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І РОЗДІЛ
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ
В. Ю. МУРЗІН

ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ КОЧОВИХ СКІФІВ
Жвавий інтерес до даної теми багато в чому пов'язаний із подіями скіфо-перської
війни – першого воєнного конфлікту на території нашої країни, деякі відомості про який
ми маємо завдяки праці Геродота.1
Згідно Геродоту (Геродот IV, 87) перська «армія вторгнення» нараховувала 700
тисяч воїнів. У зв'язку з масштабністю погрози, що нависла над кочовищами скіфів,
останні застосували тактику стратегічного відступу з метою виснажування сил супротивника. Із цього a priori робився висновок про порівняльну нечисленність скіфського війська
стосовно перського.
Однак, за розрахунками істориків (Черненко 1984, с. 18-20), дані Геродота про кількісний склад перського війська на чолі з царем Дрієм І під час війни зі скіфами, і пізніше - під час вторгнення наступника Дарія І - перського царя Ксеркса, на територію материкової Греції, явно завищені. В останньому випадку Геродот, по оцінці сучасних науковців, перевищив чисельність перського війська приблизно в 40 – 80 разів.
Безсумнівно, на цифри, що були наведені Геродотом, і в першому, і в другому
випадках, вплинуло бажання скіфів, на підставі розповідей яких Геродот оповідав про періпітії скіфо-перської війни, а потім - й греків, підвищити значимість здобутих ними перемог.
Здалося б, деяку уяву про чисельність скіфів може дати бронзовий казан скіфського царя Аріанта, якого нібито було встановлено в місцевості Ексампеї. За розповіддю
Геродота, його було, знов таки – нібито, відлито з бронзових наконечників стріл, що приніс кожен скіфський воїн. Геродот (IV, 81) точно наводить місткість казана – 600 амфор, і
товщину його стінок – 6 пальців. Проте, як відомо, обсяг самих амфор помітно відрізнявся
залежно від центру, у якому вони були виготовлені. Різнилися й розміри такої міри довжини, як палець (дактіль). Не однаковою була й вага наконечників скіфських стріл.
Як наочно продемонстрували К.К.Марченко і О.М.Щеглов (Марченко, Щеглов
1989), залежно від того, якими вихідними даними користуватися, можливі 72 варіанти параметрів цієї гігантської посудини. При цьому її вага коливається від 7 до 46 тонн, а висота – від 4 до 9,5 м (Рис. 1). Відповідно, чисельність скіфів, які доставили стріли, також коливається в межах від 3,4 до 15, 6 млн.
Однак тут йдеться лише про воїнів, чисельність яких у складі кочової орди, згідно
більш пізнім етнографічним даним, становила близько 20% від загальної чисельності кочового об'єднання. При множенні наведених вище цифр у п'ять разів вийде такий фантастичний результат, який лише зайвий раз підтвердить той безперечний факт, що розповідь
про казан царя Аріанта є тільки малою часточкою скіфського міфологічного циклу, що так
і не дійшов до нас у повному вигляді, на превеликий наш жаль.
Ймовірно, деяку уяву про чисельність скіфів могли б дати розрахунки чисельності
худоби (основного багатства й засобу існування кочовика), яку могли випасати скіфи, виходячи з пасовищних ресурсів степів Північного Причорномор'я.
Деякі дані для цього є. Так, Н.Є.Масанов у своєму етнографічному дослідженні
кочового суспільства казахів відзначає, що для нормального існування середньої кочової
родини було необхідно мати 20 – 25 голів худоби в перерахунку на умовного коня. Для

Див.: Геродот. Історії в дев'яти книгах. Переклад із старогрецької, передмова та примітки
А.О.Білецького. – Харків, 2006. - 654 с.
1
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прокорму одного коня було потрібно не менш 20 га пасовища (Масанов 1995, с. 39, 115).
Відповідно, 25 х 20 = 500 га пасовищ на одну родину.
Природно, умови північнопричорноморських степів, навіть із урахуванням наявності більш посушливих південних районів, були набагато сприятливішими для скотарства, ніж степи Казахстану.2
Але використаємо все ж таки дані Н.Є.Масанова. Загальна площа степової частини Північного Причорномор'я (степової України і степової Молдови) становить близько
30 738 000
га
(http://steppe.org.ua/steppe.php
та
http://www.wastegovernance.org/
moldova_rus.html). При діленні цієї площі на 500 га ми одержимо цифру в 61 476 родин,
які могли б існувати на цій території. Відповідно, загальна чисельність теоретично могла б
становити (з обліком того, що середня кочова родина, як правило, складалася з 5 людей)
307 380 людей.
Схожим шляхом пішла Н.О.Гаврилюк (Гаврилюк 1999), яка одержала цифру 678
тисяч (Гаврилюк 1999, с. 119), тобто у два рази більше, ніж ми.
Щоправда, вона враховувала наявність у раціоні скіфів їжі, добутої полюванням, і
одержаної за рахунок «землеробського компоненту» у господарстві степових скіфів.
Що стосується полювання, особливо облавного, то у кочовиків воно було не стільки засобом поповнення харчових запасів, скільки засобом військового тренування – як
індивідуального, так і у підготовці воїна до дій у складі військового підрозділу. Крім того,
потреба в полюванні у номадів виникала у зв'язку з необхідністю зменшення популяції
диких тварин – природних конкурентів домашньої худоби у використанні пасовищ. Зрозуміло, здобуте у ході полювання м'ясо диких тварин йшло по призначенню, однак воно
навряд чи відіграло значну роль у харчовому раціоні кочовиків.
Досить сумнівно, що значний результат приносили і землеробські зусилля скіфів.
