від посягань на таємниці власного
приватного життя, від цілеспрямованого впливу різноманітних маніпуляційних засобів – у
першу чергу соціально-психологічного та ідеологічного характеру.
Змінюється динаміка суспільного та індивідуального життя. Протягом життя ми
декілька разів встигаємо потрапити в зовсім інший світ. Людина може народитися в юрті,
яранзі, вігвамі тубільного племені, потрапити на інший континент, здобути вищу освіту,
набути якісно нового культурного статусу та повернутися із цією набутою якістю у своє
середовище, роблячи при цьому інноваційний вплив на його сталий темпоритм буття. Це
позначається на зміщенні звичних уявлень і смисложиттєвих цінностях, перетворенні
взірцевих норм на власну протилежність, кардинальності змін соціально-політичного,
економічного, психологічного тощо характеру. Так, наприклад, на забезпечену людину
завтра може очікувати безробіття та втрата респектабельності. У своїй батьківщині людина
може перетворитися на представника нацменшин. Європейський культурний регіон –
бастіон християнства – перенасичується вихідцями з арабо-ісламського світу [5].
Все це дає підстави для того, щоб простежити певні зрушення на побутовому рівні,
що відповідають «постмодерній» реальності. Її визначає «одночасність різночасного» та
прискорення темпів культурних змін, які внаслідок загальноцивілізаційних змін докорінно,
«з калейдоскопічною швидкістю», перетворюють весь образ життя протягом одного - двох
поколінь.
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Таким чином можна зробити певні висновки.
1. Досліджуючи побут у контексті соціально-історичних змін, особливої уваги
заслуговує специфіка соціокультурної детермінації побуту та його функціонування в
умовах розвитку суспільства постмодерну, соціально-економічним базисом якого є
пізньокапіталістичне,
постіндустріальне
суспільство.
Суспільство
постмодерну
розглядається як епоха радикального перегляду базисних установок, відмови від
традиційного світогляду, розриву зі всієї попередньої культурою. Для нього характерними
є релятивність, терпимість, плюральність, децентралізація, мультикультуралізм, що
відповідним чином формує навколишнє середовище, визначаючи й формо-змістовні
характеристики побутової сфери.
2. Функціонування постмодерного суспільства, незважаючи на наявність цілого ряду
позитивних моментів, містить в собі нові проблеми як результат трансформаційних
суспільних процесів. Серед них особливе місце посідають інформаційне перевантаження та
інформаційна загроза приватному життю особистості, зростаючі можливості для
обмеження її прав і свобод, «віртуалізація» навколишнього світу, посилення ролі
соціальних мереж і брак живого спілкування, самотність, радикальні деформації інституту
сім‘ї, надмірна технізація побуту і шкідливі наслідки для здоров‘я людини, інтенсифікація
міжнаціонального культурного обміну та гомогенізація культурного середовища,
стандартизація смаків, потреб і вчинків людей під впливом засобів масової інформації
тощо.
3. На сучасну побутову сферу суспільства впливають два фактори – технічнотехнологічний та духовно-естетичний, які тісно пов‘язані між собою і доповнюють одне
один і повністю віддзеркалюють суперечливі тенденції сучасного постмодерного
суспільства.
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SUMMARY
In the article the features of influence are examined on development of way of life from
the side of society and culture of postmodern. Two factors influence on the modern sphere of way
of life of society –technological and aesthetical, that is closely constrained inter se and
complement each other and fully reflect the contradictory tendencies of society of postmodern.
С.В. ЛЕВАДА
СУБ’ЄКТ-ОБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІ ВІДНОСИНИ
У СОЦІАЛЬНІЙ ПОДІЇ
Досліджуючи сутність феномену соціальної події, основні прагнення автора
пов‘язані з метою наблизитися до вирішення нагальних потреб оптимізації соціального
розвитку українського суспільства. У цьому контексті вагоме місце займає феномен
соціальної події, що розглядається як потенційно важлива для вивчення детермінанта
соціального розвитку України. Процеси трансформації та глобалізації спричиняють
відчутні якісні зміни у самому суспільстві в цілому та соціальних процесах у кожній зі
сфер суспільства, зміна яких, у свою чергу, позначається на появі або видозміні існуючих
типів соціальних подій. Поява нових соціальних явищ та процесів, що потребують
уточнення і ґрунтовного дослідження, тим самим актуалізує необхідність дослідження
феномену соціальної події.
Така потреба знаходить своє втілення у теоретичному вивченні події як
філософського поняття, яким займалися та займаються представники численних наукових
шкіл і напрямів. Звертаючись до соціально-філософського контексту дослідження
феномену події, необхідно виділити внесок А. Уайтхеда, М. Гайдеґера, Ж. Дельоза, А.
Бадью, лінгвофілософське дослідження події мови Г. Гадамера, Н. Арутюнової, ґрунтовні
дослідження історичної події, починаючи від Птоломея, Гегеля, до вітчизняних
дослідників, серед яких О. Єрьоменко, вивчення соціальних подій у соціологічних теоріях
А. Щюца, П. Штомпки, О. Філіпова.
Однак занурення до сфери вивчення феномену події відкриває «різноманіття його
розуміння – від Dasein фундаментальної онтології Хайдеггера, «філософії вчинку» М.
Бахтіна, «чистої події» як безособової доіндівідуальної сингулярності (Ж. Дельоз) і
співможливого характеру процедур розуміння («єдність моментів істин») А. Бадью до
«наукового концепту» в працях А. Уайтхеда» [1, с. 46]. Зважаючи на це, задля уникнення
понятійної плутанини, якою може супроводжуватися подальше дослідження феномену
соціальної події, актуалізується необхідність уточнити сутність досліджуваної дефініції.
Власне визначення поняття «соціальна подія» попередньо здійснено як синтез
родових характеристик поняття «подія» та видових відмінностей у поєднанні з
онтологічними, гносеологічними, аксеологічними, праксеологічними аспектами,
атрибутивними і модальними характеристиками «соціальної події». Отже, «соціальну
подію» визначено як соціально-філософське поняття, яке відображає єдність об‘єктивного і
суб‘єктивного значення для співбуття особистості та суспільства як визначення міри життя
в закономірній зміні соціального процесу у суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних відносинах та має
характеристики спільності, одночасності, завершеності.
Із визначених складових елементи соціальної події, вважаємо найбільш вагомою
закономірною ознакою, що відображає сутність досліджуваного феномену, є зв'язок між
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суб‘єктом та об‘єктом. Звідси актуалізується необхідність звернутися до вивчення суб‘єктоб‘єкт-суб‘єктних відносин як певної закономірності, інтегрального сутнісного відношення
соціальної події. Отже, об‘єктом дослідження є мисленнєві моделі феномену соціальної
події. Предметом вивчення є суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктні відносини у соціальній події.
Виходячи з вищевикладеного, метою даної роботи є дослідження суб‘єкт-об‘єктсуб‘єктних відносин у соціальній події. Задля досягнення зазначеної мети необхідно
вирішити низку завдань. Розглядаючи суб‘єкт- об‘єктний зв'язок як сутнісну
закономірність досліджуваного феномену, логічним є послідовне визначення на першому
етапі вивчення основних об‘єктів соціальних подій, на наступному – суб‘єктів соціальних
подій. Врешті проаналізуємо основні характеристики суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних відносин у
соціальній події.
Спершу, зауважимо, що у загальних рисах суб‘єкт завжди розуміється в контексті
діяльності та пізнання, а об‘єкт постає тієї стороною соціальної реальності, на яку
спрямована відповідна (перетворююча, пізнавальна і т.п.) активність суб‘єкта. Виходячи з
того, що в основі перебігу соціальної події знаходиться зміна, розуміємо, що змінюються
не лише об‘єкти, суб‘єкти так само зазнають зворотного впливу цієї зміни. Разом з тим,
соціальна подія завжди є певної єдністю, спільністю, тобто цілісністю, тож суб‘єкт
соціальної події пізнає та перетворює цю цілісність.
Визначаючи об‘єкт соціальної події як цілісність, зауважимо, що феномен
соціальної події тісно пов'язаний із діяльнісною сутністю суб‘єктів. При чому у контексті
соціальних подій доцільно визначати об‘єктом саме зміну властивостей зазначеної
цілісності, що є зміною станів, властивостей соціальних організмів як органічних систем.
Соціальними організми в свою чергу є групами, інститутами, організаціями.
Основа соціальної події як феномену полягає у тому, що подія є формою руху
соціальної матерії. У свою чергу такий рух розуміємо як зміну певного стану, а отже
неодмінно якісну зміну, що може актуалізуватися на різних рівнях: від індивіда до
суспільства в цілому. Звідси, об‘єкт соціальної події необхідно зазнає зміни, що може
характеризуватися соціальною значимістю як для особистості, так і для соціальної групи,
соціального інституту, спільноти, для суспільства, а інколи і для людства в цілому. Таким
чином, зміна об‘єкту, що відбувається у соціальній події, матиме такі рівні: особистий,
груповий, суспільний, загальнолюдський.