Як свідчать етнографи, землеробством у кочовиків, за звичай, займалися люди похилого
віку, що втратили фізичні можливості для здійснення важких переходів з худобою, а також для її охорони. Саме вони залишалися на місцях зимівель, де й запроваджували свої
землеробські досліди. Вже з цього випливає, що результат їх землеробських потуг був мізерний. Тому кочовики практично завжди задовольняли свої потреби у рослинній їжі за
рахунок залежного від них осілого землеробського населення. У випадку зі скіфами – за
рахунок землеробських ресурсів осілого населення Лісостепу Північного Причорномор'я.
Більше того, навіть пізніше запорізькі козаки, певна частина яких (так звані «сидні» або «гнездюки») господарювала на хуторах, не могли самі забезпечити Січ хлібом.
Тому вони за охорону південних кордонів Росії січовики одержували звідти «хлібне жалування», розмір якого був завжди предметом суперечок між Січчю й Москвою (Яворницький 1990, с. 283) .
Але досить вагомий недолік такого методу підрахунків чисельності скіфів криється не в цьому. Ми не можемо корегувати свої розрахунки з кількістю худоби, що належала скіфської аристократії. Цілком зрозуміло, що для випасу її численних табунів і черід були потрібні значні пасовищні угіддя, що скорочувало площу пасовищних ресурсів
для рядових кочовиків. А кількість худоби, що належала скіфської верхівці, імовірно, була
величезною.
Як приклад, наведемо лише деякі дані про кількість худоби у запорізької старшини. Так, кошовий отаман Петро Калнишевський продав за один раз близько 14 тис. голів
коней, а у полковника А.Ковпака татари під час набігу поцупили близько 7 тис. голів коней (Яворницький 1990, с. 285). Треба думати, це були не останні коні в їхньому господарстві.

Наприклад Джучі, син Чингізхана, коли вперше побачив степи Східної Європи, у захваті
вигукнув, що ніде у світі не знайдеться землі, приємнішої за цю, більш кращого повітря,
більш солодкої води і більш просторих лугів і пасовиськ (Тизенгаузен 1941, с. 14).
2
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Зрозуміло, худоба скіфської аристократії займала значну територію пасовищ
Північного Причорномор'я, що не могло не позначитися на розмірах території пасовищ,
що перебували в розпорядженні рядових скіфів і, відповідно, на загальній чисельності
скіфів. Але головна причина деякої ущербності цього методу криється в тому, що ми не
знаємо й не можемо враховувати ту кількість додаткового продукту, який одержувала
скіфська орда за рахунок контролю над торговельними шляхами та данини від залежного
населення. На нашу думку, збір такої данини здійснювався у формі полюддя, яке мало не
тільки економічний зміст, але й політичне значення, оскільки закріплювало відносини залежності й панування.
Тому найбільш раціональний шлях до з'ясування хоча б приблизної чисельності
скіфів – це залучення даних етнографії. За даними Д.І.Яворницького, на території Північного Причорномор'я кочували чотири ногайських орди – Джедешкульська, чисельністю
близько 20 тис. димів, Джамбойлацька, чисельністю 5 тис. кибиток, Джедисанська – 40
тис. кибиток (вони були підвладні Кримському ханству) і незалежна Буджакська орда,
яка могла виставити у поле близько 15 тис. вояків, що відповідало, приблизно, 75 тис. загального населення орди (Яворницький 1990, с. 238).3 Таким чином, загальна чисельність
ногайського населення у Північному Причорномор'ї становила близько 400 тис. людей.
Однак кочові території ногайців на півдні були обмежені кордонами Кримського
ханства, а на півночі – «вільностями» запорізьких козаків.
На відміну від ногайських, кочовища скіфів займали значно більшу територію –
зокрема майже всю степову частину Криму. За даними німецького автора XVIII в. Йоганна Тунманна (Тунманн 1991, с. 21) чисельність татарського населення Криму становила
близько 400 тис. людей, частина з яких, природно, жила у степовій частині півострова.
Крім того, скіфи жили й на території серединних і північних степів Північного Причорномор'я, які пізніше належали запорізьким козакам. Абсолютно точну чисельність степових скіфів у Північному Причорномор'я це навряд чи допоможе встановити, але деякі
приблизні висновки на їхній підставі зробити можна. На нашу думку, чисельність скіфської кочової орди коливалася в межах 500 – 700 тисяч людей.
До речі, С.А.Плєтньова (Плетнева 1990, с. 115) визначає подібну ж цифру (500 –
600 тис.), при розрахунках чисельності половців, що мешкали у степах Північного Причорномор'я в ХІІ ст., тобто на тих самих місцях, де раніше знаходилися скіфські кочовища.
Якщо наші висновки відповідають дійсності, чисельність скіфського війська під
час війни з Дарієм І могла становити від 100 до 125 тис. воїнів. Однак до цього числа необхідно додати й безсумнівну участь у цій загальній війні загонів скіфських амазонок, існування яких нині досить добре простежується за археологічними даними, і допомогу союзників – перш за все, з боку споріднених зі скіфами за мовою та способом життя савроматів. Таким чином, загальна чисельність об’єднаного скіфського війська могла сягати,
приблизно, 200 або дещо більше тисяч воїнів. Тому в кількісному відношенні воно навряд
чи поступалося армії персів.
Отже, відступ скіфів пояснюється, скоріш за все, не масштабами перської загрози,
а стратегічними здібностями скіфських воєначальників, зокрема верховного царя скіфів
Іданфірса, котрі прагли звести до мінімуму власні втрати. З цієї метою вони й нав'язали
персам свій стратегічний план війни і примусили їх до виснажливого маршу по невідомій
для них землі.
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SUMMARY
Question about the number of the nomadic Scythians is of particular interest in connection with the events of the Scythian-Persian War, which took place about 612 BC on the territory
of modern Ukraine.
According to Herodotus, who has left us some information about the military conflict,
the Persian “army of invading” of king Darius I counted 700 thousand soldiers. However, according to modern historians, this figure is clearly overstated in tenfold.