Для виділених рівнів можливі численні трансформації та переходи, адже, скажімо,
особиста соціальна подія врешті-решт може досягти групового або ж і суспільного рівня,
якщо мова йде про значиму подію у житті політичного лідера або видатної особи, відомого
діяча, життєві радощі і прикрощі якого, численні прихильники сприйматимуть як визначну
подію більш широкого масштабу. Навпаки, загальнолюдська чи суспільна подія врешті
може стати груповою, особистою, втрачаючи масштабність об‘єкту.
Проте, виділені рівні більшою мірою окреслюють кореляцію події по відношенню
до суб‘єкта, адже таким чином виявляється не сам об‘єкт, а саме його значимість по
відношенню до суб‘єкта. Цими суб‘єктами на відповідних рівнях виступатимуть:
особистість, соціальна група, спільнота, суспільство, а інколи і людство загалом.
Проте ступінь включеності до події та участі, а відповідно пізнання та перетворення,
для різних суб‘єктів може бути неоднаковою. Є суб‘єкти, що ініціюють настання
соціальної події – тобто організатори. Суб‘єкти, що залучаються до перебігу та здійснення
соціальної події, але не є її організаторами, стають учасниками. Окрім цього, є суб‘єкти, які
не організовують, не приймають безпосередньої участі у події, але спостерігають за її
настанням, наслідками, є свідками подій, тобто спостерігачами. Зазначимо, що при
тлумаченні слова «подія» В. Даль навів цікавий приклад похідного від російськомовного
слова «событие» слово «событчик», яким називається людина, що була «де-небудь зі мною
разом, в один час, є співсвідком» [2, с. 253]. Також виділяємо, ще один тип суб‘єктів
соціальних подій – це дослідники. Встановлення причинно-наслідкових зв‘язків, змісту та
суті певної соціальної події може бути як предметом повсякденного знання, так і
спеціального наукового дослідження. У першому випадку дослідниками соціальної події
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виступатимуть будь-які суб‘єкти, пізнавальна діяльність яких зосереджена на побутовому
рівні. Друга категорія суб‘єктів-дослідниками представлена істориками, філософами,
соціологами, психологами, дослідницькими групами та організаціями, що вивчають
соціальні події на науковому рівні.
Організатори, учасники, спостерігачі та дослідники можуть також виступати у ролі
оповідачів подій. Щоправда особливості, процеси та механізм перетворення реальних
соціальних подій на мовні події потребує більш детального вивчення у межах подальшого
наукового дослідження.
Добре відомо, що ключовою характеристикою суб‘єкта завжди є його активне,
діяльнісне, пізнавальне відношення стосовно оточуючого світу. Отже, саме у діяльності
неодмінно виявляє себе суб‘єкт. Як зазначає у даному контексті В.І. Воловик «діяльність
людей завжди проявляється у конкретних формах» [3, с. 118], при чому деякі з таких форм
стають традиціями, а інші є проявами новаторства, тобто якісно новими формами. Цілком
правомірно говорити в такому ж ключі і про соціальні події як про різноманітні численні
форми поєднання традиційного та новаторського. Так, можна навести чимало прикладів,
коли соціальні події внаслідок повторюваності набувають стійкого характеру та
перетворюються на певні ритуали. У такому разі має місце ритуалізація соціальних подій.
Разом із загальною характеристикою суб‘єктів, варто акцентувати увагу на тому, що
суб‘єкти соціальних подій включені на лише до суб‘єкт-об‘єктних відносин, але й до
суб‘єкт-суб‘єктних, які можуть мати або конструктивний, або деструктивний характер.
Проте не слід однозначно сприймати конструктивні відносини як однозначно позитивні,
такі, що сприяють соціальному розвитку, а деструктивні – навпаки, виключно у
негативному контексті. У різних контекстах спрямованість та наслідки таких відносин
різнитимуться, адже деструктивні суб‘єкт-суб‘єктні відносини, які притаманні, скажімо
соціальному опору, матимуть на меті деструкцію, але у вигляді протистояння певній
соціальній несправедливості. Так само конструктивні суб‘єкт-суб‘єктні відносини можуть
бути спрямовані на закріплення деспотичного правління, що неминуче призведе до
наростання соціальної напруги тощо.
Таке становище обумовлене в більшій мірі ще й тим, що між суб‘єктами суспільних
відносин в цілому, а відповідно і соціальних подій завжди існує не лінійна, а складна та
багатоманітна система різноякісних зв‘язків, серед них структурні, генетичні, зв‘язки
субординації та управління тощо. Внаслідок цього складність системи зв‘язків між
суб‘єктами та об‘єктами, проявляється у суб‘єкт-об‘єктних, суб‘єкт-суб‘єктних та врешті
суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних відносинах у соціальних подіях, що потребує подальшого
ґрунтовного дослідження в контексті систематизації соціальних подій відповідно до їх
суб‘єктів.
Задля того, щоб продемонструвати всю різноплановість суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних
відносин, варто зазначити, що вони обумовлені не лише складністю суспільних відносин,
але й специфікою досліджуваного феномену. Так, існують численні класифікації
соціальних подій за рядом критеріїв [4, c. 11-13]: скажімо, за часом на осі життя події
поділяють на минулі, теперішні та майбутні, за характером вираженості наслідків
розрізняють такі події, що мають негативні або позитивні наслідки. Також за часом
протікання виділяють миттєві, середні за тривалістю і довготривалі події. Зокрема, одна з
вагомих підстав для класифікації соціальних подій – поділ залежно від «специфіки сфери і
спрямованості у політичному, економічному, соціальному і духовному контексті» [5, с. 61].
Тож, відповідно до сфери суспільного життя соціальні події можуть бути економічними,
політичними, духовними, культурними, з чим буде тісно корелювати об‘єкт події.
Разом з тим, зважаючи на наявність суб‘єкт-об‘єктних зв‘язків у соціальній події не
лише об‘єкти, але й суб‘єкти подій матимуть специфічні характеристики відповідно до
сфери прояву. Відповідно до приналежності суб‘єктів до тієї чи іншої сфери, соціальні
події виступатимуть в ролі детермінант або домінант функціонування та розвитку
суспільства. Так, за К. Марксом одним із детермінуючих факторів розвитку суспільства є
економіка. Тож, відповідно до марксистського підходу соціальні події економічною сфери
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будуть виступати детермінантами суспільного життя. Послідовники ідеалістичного
монізму вважають детермінуючим духовний фактор, а за теорією факторів М. Вебера, Т.
Арона, як зазначає І. Гобозов, «всі фактори мають рівнозначний вплив» [6, с. 90]. Саме
тому, вважаємо за доцільне, розглядати об‘єкти та суб‘єкти соціальних подій відповідно до
сфери їх прояву та використовувати поняття домінуючих соціальних подій, що зумовлене
пріоритетним значенням тієї чи іншої сфери, скажімо, економічної, яка обумовлює
визначальний вплив відповідних соціальних подій на розвиток суспільства.
На завершення деталізуємо в якості прикладу характеристику соціальних подій за їх
значенням для суб‘єктів на життєві події (мається на увазі життєво важливі, ключові) та
повсякденні події. У даному контексті в дію знову ж таки неодмінно вступають суб‘єктоб‘єкт-суб‘єктні відносини у соціальній події, адже значенням для суб‘єкта буде наділений
об‘єкт. Разом з тим, вагомість об‘єкту може зростати або знижуватися в залежності від
суб‘єкт-суб‘єктної складової.
Так, Т. Карцева використовує поняття «життєва подія», яке на її думку виступає
об'єктом орієнтації в часі й просторі. Під життєвими подіями в такому контексті
розуміються «актуальні, значимі й організовані (упорядковані) дії, здійснювані в
конкретних умовах місця й часу» [7, с. 75]. Визначальною характеристикою, що
розмежовує зазначені поняття, є те, що саме життєва подія несе для суб'єкта певні значущі,
відчутні психологічні наслідки. Звершення поворотних подій у житті людини неодмінно
викликає зміну соціальної ситуації розвитку особистості або призводить до зміни спектру
вирішуваних проблем, відкриває нові горизонти для реалізації життєвих планів або ж
навпаки кардинально заперечує можливість реалізації бажаного, очікуваного,
запланованого людиною раніше.
Окрім таких поворотних життєвих подій, є менш відчутні за впливом життєві події,
які В. Лелеко називає «подіями повсякденного життя» [8, с. 113]. Події повсякденного
життя за своїм змістом є проявом певного усталеного життєвого устрою, з повторюваними
з дня у день справами, звичками, заняттями. Завдяки наявності здебільшого рутинних
повторюваних подій стабільність повсякденного життя прагне протистояти карколомним
випадковостям і переломним несподіванкам, які відповідно до свого масштабу і характеру,
можуть видозміни або й знищити існуючий устрій, звичну унормовану повсякденного
життя. За аналогією до життєвих та повсякденних подій за їх значенням для суб‘єктів
можуть бути класифіковані суттєві і несуттєві, значимі і не значимі, визначні і буденні
соціальні події.
У відповідь на пожвавлення у ХХ ст. соціально-філософського інтересу до
феномену події П. Нора став вісником «Повернення події», наголосивши на тому, що під
даним поняттям відповідно до попередньої традиції осмислення не слід розуміти лише ті
речі, що сталися. Міркування про сутність події, викладені П. Нора, мають дещо незвичну
логіку – «факт, що вони трапилися робить їх лише історичними. Проте, щоб мова йшла
про подію, треба, щоб вона стала відомою» [9, с. 253]. Постає важливий аксеологічний
аспект класифікації подій по відношенню до об‘єктів на відомі і невідомі, а зокрема
публічні або анонімні (за критерієм визначеності суб‘єкта), явні та неявні, що разом з тим
потенційно збагачує критерії для дослідження суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних відносин.
Таким чином, відповідно до поставленої мети досліджено суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктні
відносини у соціальній події. Визначено, що соціальна подія є певної єдністю, спільністю,
тобто цілісністю, тож суб‘єкт соціальної події пізнає та перетворює цю цілісність. Тож,
об‘єктом соціальної події є зміна властивостей цілісності соціального організму. Такими
соціальними організмами в свою чергу є групи, інститути, організації.
Об‘єкт соціальної події необхідно зазнає зміни, що може характеризуватися
соціальною значимістю як для особистості, так і для соціальної групи, соціального
інституту, спільноти, для суспільства, а інколи і для людства в цілому. Таким чином, зміна
об‘єкту, що відбувається у соціальній події, має такі рівні: особистий, груповий,
суспільний, загальнолюдський.
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Суб‘єктами соціальних подій на відповідних рівнях виступають: особистість,
соціальна група, спільнота, суспільство, а інколи і людство загалом. За ступенем
включеності до події та участі у ній визначено типи суб‘єктів соціальної події:
організатори, учасники, спостерігачі, дослідники, оповідачі. Встановлено, що суб‘єкти
соціальних подій включені на лише до суб‘єкт-об‘єктних відносин, але й до суб‘єктсуб‘єктних, які можуть мати конструктивний або деструктивний характер.
Врешті встановлено, що між суб‘єктами суспільних відносин в цілому, а відповідно
і соціальних подій завжди існує не лінійна, а складна та багатоманітна система
різноякісних зв‘язків, серед них структурні, генетичні, зв‘язки субординації та управління
тощо. Внаслідок цього складність системи зв‘язків між суб‘єктами та об‘єктами,
проявляється у суб‘єкт-об‘єктних, суб‘єкт-суб‘єктних та врешті суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних
відносинах у соціальних подіях.
Також визначено, що доцільно розглядати об‘єкти та суб‘єкти соціальних подій
відповідно до сфери їх прояву та використовувати поняття домінуючих соціальних подій,
що зумовлене пріоритетним значенням тієї чи іншої сфери. Разом з тим, за значенням
соціальних подій, а саме значенням об‘єкту, для суб‘єктів визначено різні прояви
соціальних подій: життєві та повсякденні, суттєві і несуттєві, значимі і не значимі, визначні
і буденні, а також публічні або анонімні (за критерієм визначеності суб‘єкта), явні та
неявні. Відповідно, труднощі дослідження феномену соціальних подій обумовлені саме
складністю суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктних відносин у соціальних подіях, наявністю численних
сфер та рівнів їх прояву.
Перспективи використання досягнутих результатів на наступному етапі
дослідження пов‘язані з подальшою ґрунтовною систематизацією соціальних подій за
означеними критеріями, включаючи вивчення механізмів та режимів функціонування
соціальної події.
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SUMMARY
Thearticle deals with analyzes subject-object-subject relations of social events. Main objects
of social event are defined. There are personal, group, social, human levels.The subjects of social
events are described. The main characteristics of subject-object, subject-subject and subjectobject-subject relations in social events are analyzed.
О. Г. СЛАДНЕВА

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
(ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ХАРИЗМЫ)
Человеческое общество на протяжении всей своей многовековой истории
периодически погрязает во всевозможных кризисах, влекущих за собой массовые тревогу,
неуверенность, непонимание и, соответственно, панику и страх. Именно поэтому оно
всегда нуждалось в личностях, способных остановить этот поток и вернуть благополучие и
стабильность. Общество нуждается в герое, пророке, лидере, полководце, кумире, вожде,
проповеднике, отце. Эти и многие другие ипостаси могут соединить в себе только
личности, наделенные специфической характеристикой, особым качеством – так
называемой харизмой.
В последнее время слово «харизматичный» стало модным, эту чертустали
приписыватьразнымлюдям, которые определенным образом влияютна окружающих
ипривлекаютк себе внимание своей неординарностью, самобытностью, а иногда даже и
чудаковатостью.Харизма — понятие чрезвычайно многогранное и труднообъяснимое.
Весьма многие факторы играют в его определении свою роль.
Проблема поискахаризматического лидерав современном обществесвязана как раз с
кризисными явлениями, повышенным беспокойством и, соответственно, неуверенностью
людей в завтрашнем дне. Как правило, среднестатистический человек или, попросту
говоря, обыватель не может осуществить реального воздействия на систему. Для ее
изменения необходимо нечто большее. Этим необходимым и в то же время очень редким
качеством является харизма. Человек, обладающий харизмой,
подобно магниту
притягивает к себе людей, оказывает на них колоссальное влияние и, более того, своей
деятельностью может даже изменить ход истории. Именно поэтому нужно выявлять людей
наделенных харизмой, изучать и прогнозировать их влияние в различных сферах духовной
деятельности общества. Разработка проблемы в подобном ключе заставляет нас, прежде
всего, обратиться к рассмотрению "классической" концепции харизматического лидерства,
предложенной М. Вебером, а позднее С. Московичи.
К сожалению, степень научной разработанности данной темы невысока.
Отсутствуют монографические труды, посвященные комплексному исследованию харизмы
как универсального и целостного социокультурного феномена, в котором
тесно
переплетены все элементы материальной и духовной культуры общества.
В изучении социологических и культурологических аспектов проблемы особую
ценность представляют труды М. Вебера, Э. Дюркгейма, З. Фрейда, К. Юнга, Х. Ортегаи-Гассета, Г. Лебона, С. Московичи, П.П. Гайденко, Н.Н. Зарубиной, Д. Льюиса, Э.Н.
Ожиганова, М.В. Масловского, Б.Г. Капустина, А.Ф. Филиппова, Р.П. Шпаковой. Харизму
в политическом сознании исследовали Н.В. Фреик, А.П. Кочеткова, Р. Итвел, В.И.
Кравченко, Д.Я. Райгородский, Б.А. Успенский, Д.Г. Трунова. Социальнопсихологический аспект проблемы изучался Г. Лассуэлом, Ч. Ломброзо, Р. Михелсом.
Несомненно, харизма обусловлена исключительными свойствами личности,
которыми определяется особый характер ее взаимоотношений с людьми. Чтобы открыть
свое видение другим, необходим соответствующий язык — слова должны проникать в
сердца людей, рождать в их умах яркие образы. Харизма растет по мере успешного
решения задачи. В широком смысле слова, харизма –это тот"божественный дар",
которыйлюди видят ввыдающейся личностив процессе еежизни и деятельности.
Харизматической называют духовно-одаренную личность, которая воспринимается и
оценивается окружающими как необычная, порой даже сверхъестественная (божественного
происхождения) по силе постижения и воздействия на людей, недоступная обычному
человеку.
Необычность харизматической личности признается всеми, но моральная и
историческая оценка их деятельности далеко не однозначна. И. Кант, например, отрицал
харизму, т.е. человеческое величие, с позиции христианской морали. А вот Ф. Ницше
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считал появление героев необходимым и даже неизбежным [1, с.714]. Поэтому нам
необходимо заглянуть вглубь веков, чтобы понять истинный смысл этого феномена.
На заре человечества, в первобытных сообществах появлялись люди, которые
обладали особым даром; они выделялись на фоне обычного. В неординарном состоянии
экстаза они могли проявлять ясновидческие, телепатические и терапевтические эффекты.
Их способности были весьма разные по своей результативности. Более поздние общества в
Меланезии называют еѐ мана (сверхъестественная сила, присущая некоторым людям,
животным, предметам, духам). Мана представляет собой диффузную энергию, анонимную
и безличную, которая одушевляет человеческую общность и психологическое влияние
которой высвобождается и интенсифицируется в ходе ритуалов. От нее также зависит
успех или неудача какого-то предприятия. Человек, который ею обладает, побеждает своих
врагов на войне, его стадо и его посевы процветают [2, с.71]. Такого рода дарования
называли, например, у ирокезов «оренда», у племѐн сиу-дакотов «вакан», «магой», а у
иранцев аналогичного рода дар М. Вебер назвал харизмой. Именно здесь четко проявляется
сверхъестественная, мистическая природа харизмы.