Nevertheless, considering the imminent threat, the Scythians chose the tactics of strategic retreat, whose goal was to wear down the enemy. From this a priori conclusion was drawn
that the Scythian army was inferior in strength to the Persian.
Based on ethnographic data (information about the number of Noghais, who lived in
southern steppes of the Northern Black Sea), the author concludes that the total population of the
Scythian horde could vary between 500 - 700 thousand people.
Accordingly, in general mobilization Scythians could raise an army in the amount of
100 - 125 thousand soldiers. Considering the aid of allies, primarily related to the Scythians in
language and lifestyle Savromats the combined army of the Scythians during the ScythianPersian war could reach 200 or more over thousand soldiers. It was hardly inferior in numbers to
the Persian army.
In this case it is necessary to acknowledge that the Scythian retreat was clearly defined
plan with a view to wear down the enemy and thus to minimize their losses.
This undoubtedly shows uncommon talent of Scythian military commanders, including
their supreme king Idanfirsa.

Рис. 1. Мінімальний та максимальний розміри казана Аріанта на фоні сучасного
дому (за К.К.Марченко та О.М.Щегловим)
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О.М. ПРИЙМАК

СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА З СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ СЕЛЯНСТВА
ПІВДНЯ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Тема соціальної трансформації селянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ
ст. займає особливе місце в аграрній історії. Всебічне розкриття її неможливе без дослідження таких аспектів, як соціальна місія, громадська організація, структура, стратифікація, субкультура, світогляд, свідомість землеробів. Вивчення їх уможливлює не лише виявлення загальних закономірностей розвитку соціуму, а й дозволяє знайти відповідь на
питання сутності зв’язків, відносин, соціальної дистанції між селянами та представниками
інших спільностей, спільнот, прошарків населення регіону. Дослідження теми покликане
відтворити соціальний образ місцевого селянства, що стане в нагоді у ході реконструкції
повсякденного життя сільського населення України доби ринково-капіталістичної трансформації.
Проблема об’єктивності й системність дослідження знаходяться у безпосередньому
зв’язку з питанням інформативності використаної джерельної бази. Розуміння цього
зв’язку обумовлює проведення аналізу статистичних джерел, на сторінках яких міститься
інформація не лише про соціальну статику, а й динаміку селянської спільності Степової
України кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Мета статті полягає у дослідженні статистичних джерел з соціальної історії селянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Досліджувана тема не отримала всебічного розкриття в наукових працях з історичного джерелознавства та краєзнавства. Окремі її аспекти розглянуті в роботах А.В. Бойка,
Ю.І. Вовка, О.М. Зубко, А.І. Карагодіна, О.А. Макієнко, О.В. Михайлюка, О.О. Петрова,
Ю.П. Присяжнюка, Н.Р. Темірової. Попри висвітлення в їх змісті функцій статистичних
бюро, принципів формування цифрових таблиць, методів збирання статистичних даних та
інших поза увагою науковців лишилася низка аспектів, що вимагають подальшого вивчення.
Визначення критерієм типологічного аналізу статусу замовника, упорядника й друкаря в адміністративній ієрархії дозволяє виокремити в комплексі статистичних джерел з
соціальної історії південноукраїнського селянства кінця ХІХ – початку ХХ ст. дві групи
матеріалів центральної (урядової чи відомчої) та місцевої (губернської чи повітової) статистики. Кожна, з останніх, в свою чергу, за функціональним призначенням та частотою
виходу у світ може бути поділена на основну й поточну.
Попри різноманітність, можливості статистичних джерел є дещо обмеженими. За
допомогою їх змісту не можна розкрити питання сутності інституціональних засад буденних практик, регуляторів поведінки, образу чи портретів селянства Півдня України. Лише
в деяких епізодах їх логічно залучати при характеристиці форм соціальної організації
сільського населення. Натомість таблиці статистичних збірок є незамінними при вивченні
масових соціальних явищ, процесів, при виявленні тенденцій і закономірностей розвитку.
Вони стануть у нагоді під час аналізу таких проблем як поліструктурність, стратифікація,
мобільність селянства, роль і місце його в соціальному просторі Півдня України та вплив
на його повсякдення важелів аграрної політики.
Матеріали Центрального статистичного комітету Міністерства внутрішніх справ
Російської імперії займають особливе місце у групі джерел центральної статистики. До
основної підгрупи їх належать збірки результатів всеросійських переписів. Слід зазначити, що на їх прикладі можна не лише простежити еволюцію методики збору й обробки масових соціально-статистичних даних, а й виявити загальні тенденції й порівняти регіональні особливості розвитку села кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Перший Всеросійський перепис населення 1897 р., в цьому контексті, не мав єдиної
технології та методики проведення [7]. Внаслідок такого стану речей, зміст і структура
11

2014

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

таблиць у виданнях по Катеринославській, Таврійській і Херсонській губерніях дещо відрізняються від аналогів по інших адміністративно-територіальних одиницях Російської
імперії. У відповідності до загальних вимог вони містять детальну інформацію про етнічну, статево-вікову, релігійну, внутрішньостанову структури місцевого селянства, про рівень його писемності, здоров’я, забезпечення реманентом та худобою, про місце серед
інших прошарків населення регіону. Цікавим є також те, що у деяких тематичних блоках у
збірках надаються відомості попередніх регіональних чи вибіркових подвірних переписів.
Зібрані на 1905 р. ЦСК матеріали із статистики землеволодіння були опубліковані у
низці погубернських та узагальнюючій збірці [26]. Їх формування проходило за єдиною
схемою, що дозволило виявити співвідношення приватного, надільного та казенного земельних фондів, визначити частку у першому селянського індивідуального, товаристського й общинного видів власності. Погубернські томи дозволяють побачити різницю у рівні
забезпечення земельною площею колишніх поміщицьких та державних селян, а також
відтворити, за критерієм площі загальну картину класифікації маєтностей в усіх повітах.
Динаміку селянського землеволодіння, землекористування і зміни у забезпеченні
реманентом, худобою, найманою і власною робочою силами мали б відобразити матеріали
Всеросійського сільськогосподарського та поземельного перепису 1916-17 рр. По різним
регіонам держави рівень їх репрезентативності є неоднаковим. Інформативний потенціал
забезпечених в Російському Державному історичному архіві відповідних справ фонду
ЦСК є навіть нижчим, ніж друкованих збірок. Такий стан речей пов’язаний з декількома
чинниками. По-перше, упорядкування первинних матеріалів відбувалося в умовах участі
Росії у Першій світовій війні, що зменшило увагу урядових кіл до питань систематизації й
публікації матеріалів перепису. По-друге, протягом 1930-х рр. значна частина його первинних джерел була цілеспрямовано знищена.
Разом з цим, до нашого часу збереглися декілька видань, зміст яких уможливлює
відтворення картини стану в українському та південноукраїнському селі на 1917 р. Серед
них «Підсумки вибіркового аналізу Всеросійського сільськогосподарського та поземельного перепису» [8], видані у 1931 р. та знайдений М.О. Рубачем «Статистический справочник по землевладению и землепользованию Екатеринославской губернии» [13] оригінали
яких дотепер знаходяться у Харківській сільськогосподарській бібліотеці. Перше з них
містить статистичну інформацію по Бердянсько-Мелітопольському району вибірки, а друга – відомості по Катеринославській губернії.
Зі збірок поточної статистики ЦСК інформативністю, щодо досліджуваної в публікації теми, відрізняються «Статистичні щорічники Росії» [11]. Вміщені в них таблиці відбивають динаміку прямого і зворотнього переселенського та ходацького рухів, хід землевпорядних робіт, накопичення й ліквідації земельного фонду Селянського банку по губерніям та районам держави. Крім того, в них є відомості про кількість освітніх, медичних,
агрокультурних закладів у сільській місцевості.
Слід також додати, що протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. статистичні збірки
ЦСК використовувалися для створення тематичних видань. Так, наприклад, на основі подвірних переписів й Всеросійського перепису 1897 р. були сформовані «Земские подворные переписи 1880-1913 гг., поуездные итоги» [2], «Численность и состав рабочих в России на основании данных первой всеобщей переписи населения Российской империи
1897г» [27], «Обзор Таврической губернии за 1913 год» [6], «Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа
жителей преобладающих вероисповеданий. По данным первой всеобщей переписи населения 1897 г.» [5]. Використання матеріалів зі статистики землеволодіння 1905 р. призвело до випуску «Статистического справочника по Югу России» [14], «Земледельческого
Центра и Юга Европейской России» [1], «Материалов к оценке земель Херсонской губернии» [4], «Государственного земельного фонда Таврической губернии», «Очерка поземельных отношений в Таврической губернии», «К вопросу о судьбах землевладения в России (Статистика мобилизации земельной собственности)», «Статистических сведений по
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земельному вопросу в Европейской России» [12]. Систематизація джерел перепису 191617 рр., дозволила упорядникам надрукувати «Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России иностранных государств» [9-10], «Статистический
справочник по аграрному вопросу. Сведения статистических отделов Всероссийского Земского Союза». До того ж, деякі статистичні таблиці з означених збірок вміщені у додатках монографій П.Н. Першина, А.Я. Авреха, С.М. Сидельникова, С.М. Дубровського, А.П.
Кареліна, О.М. Анфімова та інших.
Поряд з ЦСК статистичні збірки випускали також більшість міністерств та відомств. Цифрова інформація про масові процеси та явища у соціальній сфері життя південноукраїнського селянства міститься у збірках таких центральних установ Російської
імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. як Міністерство юстиції, Земський відділ МВС, ГУЗіЗ,
Переселенське управління, Міністерство державного майна, Міністерство освіти.
Але на відміну від видань ЦСК статистичні збірки імперських міністерств і відомств містять таблиці та аналітичний матеріал, що торкаються вузької проблематики. З
них можна отримати інформацію, наприклад, про причини продажу селянами закріпленої
в індивідуальну приватну власність наділів, про процес їх концентрації в руках сільської
верхівки та середняцтва, про кількість і соціальний склад переселенців з регіону та вподобання їх під час вибору нового місця проживання в областях колонізації, про рівень матеріального забезпечення клієнтів відділень Селянського поземельного банку, про надання
свідоцтв та паспортів бажаючим переїхати до інших переселенських пунктів європейської
Росії селянам, про кількість і обсяги діяльності позикових товариств на селі тощо. Саме
така вузькоспрямована соціально-статистична інформація дозволяє зробити уточнення
щодо питань стратагем поведінки, контурів мотиваційної моделі, векторів мобільності,
підприємницької свідомості селян Півдня України.
Разом з цим, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в урядових установах Російської
імперії досить поширеною була практика публікацій ювілейних видань. Серед них фоліанти, присвячені 100-річчю діяльності Міністерства освіти, 25-річчю функціонування благодійних установ на Катеринославщині, 10-річчю роботи Комітету землевпорядних справ,
5-річчю справ землевпорядкування та з нагоди 50-річчя селянської реформи.
За головними ознаками вони відносяться до описово-статистичних джерел. Як правило зміст цих видань складався із типових розділів – історії династії Романових, історії
відповідної установи, характеристиці діяльності відділень останньої в губерніях. Найбільш цікавими, на нашу думку, є додатки, бо вони складаються з статистичних таблиць,
карт, графічних планів, фотокарток селянських господарств, прикладів успішної реалізації
справи на селі. Фотокартки південноукраїнських хуторів, сільських шкіл, розверстаних
общинних наділів, плани землевпорядних показових робіт, хоча й не дуже часто зустрічаються на сторінках ювілейних видань слугують яскравими прикладами офіційного бачення сільського повсякдення.