Первые проявления харизматического влияния уходят корнями вглубь истории – во
времена первобытнообщинного строя. Именно тогда по З. Фрейду сыновья объединились
против «праотца-деспота» и убили его, после чего испытали раскаяние и, желая искупить
свою вину, сперва стали почитать определенное животное (тотем), сделав его «заменой
отца» [3, с.175]. Убийство сыновьями праотца имело далеко идущие последствия, оно, по
словам З. Фрейда, лежало в основе возникновения религии, нравственности, культуры.
Харизма должна была бы представлять отца, воскрешенного и перевоплощенного в
личность одного из своих убийц. Но это также и сам убийца в образе героя, то есть один из
сыновей, воспротивившихся тирану и победивший его. Итак, есть два персонажа в одном:
обожествленное имаго отца и след героического индивида, его сына. Вождя, который
обладает подобной харизмой, массы признают. Он притягивает к себе чувства влюбленного
восхищения к умершему отцу и страх перед неистовством жестокости, насилием с
пугающими последствиями, на которые способен, как известно, тот, кто убил отца и
подчинил соперничающих братьев. Именно в двойственности заключается эта
необыкновенная сила [1, c.532]. Таким образом, совокупность уважения и страха
приверженцев - основное достояние харизматическое лидера.
В ранних источниках, а также в теологии "харизма" толкуется как некий дар,
"благодать", которые наделяют человека исключительными чертами для исполнения
предназначения, миссии и обязывают, призывают ее посвятить себя своему призванию [4,
с.509]. Эта сверхъестественная возможность дает им силу и обязывает. Упоминание о ней
есть даже в Библии. Об этом говорит апостол Павел в Послании к Римлянам: «И как, по
данной нам благодати, имеем различные дарования» (Римлянам 12:6), а также апостол
Петр в Первом Послании: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Петра 4:10) в Новом Завете
[2, с.188].
Люди видели в своих лидерах «отцов нации», «слуг народа», а иногда их называли
святыми. Например, помазание русских царей, будучи помещено в литургический
контекст, придает им вообще специфический сакральный статус, особую харизму. В
дальнейшем наличие у царя особой харизмы — харизмы власти, которая сообщается
именно через миропомазание, — специально подчеркивалось русской церковью. По
учению русских канонистов нового времени, при миропомазании «призывается особенная
благодать Святого Духа» на помазанного государя. По учению православной церкви, не
признающие такой благодати «подлежат анафематствованию и отлучению» [5, с.45].
Если вначале харизмой наделялся избранный Богом человек для исполнения
высокой миссии – служения людям, то с течением истории харизма несколько поменяла
свою ориентацию – теперь уже не человек, наделенный харизмой, служил народу, а народ
служил ему. Это были «культы личности». В истории Древнего мира культы личности
были характерны для Древнего Китая, Древнего Египта и Древнего Рима в таких ярких
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примерах как Цинь Ши-Хуанди, Юлий Цезарь и Октавиан Август. Не случайно «цезарь» и
«август» стали именами нарицательными и превратились в титулы.
ХХ век в истории человечества также ознаменовался яркими примерами культов
личностей – слепой веры и обожествления народом своих правителей. Ленин, Сталин и
Брежнев в СССР, Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Мао Цзэдун в Китае, Ким Ир
Сен в Северной Корее, Каддафи в Ливии, Фидель Кастро на Кубе, Сапармурат Ниязов в
Туркменистане – довольно впечатляющие примеры. Личность, имевшую свой собственный
культ, наделяли всевозможными добродетелями, такими как доброта, мудрость, простота,
смелость, сила, решительность и т.п. Кроме того, народ приписывал ей функции героя и
спасителя Отечества, а восхваление еѐ выдающихся личных достоинств и заслуг перед
государством стало обязательным ритуалом. Особое место занимала символика с
изображением вождя – статуи, памятники, портреты, денежные знаки с его изображением.
Интересно то, что такие «лавры» вожди пожинали еще при жизни.
Отсюда следует, что харизматический лидер признается и почитается живым, а
после смерти его популярность не угасает и, возможно, даже возрастает. Примеров этому
множество не только в политике, но и в культуре, искусстве, спорте, науке. В 2011 году
авторитетным американским журналом «Forbes» был опубликован рейтинг так называемых
«богатеющих после смерти звезд» («getting rich» after the death of stars»), куда вошли
актеры (Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро), певцы (Майкл Джексон, Элвис Пресли, Боб
Марли, Джон Леннон) и др. [http://www.forbes.ru]. После смерти их популярность
стремительно возросла, причем не только их фаны продолжают боготворить их. У ранее не
заинтересованных их творчеством людей также проснулся интерес. Из отечественных
творческих харизматических личностей, популярность которых была и после смерти
остается феноменальной можно выделить Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.
Какой же он – человек, обладающий этой пресловутой харизмой? С точки зрения С.
Московичи, такой человек – асоциален, он как бы «над другими», и даже в какой-то
степени может нести угрозу по отношению к окружающим. Это и позволяет ему
господствовать и занимать центральное место. Он зачаровывает, и его действия и слова
производят эффект»[2, с.294]. Насчет асоциальности харизматического лидера существуют
противоречия. С одной стороны – некоторые исторические личности, отличающиеся
особой нелюдимостью. Такими были Сталин, Гитлер, Муссолини. Но, с другой стороны,
можно ли считать асоциальным лидером человека, который стремиться к общению
людьми, желает им добра? Разве можно назвать асоциальными Иисуса Христа или мать
Терезу? Получается, что личность «над другими» может быть как социальной, так и
асоциальной и с одинаковым успехом вести за собой.
Однако, с другой строны асоциальность харизматического лидера может быть не
врожденной, а приобретенной. Более того, она может быть вынужденной, поскольку
человек ставший лидером и получивший власть над людьми, не сможет управлять ими
будучи простым и открытым как прежде. Авторитет будет работать только если вождь, как
чародей или гипнотизер, сумеет сохранить определенную дистанцию, окружить себя
покровом тайны и саму свою манеру сделать фактором успеха. Расстояние, отделяющее его
от толпы, пробуждает в ней чувство уважения, покорной скромности и возводит вождя на
пьедестал, воспрещая делать обсуждения и оценки. Даже если он представляет
социалистическую власть, то и тогда заботится о том, чтобы не было фамильярности.
«Тито, – пишет один старый соратник руководителя югославской коммунистической
партии, – заботливо оберегал свою репутацию. Он держал на расстоянии самых близких
своих товарищей, даже в состоянии возбуждения, которое на войне дает близость смерти
или победы»
Таким образом, власть буквально «заставляет» лидера отдалиться от своего
прежнего окружения, порвать с прошлым. По словам С. Московичи, он превращает
отношения взаимности в подчинение, отношения равенства в неравенство. Наполеон
однажды признался: «Я был вынужден создать вокруг себя ореол страха, иначе, выйдя из
толпы, я имел бы много желающих есть у меня из рук или хлопать меня по плечу». Шарль
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де Голль, сам являясь харизматической личностью, как-то заметил, что во власти лидера
должен быть элемент загадочности, своего рода «скрытое очарование тайны». Лидер
должен быть понятен не до конца, отсюда и таинственность и вера. Одиночество человека
у власти проистекает, без сомнения, из этого разрыва и отказа от взаимности в мире, где
ему больше нет равных. На вершине пирамиды есть место только для одного [1, с.174].
Таким образом, харизматический лидер должен быть недосягаем для своих приверженцев,
а «рубаха-парень» в данном случае для господства не подходит.
Любая харизматическая личность буквально околдовывает окружающих. Что это за
метка, отличающая вождя от обычного человека? Это, конечно, не дар слова, не
физическая сила, не ум, не красота или молодость. Многие вожди лишены этих качеств. С.
Московичи подчеркивает это: «Говоря более обобщенно, это слияние безличной,
экстраординарной власти и личных качеств проявляется в том факте, что харизматические
вожди, как и маги и шаманы, должны иметь особенную историю, физический недостаток
или психический изъян. Эти черты обозначают и обнаруживают их, являются стигматами,
носителями которых их считают. Часто это люди неуравновешенные, с отклонениями,
эксцентричные, у них странный взгляд, ненормативное мышление, отрывистая речь. Они
фанатики, которые, не колеблясь, жертвуют своими интересами, комфортом, даже семьей
ради часто весьма химерической цели. Их положение тоже эксцентрично, М. Вебер
называет их людьми «над миром», и действительно они находятся вне общества. Они
приходят из другого региона или страны: Кальвин из Пикардии, Наполеон с Корсики. Они
не принадлежат к господствующему этносу. Сталин — грузин, Маркс — еврей, а папа
Иоанн-Павел II — поляк. Другие отличаются какой-нибудь особой чертой: заикание
Моисея, паралич Рузвельта, маленький рост Наполеона» [2, с. 295]. И часто, несмотря на
некрасивую внешность, посредственный ум, неблагозвучную речь, они властвуют и
очаровывают. Сразу вспоминается В.И. Ленин, который в 24 года уже выглядел стариком и
имел дефект речи, но это не помешало ему стать «вождем мирового пролетариата»;
Наполеон - «маленький капрал», «генерал-выскочка» и «корсиканец», ставший великим
полководцем и правителем, заложившим основы современного французского государства;
Оливер Кромвель – человек с одутловатым красным лицом и резким неприятным голосом,
ставший выдающимся деятелем английской буржуазной революции, совместивший, по
словам К. Маркса, в одном лице Робеспьера и Наполеона. К слову сказать, эти люди были
одними из самых значительных и ярких фигур всемирной истории.