Відносно теми соціальної історії селянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ
століття чисельним є також комплекс місцевих статистичних джерел. Систематичний друк
їх розпочався з середини 1880-х рр. й тривав до початку Першої світової війни. Збір, обробка та публікація статистичних матеріалів в цей період були покладені на губернські та
повітові статистичні бюро. При цьому, внаслідок відсутності в державі єдиної нормативної бази, означені підрозділи на території Півдня України використовували методику проведення статистичних досліджень, як Московського так і Чернігівського бюро.
Можна виокремити три групи цих джерел – первинних матеріалів, збірок основної
та поточної статистики. Але слід додати, що вже у досліджуваний період їх окремі тематичні блоки стали широко використовуватись та інтерпретуватись діячами місцевих земств при складенні чисельних доповідей, в тому числі із селянського питання.
До теми публікації відносяться збірки із основної статистики місцевого походження – зводах статистичних даних по Таврійській і Катеринославській губерніях, а також у
декількох «Матеріалах з оцінки земель Херсонської губернії» [3]. Вони розпорошені по
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таких тематичних розділах як заселення краю, адміністративно-територіальний поділ, господарський устрій, історія окремих населених пунктів, розподіл земельного фонду по типам власності, якість ґрунтів, стан сільськогосподарської промисловості, відхожі промисли, кредитно-ощадні та промислові союзи. В деяких блоках – селянське землеволодіння та
землекористування, розподіл сільського населення по колишнім розрядам та групам, селянські посівні площі, врожайність і торгівля збіжжям – соціально-статистичні відомості
із статики та динаміки досліджуваної спільності розміщені компактно. Наведення упорядниками збірок не лише статистичних таблиць, а й пояснень до останніх робить можливим
виявлення деяких тенденцій і закономірностей розвитку південноукраїнського села на повітовому й волосному рівнях.
Разом з цим, питання трансформації етносоціальної, соціальної, релігійної, соціальноорганізаційної, демографічної структур селянства, впливу на його життя важелів аграрної політики й розвитку аграрного капіталізму можуть бути розкриті за допомогою
таблиць не основної, а поточної місцевої статистики. Надруковані у погубернських «Статистико-економічних оглядах» [15-25] протягом 1906-14 рр., вони лише частково дублювали матеріали «Статистических ежегодников...» ЦСК. Деталізація інформації на сторінках місцевих поточних статистичних видань, в цьому контексті, була цілком природньою
– прямо чи опосередковано складання таблиць виступало складовою реалізації фіскальної
функції місцевої адміністрації. Селянство, як одна з головних податних категорій населення, привертало до себе особливу увагу статистиків.
Первинні матеріали, на основі яких створювалися статистичні збірки не лише місцевого, а й загальнодержавного рівня є джерелами виключно архівного зберігання. Серед
них картки опису селянських господарств, пообщинні бланки-характеристики, бланкиописи подвірних переписів отримують значної інформативної ваги в межах розкриття питань соціальної мікродинаміки, поліструктурності та стратифікації досліджуваної південноукраїнської селянської спільності. Як правило, вони являють собою заповнені статистами, розташовані на декількох аркушах таблиці, аналіз яких дозволяє побачити рівень забезпечення власною чи орендованою землею, худобою, реманентом, родинною чи найманою робочою силою окремого селянського господарства. В деяких бланках додавалися ще
й відомості про наявність у господаря позики, входження його до кредитної спілки, також
про використання певної системи сівозміну, добрив, артезіанських скважин, про характер
і стан житлових і допоміжних споруд. Але якщо об’єктом вивчення виступала сільська
община чи товариство, то формат бланка чи картки суттєво ускладнювався – до нього могли входити до чотирьох десятків питань і критеріїв, відповіді на які відбивали такі аспекти як географічне розташування й адміністративну підпорядкованість населеного пункту,
якість ґрунтів навколо нього, площину общинного наділу, принципи розкладки, кількість
населення в ньому. Часто однією із вимог виступало надання інформації про історію села,
приналежність її мешканців до колишніх розрядів селян, етнічну та статево-вікову структуру.
Слід підкреслити той факт, що первинні статистичні матеріали насьогодні не збереглися у повному обсязі. Вони, переважно, є рештками тих комплексів, що відносилися до
переписів 1883, 1893, 1897, 1905, 1913 та 1916-17 років. На нашу думку, їх використання
при розкритті теми соціальної історії південноукраїнського селянства логічне у поєднанні
з експлікаціями до планів межових та землевпорядних робіт.
Таким чином, відносно теми соціальної історії селянства Півдня України інформативні можливості статистичних джерел є достатньо широкими. Визначення критерієм
аналізу статусу замовника, упорядника й друкаря в адміністративній ієрархії дозволило
виокремити серед них дві групи – матеріалів центральної (урядової чи відомчої) та місцевої (губернської чи повітової) статистики. Кожна з останніх за функціональним призначенням та частотою виходу у світ поділялася на основну й поточну. Статистичні джерела
є незамінними при вивченні масових соціальних явищ, процесів, при виявленні тенденцій
і закономірностей розвитку села.
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Матеріали публікації можуть бути використані при розробці тем джерелознавства
соціальної та аграрної історії України, ефективності діяльності статистичних бюро другої
половини ХІХ – початку ХХ століть, джерелознавства історії Півдня України. Вони стануть у нагоді дослідникам-краєзнавцям під час пошуку джерел з історії Півдня та інших
регіонів нашої держави.
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SUMMARY

This article analyzes statistical data on the social history of the peasantry in the South
Ukraine finish XIX - beginning XX centuries. It contains a description of the statistical collections and materials of central and local authorities, whose activities were related to agriculture
and agricultural policy. A special place is given to the problem of publishing information content
homestead, agrarian and agricultural censuses.