Почему же у вождей появляются последователи? Что прельщает людей в них? Ведь
должен существовать некий знак избранности, особый стигмат, делающий из человека
повелителя толп. Этими признаками харизматических лидеров являются наличие идеи и
авторитет.
Вождь стремится господствовать над людьми в такой же мере, в какой над ним
властвует его идея. Это первое основное звено подлинной власти, какой бы титанической и
исключительной она ни была. Идея, властвующая вождем, дает ему превосходство над
другими, особенно в периоды, когда массы жаждут уверенности в своем будущем, когда
им необходима твердая рука и ясный разум. Для Христа это была идея морального
очищения человечества, для Александра Македонского — идея завоевания всего мира, для
Ленина — переустройство общества в мировом масштабе, для Петра I — величие России,
для Жанны д'Арк и Ганди (отца и дочери) — независимость страны, освобождение ее от
поработителей, для Гитлера — превосходство арийской расы, для Чингисхана — установление незыблемого порядка в анархическом обществе, для Сталина — победа социализма и
т.д. [6, с.110]. Человек, горящий какой-либо идеей, заинтересовывает окружающих,
«зажигает» их своей идеей и ведет за собой.
Авторитет у вождя становится гипнотической силой, способностью воздействовать
на толпу: диктовать ей свою волю и передавать свои идеи фикс. Он заставляет ее делать то,
что она не желала и не думала делать, остановиться или идти, разрушать или сражаться. И
он делает это абсолютно один, нужно добавить, голыми руками, без видимой внешней
помощи. Человек, обладающий им, осуществляет неотразимое воздействие, естественное
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влияние. Этот дар – основное преимущество вождя, а власть, которую он ему дает, кажется
демонической. Он придает ему ореол: каждый жест восхищает его приверженцев, каждое
слово околдовывает аудиторию.
Согласно М. Веберу, харизматическое господство вождя основано не на формальноправовом начале или на нравах и традициях, а на безграничном, безоговорочном и притом
даже радостном подчинении и поддерживается, прежде всего, верой в избранность,
харизматичность властителя. [7, c.715] Безграничное и безоговорочное – обязательно,
радостное – не всегда. Примеры диктаторов ХХ века показывают, что авторитет
подпитывается в большей степени страхом, чем верой и уважением. Именно поэтому
сочетание «радостное подчинение» в политике выглядит прискорбно. А вот в религии оно,
пожалуй, уместно, поскольку страх замещается верой. Но и вера должна подпитываться,
иначе она угаснет.
Неслучайно, достоинство лидера измеряется исключительно результатами.
Уменьшение числа чудес, неудачи в каком-либо деле, серия военных поражений и ошибок
в его действиях — и сразу же его авторитет слабеет. Как будто бы небо лишило его своего
благословения, а магия бесследно исчезла. По словам М. Вебера: «Если подтверждение
харизмы запаздывает, если кажется, что обладателя харизматической благодати покинул
его бог, его магическое могущество или героическая сила, если долгое время он не
достигает успеха, и особенно, если его правление не приносит никакого благоденствия его
подданным, тогда он рискует утерять свой харизматический авторитет. В этом подлинный
смысл «божественной благодати».
О риске утраты влияния на людей пишет и С. Московичи: «Все происходит так, как
будто врученный ему дар потерял свою подлинность, чистое золото превратилось в грубый
свинец. Харизма, потерпевшая поражение, уже не харизма. Реакция бывает тем более
бурной, чем сильнее разочарование. Верующие с неизменным неистовством разбивают
статуи бывших богов и приносят в жертву пророков, превратившихся в самозванцев. В
любом случае от того, кто утверждает свое призвание к господству, требуют доказательств
исключительности и безупречности»[2, c.299]. А ведь в истории были подобные случаи.
Немалокопий было сломано учеными в ходе дискуссий о смерти Александра. Умер ли он
от смертельного недуга или был отравлен разочарованными соратниками? Возможно все,
ведь авторитет Александра среди воинов к концу жизни стал неумолимо падать.
Максимилиан Робеспьер, один из лидеров Великой Французской революции, достигнув
огромных высот в политике, став практически главой государства, свергнут и казнен и
врагами и своими бывшими приверженцами. Наполеон Бонапарт, вначале был спасителем
Франции, вел бесконечные войны и одерживал победы во имя Отечества, быстро завоевал
любовь и уважение французов. Но жажда завоеваний не дала ему остановиться, чем
вызвала недовольство у народа, а русская кампания 1812 года окончательно подорвала
авторитет Бонапарта. В итоге, как известно, Наполеон окончил свои дни в ссылке на
острове Святой Елены.Возникает вопрос: если бы они не растеряли своего авторитета, и
продолжали бы править - какой была бы мировая история сегодня?
Проанализировав историко-философский аспект харизмы, были выявлены
следующие ключевые положения:
1. Харизма — понятие чрезвычайно многогранное и труднообъяснимое, под которым
подразумевают исключительные свойства личности, определяющие особый характер ее
взаимоотношений с людьми. Сначала концепт "харизма" употреблялсяисключительно
врелигиозных
кругахкак
христианскийтеологическийтермин,
обозначающийданнуюБогомспособностьтворить
чудеса.Сейчаспонятие
харизмыиграетважную социально-значимую роль, котораяпостоянно растетв различных
сферахдуховной деятельности.

2013
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
2. Условием проявления харизматической личности являются глубокие изменения в
обществе (социальные кризисы, революции, реформы). Именно в такие периоды люди
нуждаются в инновациях (нововведениях), которые с успехом могут осуществлять
собственно харизматические лидеры. Именно они действуют в угоду народу – свергают
действующую власть, организовывают государственные перевороты, поднимают
восстания и революции, а также закладывают основы новых религий, наук, становятся
учредителями новых модных тенденций.
3. Харизматический лидер - человек, обладающий особыми, исключительными чертами,
которые проявляются в его способности реализовать связь с народом. Такое лицо
обычно экстраординарно, вызывает у людей одновременно страх и восхищение.
4. Цель харизматической личности - донести свою идею до людей, заставить их поверить
в нее. Идея – это детище, которое они холят и лелеют, подчас забывая о себе. И будь
это идея «свободы, равенства, братства» или идея мирового господства, историкофилософский анализ показывает, что верные последователи у харизматических авторов
обязательно появляются. Идея, властвующая вождем, дает ему превосходство над
другими, особенно в периоды, когда массы жаждут уверенности в своем будущем.
5. Последователями харизматической личности становятся люди, которые нуждаются в еѐ
власти, верящие в неѐ, преклоняющиеся перед еѐ авторитетом.
6. Сила харизмы заключается в авторитете, а авторитет харизмы, в свою очередь, основан
на законе успеха и поражения. Люди время от времени нуждаются в подтверждении
силы и мощи своего лидера и, убедившись в его компетентности, продолжают
поклоняться ему с тем же благоговением. В противном случае, разочарованные
последователи хладнокровно свергают своего вождя.
Безусловно, понятие харизмы приобретает новое звучание в современном обществе.
Нынешнее понимание харизмы очень отличается от более ранних. Если первоначальная
трактовка харизмы – божья благодать, т.е. способность, дарованная Богом избранному для
того, чтобы служить другим, то современное понимание феномена имеет более
рациональное объяснение. Это говорит о том, что «древняя» харизма – качество, которое
понравилось бы не каждому, ведь еѐ наличие возлагает на человека серьѐзную социальную
миссию. В современном понимании, наличие у человека харизмы означает, что он
производит на окружающих сильное впечатление, они поддаются его влиянию и готовы
следовать за ним. Более того, определение «харизматичный» в основном адресовано
молодым, ярким и привлекательным личностям, не похожим на большинство, имеющим
выраженную индивидуальность. Сакральный смысл «божественной благодати» отступает
на задний план, пропуская вперед прагматизм и практические результаты. Поэтому сегодня
харизма – это лишь полезное качество, средство личного влияния, наличие силы и власти
над людьми, инструмент успеха в карьере и личной жизни.
Благодаря анализу этимологического аспекта харизмы, мы выяснили, для чего она
необходима. Таким образом, в дальнейшем исследовании нуждается возрастающая роль
харизмы в различных сферах духовной деятельности: науке, образовании, искусстве,
политике и бизнесе, а также необходимо определить критерии харизматического лидерства
и механизмы харизматического влияния в общем и в отдельно взятых областях жизни
общества.