Defining criteria typological analysis status of the customer, printer and compiler of the
administrative hierarchy has allowed the publication to isolate the complex statistical sources on
the social history of this peasantry finish XIX - beginning XX centuries, two groups - materials
central ( government or departmental ) and local ( provincial or county ) statistics. Each, with the
latter, in turn, the functional purpose and frequency of publication is divided into basic and current .
Despite the diversity, the possibility of statistical sources are somewhat limited. It is
proved that with their contents can not reveal the nature of the issue of institutional foundations
of everyday practices, controls behavior, image or likeness of the peasantry in the South of
Ukraine. Only a few episodes involve them logically to characterize the forms of social organization in rural areas. Instead, the table of statistical distributions are essential in the study of mass
social phenomena and processes, in identifying trends and patterns of development. Determined
that they will be useful in the analysis of such problems as polistrukturnist, stratification, mobility of the peasantry, the role and place it in the social space of the South of Ukraine and its impact
on the everyday tools of agricultural policy.
Materials Central Statistical Committee of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Empire occupied a special place in the group of central sources of statistics. The core of their
subgroups are collections of National Census results. Emphasized that their example can not only trace the evolution of methods of gathering and processing of massive social and statistical
data, and identify common trends and compare regional characteristics of the village finish XIX beginning XX centuries.
First National Census of 1897, in this context, no one had the technology and techniques
of. We prove that the content and structure of tables in publications Ekaterinoslav, Taurian and
Kherson provinces are somewhat different from counterparts in other administrative units of the
Russian Empire. In accordance with the general requirements they contain details of ethnic, gender and age, religion, social structure of local peasants, the level of literacy, health, provision of
implements and cattle, about among other segments of the population in the region. Interesting is
the fact that in some case blocks in collections provided information earlier regional or random
household census.
Collected in 1905 materials from statistics published in several provinces and integrated
assembly. Proved that their formation took place at a flat pattern. It has revealed the ratio of private, State-owned land and allotment of funds, determine the proportion of the first subsidiary of
individual, community. Provinces volumes allow you to see the difference in the level of support
of the land area of the former state peasants and landlords, as well as play, by the criterion of the
overall picture of the area estates classification in all counties.
Article open problem of information potential statistic sources in the study social transformation peasantry of South Ukraine of the finish XIX – early XX centuries.
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В. М. АНДРЄЄВ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БІОГРАФІЯ ВІКТОРА ПЕТРОВА:
ОСЯГНЕННЯ Т. ШЕВЧЕНКА
Віктор Платонович Петров (псевдоніми – В. Бер, Борис Веріго, В. Домонтович,
В. Плят та ін.; 1894–1969) був одним із найяскравіших українських інтелектуалів свого
часу – визначний учений енциклопедичної ерудиції (історик, етнограф, археолог, літературознавець, філолог, фольклорист, філософ), організатор науки, громадський діяч та письменник із кола неокласиків, а також агент радянської розвідки.
В українських літературних та наукових колах «золотого віку» української гуманітаристики 1920-х і «емігрантського ренесансу» другої половини 1940-х рр. В. Петрова вважали визначним, самобутнім та, навіть, геніальним мислителем і науковцем. В останні ж
роки життя він обіймав скромну посаду наукового співробітника Інституту археології АН
УРСР, а його багатогранний науковий доробок було надовго «вилучено» з інтелектуального простору СРСР й української діаспори, недооцінено та забуто.
Зокрема малодослідженим залишається й доробок В. Петрова в галузі шевченкознавства. Життя та творчість Т. Шевченка майже ніколи не опинялися в центрі його дослідницької уваги. Втім, учений так чи інакше звертався до постаті поета протягом своєї інтелектуальної біографії (тричі): 1) у 1920-ті, працюючи над докторською дисертацією про
П. Куліша; 2) перша половина 1930-их, коли мусив виправдовуватися перед радянською
владою за допущені «перекручення» в оцінці П. Куліша та Т. Шевченка; 3) друга половина 1940-х, під час перебування в середовищі української еміграції у Німеччині.
У 1920-ті В. Петров, вивчаючи біографію, літературну та наукову спадщину
П. Куліша, звертався й до теми стосунків П. Куліш–Т. Шевченко. Так, вперше це сталося в
1925 р. на сторінках «Збірника історико-філологічного відділу УАН» у статті
«Т. Шевченко та П. Куліш. До історії їх взаємовідносин в 1843-1844 рр.» [1]. Згодом він
написав ще кілька статей [2-4]. Також окремий розділ (VIII) своєї монографії «Пантелимон Куліш у п’ятдесяті роки» (К., 1929) В. Петров присвятив стосункам двох видатних
діячів – «Куліш і Шевченко р. 1856-1857-го» [5].
Тема Куліш–Шевченко опинилася в рамках дослідницького поля В. Петрова не лише
через непересічну особистість П. Куліша як лідера українського громадського руху ХІХ
ст. та «широкий розмах його творчих досягнень», що надавало чималі можливості «плідно
розгорнути свій науковий дослід». Значну роль у зверненні В. Петрова до постаті
П. Куліша відіграла й так звана літературна дискусія 1920-х рр., яка являла собою сконцентроване вираження пошуків проекту українського майбутнього. За формулювання плану
нової України, що з початку 1920-х рр. визрівав у площині трансформації наукових та художніх текстів, у 1925–1928 рр. узялася чимала кількість українських інтелектуалів. У
цьому дискурсі їх особливу увагу привертали постаті Т. Шевченка та П. Куліша, які уособлювали собою два шляхи розвитку української літератури. Перший – народницький,
традиційний, провінційний, а другий – європейський. Специфікою шевченківського дискурсу в 1920-х рр. був його двосторонній перманентний зв’язок із дискурсом кулішівським. Своєрідне знецінювання культурної теми «Т. Шевченко» супроводжувалося передовсім акцентуванням на проблемі «П. Куліш». Отже, В. Петров, один із провідних тогочасних науковців, письменник, що був близьким до неокласиків звернувся до цієї теми [6,
с. 55–56].
В. Петров висвітлив «нерівні стосунки» двох визначних українців, що було зумовлено їх різною вдачею. При всій щирості, їх взаємовідносини ніколи не були лагідними й
спокійними, адже вони були не лише людьми різного виховання, а й представниками різних соціальних груп. Т. Шевченкові не подобався аристократизм та «панськість»
П. Куліша, а П. Кулішеві розхристаність, цинізм, «недоброчинність» Т. Шевченка, який
уособлював собою образ козака-січовика та гайдамаки.
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Щодо творчості Т. Шевченка то П. Куліш, на думку В. Петрова, оцінюючи поезію
Т. Шевченка, акцентував на трьох моментах: по-перше, талант Т. Шевченка чисто природний, «позакультурний» наївний, що творить «як співає птиця» (В. Петров джерело цієї
тези П. Куліша знаходить у Шиллера – протиставлення наївного та сентиментального мистецтва); по-друге, Т. Шевченко – пророк; по-третє, Т. Шевченко – поет народу, представник і виразник мас.
Отже, перший момент – свої думки П. Куліш розвивав користуючись антитезою
«Шевченко-Пушкін» («мужича» та «панська» дитина). Але, вважаючи Т. Шевченка талановитішим за О. Пушкіна, П. Куліш певний, що останній завдяки своїй освіченості зміг
більше розвинути свій природний дар й «прозирнув глибше в історичну правду» [5, c.
257].
Другий – П. Куліш, відштовхуючись від думки, що Т. Шевченко творить природно
(наївно), переходив до погляду на Т. Шевченка як пророка, він казав про «високу природу
поета», вищу од природи звичайної людини. «Прикладаючи до Шевченка відомий вірш
Пушкіна про «Пророка», Куліш каже: «Се вже був не кобзар, а національний пророк», –
наголошував В. Петров [5, c. 257-258].
Третій – погляд на Т. Шевченка як на виразника дум та інтересів народу. На думку
В. Петрова, романтична «теорія поета», яку розвивав П. Куліш, висуває принцип «надлюдськості» й «надприродності». Це індивідуалістична доктрина, але логічний розвиток
цієї теорії призводить її до заперечення індивідуалізму й робить її доктриною колективістичною. Так, зауважує В. Петров, П. Куліш називав шевченкову «музу розпущеною», що
сам поет «слишком полагался на врожденные силы и мало старался согласить их с искусством». На думку П. Куліша, підкреслював дослідник, «геній тим вище, що краще й точніше відбиває він народ і його творчість, то першоцінність має не поет, а народ», «поет не
творити повинен, а записувати», «сам Шевченко поти йшов угору, поки його не одірвано
від етнографічного джерела… …наш Гомер не Шевченко, а народ». П. Куліш, вважав
В. Петров, доходив до «повної негатизації значення особи поета» [5, c. 267].
Також, П. Куліш у своїх оцінках Т. Шевченка дотримувався точки зору, що поет
«буває гідний свого значення доти, доки він висловлює думки народу». Т. Шевченко ж, за
П. Кулішем, особливо у своїх історичних поглядах, зокрема – оцінки подій ХVIII ст., ставлення до Петра І та Катерини ІІ, розійшовся з народом, а тому й загубив значення народного поета.
Характерною рисою робіт В. Петрова про П. Куліша є доволі об’єктивне ставлення
до свого героя. Він не ідеалізує його, як це часто роблять біографи, що ототожнюють із
собою предмет свого дослідження й представляють читачеві зразковий образ героя. Натомість В. Петров висвітлює неприємну зарозумілість П. Куліша [5, с. 236–238], його «афектацію» [5, с. 167], паразитизм щодо Т. Шевченка [5, c. 256–257], єзуїтство [5, с. 17], безмежний егоїзм, розповідає, як він б’є кріпаків на хуторі [5, с. 63], наводить вбивчу характеристику його, як людини, з листа його дружини [5, c. 351] тощо.
У 1930-ті рр. В. Петров зазнав цькувань за праці про П. Куліша, за його визначення
П. Куліша як романтика, а не дрібнобуржуазного поміщика, як цього вимагав класовий
підхід. Коли він вже став працювати в галузі археології, враховуючи зауваження своїх
критиків, В. Петров намагався реабілітуватися й звернувся до особи Т. Шевченка, а саме
його діяльності в царині археології (неопублікована праця «Шевченко та археологія») [7].
Виходячи з загальної тези про те, що археологія, етнографія та фольклористика 1830–
1850-их рр. були складовою буржуазної ідеології, дослідник визначає погляди
Т. Шевченка на археологію та його практичну діяльність на посаді «маляра-археолога» в
складі Археографічної комісії, як буржуазно-демократичні. Хоча «поміщицькодворянський уряд використовував поета, визначав річище для його діяльності, вводив в
бажану колію, уварівське гасло «офіційної народності» знаходило для поетареволюціонера роботу: малювати монастирі та церкви, збирати грамоти, описувати феодальні палаци й фортеці» [7, арк. 32]. На основі аналізу поетичних творів та щоденників
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поета В. Петров доводить, що в «…своїй археологічно-етнографічній роботі Шевченко
завжди відрізняв те, чим він міг прислужитися трудящим і те, що в’язало його з феодальною, поміщицько-дворянською археологією та етнографією». Сутність роботи
Т. Шевченка як археолога В. Петров визначає як «антипоміщицьку та антипопівську» [7,
арк. 92].
Тепер Т. Шевченка як революціонера-демократа було протиставлено П. Кулішеві.