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SUMMARY
This article is devoted to the historico-philosophical analysis of a problem of charismatic
influence. It is shown that charisma is extremely many-sided and concept difficult to explain by
which mean exclusive properties of the personality, ability to influence on people around and to
lead them. On the basis of the "classical" concepts of charismatic leadership offered by M. Weber,
S. Moskovichi and other authors, historical sources of the concept "charisma" are analyzed,
examples of manifestation of charismatic influence in policy, religion and art are given, concept
"charisma" evolution from an extreme antiquity and is presented up to now.
І.І.МИХАЙЛЕНКО
ВИДОВА КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Соціальна відповідальність виступає однією з найбільш важливих характеристик у
суспільних відносинах і реалізується на різних рівнях взаємодії суб‘єктів. Різні сфери
суспільного життя, в яких проявляється соціальна відповідальність, зумовлюють специфіку
її актуалізації. Відповідальність може мати різну інтенсивність та по-різному проявлятися у
певних сферах відносин. Механізми реалізації соціальної відповідальності можуть бути
детерміновані суб‘єктом відповідальності, її об‘єктом, предметом та іншими сутнісними
характеристиками. Така детермінація може бути виявлена за рахунок дослідження видів
соціальної відповідальності. Дослідження існуючих видів відповідальності, а також
поглиблення та доповнення її класифікації має як теоретичне значення – розширення
знання про сутність соціальної відповідальності, так і практичне – можливість
удосконалення регуляції та корегування соціальної відповідальності на суспільному рівні.
У дослідженнях вітчизняних вчених, проблема класифікації відповідальності
відображена у працях О.Ф. Плахотного «Свобода та відповідальність», Л.І. Грядунової
«Соціальна відповідальність особистості в умовах розвинутого соціалізму», А.Т. Панова та
В.О. Шабанова « Соціальна відповідальність особистості у розвинутому соціалістичному
суспільстві», та інш. Серед праць західних вчених можна виділити Г. Йонаса «Принцип
відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації».
Об‘єктом статті виступають мисленнєві моделі видових особливостей соціальної
відповідальності.
Предметом вивчення є визначення видів соціальної відповідальності.
Метою цієї статті є визначення загального, особливого та одиничного як
відображення видової класифікації соціальної відповідальності.
Одразу зазначимо, що у своїй роботі ми будемо розглядати соціальну відповідальність
не як окремий різновид відповідальності, а як родове поняття, що співвідноситься зі своїми
різновидами як діалектичний зв'язок загального, особливого та одиничного.
Соціальна відповідальність є соціально-філософським поняттям, яке відображає
діалектичний взаємозв‘язок особистість–суспільство, який впливає на формування
соціального порядку і протистоїть соціальному хаосу та характеризується свідомовольовим прийняттям суспільних вимог суб‘єктом, усвідомленням наслідків своєї
діяльності та відповідною реакцією на таку діяльність з боку суспільства.
Терміном «класифікація» зазвичай позначають по-перше, процедуру розмежування,
визначення специфіки та ідентифікації об‘єктів за певним показником; по-друге, продукт
зазначеної процедури. Для розрізнення класифікації як процесу та як продукту,
використовують терміни «класифікування» та «класифікація». Як зазначає Ю.А. Шрейдер
«Класифікування (тобто процес) – це, перш за все, приведення деякої предметної області
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до системи, встановлення відношень спорідненості між цими об‘єктами, їх групування у
класифікаційні комірки – таксони за ступенем спорідненості. Класифікація (тобто
результат) – це сітка таксонів різного рангу, у якій знаходить своє місце будь-який продукт
у предметній області, що розглядається» [1, с. 3].
У своїй фундаментальній роботі, присвяченій проблемі класифікації, С.С. Розова
зазначає, що класифікацію як процес розглядають у двох аспектах: як процедуру ділення і
як метод пізнання [2, с. 10-15]. Підтвердження цієї наукової точки зору знаходимо у М.С.
Строговича, який схиляється до розуміння класифікації саме як процедури розподілення та
систематизації знання, що вже має науковець. Він пише: «Розкриття об‘єму поняття, тобто
його ділення, не може бути виконано безвідносно до змісту поняття. Ділення полягає у
тому, що ці дані предмети, що охоплені поняттям, відносимо до різних груп на засадах
якоїсь певної ознаки, яка входить до змісту цього поняття» [3, с. 129]. Протилежну думку
висловлює з цього приводу інший вчений І.Я. Чупахін, який вбачає призначення
класифікації саме у тому, щоб бути засобом пізнання нових аспектів об‘єктів, що
вивчаються. Вчений розглядає класифікацію як ділення предметів взагалі на будь-якій
підставі [4, с. 61]. Таким чином, класифікація постає як процедура розподілення,
відграничення типових рис об‘єкту, як процедура пошуку спорідненостей і спільних
характеристик об‘єкту, тобто, як гносеологічна операція отримання нового знання або як
метод пізнання.
Питання класифікації соціальної відповідальності також залишається відкритим.
Відсутність чіткої класифікації, яка б могла структурувати соціальну відповідальність по її
видах та охопити кожну сферу її прояву, відобразити усю множину відносин, до складу
яких вона входить, напевне, зумовлена тим, що соціальна відповідальність вивчається
широким колом гуманітарних наук, кожна з яких розглядає її через призму свого
предметного поля.
Розглянемо
існуючі класифікації соціальної відповідальності, представлені у
вітчизняній науковій літературі. Класифікація досліджуваного явища зазвичай відбувається
на основі виділення певних притаманних тому чи іншому виду характеристик, критеріїв.
Критерієм є мірило оцінки, ознака, за допомогою якої здійснюється оцінка, засіб перевірки
[5, с. 344]. У більшості випадків класифікація відповідальності відбувається за певними,
одним або декількома, критеріями. Наприклад, О. Ф. Плахотний виділяє ряд критеріїв, за
якими можна класифікувати соціальну відповідальність. Так, залежно від суб‘єкта, він
виділяє особисту і суспільну відповідальність. За способами регулювання та забезпечення –
моральну та правову відповідальність. За критерієм часового виміру: відповідальність за
минуле, за вже вчинене діяння – ретроспективна; відповідальність за майбутні дії –
перспективна. За видами соціальних ролей, які виконує особистість в процесі своєї
діяльності, і кожній з яких відповідає певна форма відповідальності, вчений пропонує
розрізняти політичну, громадянську, партійну, виробничу, професійну та сімейну
відповідальність [6, с. 54]. Класифікація О.Ф. Плахотного є досить детальною, але виділені
вченим критерії мають зміщення рівнопокладених та контекстуальних характеристик.
Сімейну та професійну відповідальність можна віднести до особистісного рівня, а партійну
та громадянську до політичної сфери відповідальності. Крім того, якщо взяти до уваги
структуру соціальної відповідальності, запропоновану О.Ф. Плахотним, побачимо що і в
ній зазначені різновиди відповідальності відносяться автором до різних рівнів
(особистісного та суспільного) [6, с. 86].
Також, залишається питання стосовно розподілу соціальної відповідальності за
видами соціальних ролей. Запропоновані у класифікації ролі є дещо односторонніми:
наприклад, партійна відповідальність передбачає наявність у людини політичної, а
виробнича – професійної відповідальності. Крім того, коло соціальних ролей особистості,
не може бути обмежене запропонованими сферами.
Найбільшим протиріччям у дослідженні феномену соціальної відповідальності, є
протиріччя особистість–суспільство, вивчення якого дозволяє виділити загальне, особливе і
одиничне у феномені, визначити суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктні відносини і окреслити механізми
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функціонування феномену у суспільному житті. Тому одним із основних критеріїв
класифікацій, до яких звертаються вчені у своїх дослідженнях є саме суб‘єкт. Так само як і
О.Ф. Плахотний, у своєму дослідженні проблеми класифікації відповідальності Л. І.
Грядунова, виділяє за суб‘єктом два види відповідальності: суспільну та особистісну. При
цьому авторка зазначає, що особистісна відповідальність за своїм змістом є вужчою ніж
суспільна, оскільки окрема особистість обмежена конкретними умовами діяльності,
середою та рівнем свого розвитку, а отже не може мати вирішального впливу на дійсність
[7, с. 33]. Керуючись принципом сходження від абстрактного до конкретного, який
досліджує закономірності переходу від загального через особливе до одиничного,
зазначимо, що у запропонованій класифікації відповідальності за суб‘єктом пропущено
одну з ланок, а саме – особливе. Так, в якості одиничного виступає особистісна
відповідальність, а у якості загального – суспільна. Ми вважаємо за необхідне доповнити
цю класифікацію «особливим», чим можна означити відповідальність окремої групи чи
спільноти. Повертаючись до аналізу класифікації О.Ф. Плахотного, зазначимо що за
критерієм суб‘єкту відповідальності, вчений також пропонує виділяти лише особистісну та
суспільну відповідальність. Таке випущення «особливого» руйнує цілісне представлення
про суб‘єкт відповідальності. До того ж, якщо казати про механізми формування соціальної
відповідальності, то випущення рівня суб‘єкта-особливого, унеможливить перехід
особистої відповідальності у відповідальність суспільну. Таке положення можна
проілюструвати на прикладі проблеми екології. Особистісне бажання громадян очистити
навколишнє середовище (рівень одиничного – індивідуальна відповідальність), спонукає їх
створювати громадські організації, спільноти чия діяльність направлена на подолання
екологічних проблем (рівень особливого – колективна відповідальність). Регіональні
спільноти у свою чергу об‘єднуються в міжнаціональні масштабні організації по захистунавколишнього середовища (рівень загального – суспільна відповідальність). Таким чином,
бачимо закономірний перехід від одиничного, через особливе до загального.
Для з‘ясування механізмів функціонування соціальної відповідальності часто
використовують її структурно-функціональній аналіз. До такого аналізу у питанні
класифікації відповідальності звертається і Л.І. Грядунова. Різні види соціальної
відповідальності, представляються вченою, як елементи системи (по відношенню до
родового поняття), які у свою чергу теж мають структурні підрозділи. Одразу зазначимо,
що авторка, розглядає систему соціальної відповідальності, роблячи акцент лише на
розгляді її елементів, упускаючи аналіз її компонентів, а також функціональне дослідження
системи, зводячи таким чином, свій аналіз до структурного (або урізаного системного).
Розглядаючи соціальну відповідальність, як структурне утворення, Л.І.Грядунова
пропонує розділяти її за сферами прояву на політичну (відповідальність особи чи групи за
дії, що торкаються соціально важливих класових, державних, національних або інших
суспільних інтересів); громадянську (яка проявляється у сфері взаємовідносин держави і
громадянина, передбачає дотримання громадянином конституції, відданість країні та
готовність її захищати); виробничу (полягає у відповідальності особистості за результати
своєї праці); професійну (відбиття інших форм відповідальності під кутом зору
професійних вимог); правову(проявляється у сфері взаємовідносин особи та суспільства);
моральну (усвідомлена особистістю необхідність узгоджувати і творчо спрямовувати свою
поведінку в інтересах суспільства); і відповідальність у сфері сімейно-побутових відносин
(проявляється у стосунках подружжя, та у взаємовідносинах батьків і дітей [7, с. 31-38]. На
наш погляд, така класифікація має ряд недоліків: по-перше, якщо в основу класифікації
покладено сфери прояву соціальної відповідальності, то чому вони обмежені лише
політичною, професійною, виробничою, правовою, моральною та сферою сімейних
відносин. Для того щоб відобразити цілісність топіки суспільства необхідно враховувати і
культурно-духовну сферу, і економічну сферу,а також актуальну на сьогоднішній день
сферу технологічної відповідальності та відповідальності в сфері екологічних питань.
Виділені Л.І. Грядуновою сфери не є рівноцінними і належать до різних рівнів суспільних
відносин. Наприклад, політична і громадянська відповідальність проявляється у
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взаємовпливових стосунках особистість-суспільство, а сімейно-побутова та професійна – у
стосунках особистість-особистість (особистість-група).
По-друге, якщо розглядати зміст виробничої та професійної відповідальності,
виходить що це дві різні сторони одного виду відповідальності. Виробнича
відповідальність проявляється у відповідальності за результати праці, і є, таким чином,
зовнішнім проявом, відповіддю на вимоги суспільства. Професійна відповідальність, яку
Л.І. Грядунова визначає, як творчу реалізацію особистості своєї ролі працівника, є
внутрішнім проявом – результатом власних вимог та засобом фахової реалізації. Крім того,
виробнича та професійна відповідальність проявляються у суб‘єкт-об‘єктних відносинах, із
тією лише різницею, що у першому випадку домінує об'єкт – як результат праці, а у
другому суб‘єкт, його професійна самореалізація.
Взаємозв‘язок загального, особливого та одиничного у взаємовідносинах особистістьсуспільство багато в чому залежить від протиріччя самоорганізації та організації процесів
суспільного порядку. Саме крізь процеси самоорганізації та організації, розглядає
класифікацію відповідальності західний вчений Г. Йонос, який розподіляє відповідальність
на два основні види: природну та договірну. Природна відповідальність, на думку вченого,
виникає природним чином, незалежна від будь-якої попередньої згоди, є безперечною,
постійною та всеосяжною. Єдиним прикладом такої відповідальності він називає
батьківську відповідальність. Договірна (або штучна) відповідальність інституйована
наданням і прийняттям доручення, визначена завданням за змістом і часом. Головною її
характеристикою є можливість вибору, від якого можна відмовитись, а отже, відмовитись і
від обов‘язку [8, с. 147].
Природне у даному контексті розглядається як відсутність штучності. Тобто,
природна відповідальність є механізмом самоорганізації та саморегуляції. Її реалізація не
потребує чіткого виконання інструкцій, чи обов‘язкової звітності, як при договірній
відповідальності, яка є штучною і детермінована суспільними нормами, правилами
поведінки та законами.
Природна відповідальність може бути розкрита через картину світу, через складові
компоненти світогляду: світовідчуття, світосприйняття та світорозуміння. Соціальна
відповідальність людини є невід‘ємною характеристикою світосприйняття, адже виступає
основою для побудови основних життєвих позицій людини, її ідеалів, принципів пізнання
та діяльності, її ціннісних орієнтацій та принципів поведінки. У структурі світогляду маємо
три складові: емоційно-психологічну – світовідчуття, чуттєву – світосприйняття, та
пізнавально-інтелектуальну – світорозуміння. Означену нами природну відповідальність в
залежності від ступеню її усвідомлення і віднесення до відповідного рівня світогляду,
можна поділити на відповідальність-почуття, та відповідальність розуміння.
Відповідальність-почуття є емоційно-чуттєвим рівнем відповідальності, який формується у
людини на основі емоцій, з‘являється відчуття необхідності бути відповідальним за ту чи
іншу дію. На пізнавально-інтелектуальному рівні, якому відповідає відповідальністьрозуміння, відбувається усвідомлення людиною її поведінки, оцінка можливих наслідків,
співвіднесення своїх дій із нормами моралі та права.
Спираючись на проведене дослідження виокремимо основні критерії соціальної
відповідальності запропонованих означеними вченими. Ними виступають суб'єкт
(Плахотный А.Ф. «Свобода и ответственность», Грядунова Л.И. «Социальная
ответственность личности в условиях развитого социализма»), сфера прояву (Грядунова
Л.И. «Социальная ответственность личности в условиях развитого социализма»), час
настання (Плахотный А.Ф. «Свобода и ответственность», Г. Йонас «Принцип
відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації»), спосіб регулювання та
забезпечення (Плахотный А.Ф. «Свобода и ответственность»), соціальна роль яку виконує
суб‘єкт відповідальності (Плахотный А.Ф. «Свобода и ответственность».), ступінь
зовнішнього впливу (Г.Йонас «Принцип відповідальності. У пошуках етики для
технологічної цивілізації»).
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Класифікація соціальної відповідальності за такими критеріями охоплює не весь
спектр її прояву. Функції суб‘єкту зведені лише до виконуваних ним соціальних ролей,
зазначені сфери прояву не є рівнопокладеними. Спробуємо розширити критеріальний ряд
класифікації соціальної відповідальності.
В якості засади класифікації соціальної відповідальності візьмемо такі її складові як
суб‘єкт, об‘єкт, предмет, час прояву та простір. На нашу думку саме ці ознаки є суттєвими
для класифікації соціальної відповідальності.
Для початку уточнимо розуміння суб‘єкта, як сутнісної характеристики соціальної
відповідальності. Суб‘єкт - носій предметно-практичної діяльності та пізнання (індивід або
соціальна група), джерело активності направлене на об‘єкт [5, с. 661] Як зазначає
А. В. Брушлінський в найбільш повному та широкому сенсі суб‘єкт – це все людство в
цілому, яке представляє собою суперечливу системну єдність суб‘єктів іншого рівня та
масштабу: держави, націй, етносів, суспільних класів і груп, індивідів, що взаємодіють
один з одним. У вузькому значені суб‘єктом є людина, що здійснює діяльність, поведінку,
спілкування та ін [9, с. 20, 32].
Суб‘єкта соціальної відповідальності можемо визначити як носія практичної
діяльності та пізнання, активність якого проявляється у суспільних відносинах. Рівень
суб‘єкту, про який казав А. В. Брушлінський, буде відповідати його рівню включеності у
систему соціальних відносин.
Отже, за масштабністю суб‘єктів відповідальність можна поділити на: особистісну,
групову, державну, суспільну, та загальнолюдську.
На особистісному рівні відповідальність проявляється як риса характеру людини
зумовлена її психологічними особливостями, а також як якість особистості що регулює її
діяльність у соціумі. Рівень особистісної відповідальність буде впливати на формат
відносин особистість-суспільство-особистість.
Розглядаючи групову відповідальність, маємо на увазі відповідальність що
притаманна певній групі людей, об‘єднаних спільною діяльністю, і передбачає взаємодію її
членів, характеризується взаємообумовленістю, взаємозалежністю та взаємною регуляцією.
У цьому випадку безвідповідальність одного із членів групи може вплинути на ступінь
відповідальності іншого, або на діяльність групи в цілому.
Державну відповідальність проявляється у двох виявах: як цілісне явище –
відповідальність держави як політичної організації суспільства, котра поєднує все
населення країни, представляє та виражає її інтереси та волю (сюди можна віднести
відповідальність яка проявляється у діяльності кожного громадянина країни незалежно від
його приналежності до правлячих кіл). Беручи до уваги веберівське розуміння держави як
«відношення панування людей над людьми, що спирається на легітимне насилля, як засіб»,
державна відповідальність проявляється, як відповідальність окремого кола осіб, яким
народ делегував свої повноваження щодо керування державою.
Суспільна відповідальність, дещо перемежовується із державною відповідальністю в
її широкому розумінні, однак при цьому суб‘єкт-об‘єкт-суб‘єктні відносини не
обмежуються лише відносинами між державою та громадянином, а поширюються на усі
сфери людської взаємодії.
Загальнолюдська відповідальність полягає у забезпечені соціального та науковотехнічного прогресу шляхом мирного співіснування представників різних держав, народів
незалежно від рівня їх розвитку та релігійної приналежності, а також збереження
природних ресурсів планети.
Оскільки цілісне пізнання суб‘єкту можливе через розгляд його взаємозвязку із
об‘єктом, для повноцінного дослідження питання класифікації звернемося до визначення
об‘єкту відповідальності. Ю. М .Хрустальов пропонує розуміти об‘єкт пізнання як частину
зовнішнього світу, або всі реальні фрагменти буття, що протистоять суб‘єкту і спеціально
піддаються дослідженню. Об‘єкт є тим, на що направлена пізнавальна діяльність суб‘єкту.
В якості об'єкта пізнання виступає не вся реальність світу, а тільки та його частина, з якою
усвідомлено і зацікавлено взаємодіє суб'єкт пізнання. При цьому ні в якому разі не можна
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ототожнювати об'єкт пізнання з його предметом, який є лише якоюсь частиною об'єкта
[10, с. 67].
Об‘єктом соціальної відповідальності, на нашу думку, виступають соціальні
відносини, адже саме у суб‘єкт-об'єкт-суб‘єктних відносинах, які мають місце у суспільстві
відбувається діяльність суб‘єкту в якій і проявляється його відповідальність. У цьому
випадку можливо розмежовувати соціальну відповідальність за сферами діяльності які
виконує суб‘єкт у соціальних відносинах. Отже, за об'єктом відносно сфери діяльності
виділимо політичну, економічну, духовно-культурну, екологічну, освітньо-наукову, та
технологічну відповідальність, а також відповідальність у сфері сімейно-побутових
відносин.
Наступний критерій, який ми виділили в якості засади класифікації, є предмет
соціальної відповідальності. У філософії предмет пізнання визначається як зафіксовані в
життєвому досвіді і включені в процес практичної діяльності людини сторони, властивості
і відносини об'єкта, досліджувані з чітко заданою метою в конкретних умовах буття і
обставинах життя. Предмет пізнання являє собою певний зріз або аспект об'єкта,
включеного в наукове чи будь-яке інше дослідження [10, с. 68]. Відтак предметом
соціальної відповідальності буде виступати направленість дії суб‘єкта у певній сфері
соціальних відносин на конкретний об'єкт цих відносин. Так наприклад, у політичній
відповідальності, можна розмежувати політичну відповідальність громадян, та політичну
відповідальність представників органів влади. В сфері економічних відносин. це може бути
відповідальність бізнесу або корпоративна відповідальність, і т. д.
Будучи елементом взаємовідносин людини та суспільства у різних сферах, соціальна
відповідальність має своє специфіку прояву у часі та просторі. Розглядаючи соціальну
відповідальність за критерієм часу, її прийнято розподіляти на перспективну та
ретроспективну. Перспективна відповідальність, є відповідальністю пролонгованою у
майбутнє. Знаходячись на етапі вибору своєї поведінки, суб‘єкт соціальної
відповідальності усвідомлюючи можливі позитивні чи негативні наслідки своєї діяльності,
готовий прийняти відповідну реакцію суспільства у майбутньому. Ретроспективна
відповідальність, це відповідальність за виконані у минулому дії. Ці дії можуть бути
пов‘язані із свідомою діяльністю суб‘єкта у минулому, а отже її наслідки є очікуваними та
передбаченими, а можуть бути і такими, які виникли внаслідок непередбачуваних дій
суб‘єкта відповідальності, або третьої сторони.
Класичний поділ відповідальності за часом на ретроспективну та перспективну,
позбавлений цілісності, адже у ньому випущений теперішній час. Тому, для відображення
повної класифікації відповідальності за часом, доповнимо її соціальною відповідальністю
теперішнього, характерним для якої є можливість негайної відповіді суб‘єкту на реакцію з
боку інстанції відповідальності. Відповідальність теперішнього – це відповідальністю за
подію, яка відбувається у конкретній теперішній проміжок часу.
Часові характеристики соціальної відповідальності тісно пов‘язані із її просторовими
проявами. Розглядаючи відповідальність за критерієм простору пропонуємо розділяти
відповідальність на локальну та універсальну.
Для виявлення сутності локальної відповідальності, звернемося до визначення
категорії «локальність». Локальність – це обмеженість соціальної взаємодії умовами місця
дії, «розташованість» дії в просторі-часі [11, с. 45] Отож, локальну відповідальність можна
визначити як таку, що обмежена конкретними соціальними відносинами стосовно
конкретного виду діяльності, що виступає основою її виникнення. Локальна
відповідальність актуалізується певними просторово-часовими рамками. Наприклад коли
ми кажемо про відповідальність працівника на його робочому місці, або про юридичну
відповідальність межі дії якої окреслені конкретною територією законом. Але говорячи про
обмеженість локальної відповідальності, не слід ототожнювати її з тимчасовістю дії
відповідальності. Так професійна відповідальність лікаря може бути актуалізована не лише
в межах його конкретного місця роботи. А лей у разі необхідності і в будь-якому іншому
місці.
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Універсальна ж відповідальність за критерієм простору протилежна локальній і не
може бути обмежена будь-якими просторово-територіальними рамками. Прикладом
універсальної відповідальності може слугувати чинність дії Закону України Про
кримінальну відповідальність визначено ст.8 Кримінального Кодексу України: «Іноземці
або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за
її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках,
передбачених міжнародними договорами або якщо вони вчинили передбачені цим
Кодексом особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів
України» [12].
У підсумку визначимо ключові моменти наукової розвідки. Відповідно до мети
дослідження було виявлено особливості видової класифікації соціальної відповідальності з
огляду на визначення загального, особливого та одиничного. Керуючись принципом
сходження від абстрактного до конкретного, який досліджує закономірності переходу від
загального через особливе до одиничного, класифікація відповідальності за масштабністю
суб‘єкта представлена нами наступними ланками: особистісна відповідальність, групова,
державна, суспільна та загальнолюдська.
Оскільки соціальна відповідальність розглядається нами через суб‘єкт-об‘єктсуб‘єктні зв‘язки, які проявляються у діяльності суб‘єкту відповідальності, тому в основу
класифікації були покладені і такі сутнісні характеристики відповідальності як об‘єкт та
предмет. Об‘єктом соціальної відповідальності виступають соціальні відносини, отож за
об‘єктом соціальну відповідальність можна класифікувати відповідно до сфер діяльності
які виконує суб‘єкт у соціальних відносинах (політична, економічна, духовно-культурна,
екологічна, освітньо-наукова, та технологічна відповідальність, а також відповідальність у
сфері сімейно-побутових відносин). І, відповідно, за предметом соціальну відповідальності
можна розподіляти за направленістю дії суб‘єкта у певній сфері соціальних відносин на
конкретний об'єкт цих відносин (наприклад, у сфері економічних відносин, це може бути
відповідальність бізнесу або корпоративна відповідальність, і т. д.).
Класифікація соціальної відповідальності, також була розкрита через такі її сутнісні
характеристики як простір і час. За часом відповідальність розділяється на перспективну,
ретроспективну та відповідальність теперішнього. І, відповідно, за критерієм простору
соціальну відповідальність можна поділити на локальну та універсальну.
Крім того, розгляд соціальної відповідальності через складові елементи світогляду,
дозволив розділити відповідальність в залежності від ступеню її усвідомлення і віднесення
до відповідного рівня світогляду. Так було виділено: відповідальність-почуття, що
відповідає емоційно-чуттєвому рівню відповідальності, та відповідальність-розуміння ‒
пізнавально-інтелектуальний рівень.
Виділення у механізмах соціальної відповідальності елементів самоорганізації та
управління дозволило виділити природну та договірну (або штучну) відповідальність,
актуалізація якої залежить від зовнішніх детермінант, на відміну від природної
відповідальності яка повністю детермінована внутрішніми установками суб‘єкту.
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SUMMARY
The article is dedicated to the study of problems of classification of social responsibility.
The study attempts to determine the general, special and single, as a reflection of the species
classification of social responsibility. The criteria for the classification are the subject of
responsibility, its object, subject, time and spacedisplays.
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