Як у літературній, так і в археологічній діяльності Т. Шевченко ідеалізував козацькостаршинський лад, однак, минуле для нього – це, перш за все, доба селянських революцій.
В. Петров спирається на ленінську тезу про селянський рух як демократичний, але й підкреслює «обмеженість поглядів поета, як і селянського класу, рупором якого він був» [7,
арк. 25–31, 45]. Таким чином, справжнім революціонером-демократом, представником
раннього революційного народництва у викладі дослідника постає саме Т. Шевченко.
У 1940-і рр. (період ді-пі), під час роботи у новоствореній Українській вільній академії наук (УВАН), В. Петров знов звернувся до постаті Т. Шевченка. Так, 24–25 квітня
1946 р. відбулася І Шевченківська конференція. Тоді В. Петров виступив із дискусійною
доповіддю про стан та розвиток сучасного шевченкознавства. Учений запропонував розмежувати «традиційний культовий» та «науковий» напрями. Він вважав, що назрів розрив
із «епігонсько-народницькою псевдо-ортодоксією» й на разі стоїть завдання видання багатотомної наукової біографії великого поета, художника, дослідника. Серед іншого,
В. Петров пристав до точки зору П. Зайцева та М. Шагінян, що заслання й участь в науковій Аральській експедиції в 1850-ті рр. стали для Т. Шевченка не лише тяжким випробуванням солдатчиною, а й можливістю опанувати нові ділянки (як в 1840-і рр. він опановував археологію та етнографію) [8].
На це відомий український вчений Д. Чижевський однак зауважив, що найцінніше в
новому шевченкознавстві – не оптимістичне освітлення заслання та інших сторінок трагічної біографії Т. Шевченка, а підкреслення поетичної досконалості його творів, його культурного рівня й взагалі освіти, його зв’язків із світовою духовною історією [9, c. 11].
Своєрідною відповіддю Д. Чижевському стала стаття В. Петрова «Естетична доктрина Шевченка (до постановлення проблеми)» (1948) [10]. В цій невеличкій за обсягом
але глибокій за змістом роботі автор намагався подолати крайнощі українського літературознавства 1920-х рр., в якому склалися два напрями в оцінці поезії Т. Шевченка – народницький та антинародницький. Вони однаково вважали її недосконалою («доморобною»
та «непричесаною»), однак перші вважали Т. Шевченка геніальним «доморобом», а другі
(перш за все неокласики) просто виключали його з канону української літератури.
В. Петров відкидав подібні позиції як пережитки минулого й називав поезію Т. Шевченка
революційною та геніальною, тобто такою, що їй притаманна окрім стихійного таланту
власна «теорія, розрахунок, концепція, конструкція, розум». Геніальність її полягає в тому, що доктрина «твориться з переборення всіх доктрин», догма, що «народжується супроти всіх інших догм». Для В. Петрова Т. Шевченко – це поет і мислитель рівня Гете, у
своїй геніальності поет близький до художнього генія Гойї (революціонера в живописі), а
в літературних позиціях до своїх видатних сучасників Е. Т.-А. Гофмана та Е.-А. По [10].
Пожвавлення наукових дискусій у середовищі української діаспори другої половини
1940-х навколо особи та творчості Т. Шевченка стимулювалося європейськими викликами, новими завданнями, що постали перед тогочасною українською культурою на еміграції. Внесок В. Петрова в шевченкознавство полягає у відмові від історіографічних традицій та штампів, у піднесенні поетичної творчості Т. Шевченка на рівень визначних європейських митців та мислителів.
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SUMMARY
This article studies a part of literary heritage of outstanding Ukrainian scientist V. Petrov.
Nowadays Petrov’s heritage in Shevchenko study field is still unexploded. The life and work of
Shevchenko hardly ever found itself in the center of his research attention. However, the scientist
turned to the figure of the poet for his intellectual biography (three times):1) In 1920, while he
was writing his doctoral dissertation 2) The first half of the 1930s, when Petrov had to make excuses for the Soviet authorities allowed "distortion" in the evaluation of P. Kulish and Shevchenko; 3) The second half of the 1940s, when he was among the Ukrainian emigration in Germany.
In the 1920's Kulish-Shevchenko topic, was under the Petrov’s research not only through
extraordinary personality of Kulish. Significant role in addressing to figure of Kulish played and
the so-called literary debate of 1920s.At that time attention was attracted by the figure of Ukrainian intellectuals Shevchenko and Kulish, who symbolized the two ways of Ukrainian literature.
The first – folk, traditional, provincial, and the second – European. Thus, V. Petrov, one of the
leading contemporary scholars, writer, who was close to the neoclassiccals, addressed this topic.
In the 1930s, Petrov suffered repressions because of his works about Kulish for identifying
it as a romantic rather than landowner, as the class approach required. When he has started working in the field of archeology, considering remarks of his critics, V. Petrov tried to rehabilitate
himself and turned to Shevchenko topic, in particular his activities in the field of archeology
(unpublished work "Shevchenko and Archeology").The essence of the work of Shevchenko as an
archaeologist V. Petrov defined as couner-landowner and counter-pope.
In the 1940's, while he was working at the Ukrainian Academy of Sciences, V. Petrov
turned to the figure of Shevchenko again. Petrov proposed to differentiate "traditional iconic"
and "scientific" study of trends in Shevchenko.
He believed that the break ripe with "epigenous pseudo-populist tradition" and the task is
publishing of scholarly biography of the great poet, artist, researcher.
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Among other things, he was at the point of P. Zaitsev and M. Shaginyan that deportation
and participation in scientific Aral expedition in 1850-ies became for Shevchenko not only difficult soldiering test, but also the opportunity to learn new areas (as in 1840's he played archeology
and ethnography).
Petrov tried to overcome the extremes of Ukrainian literary criticism of the 1920s, where
there were two areas in the evaluation of Shevchenko's poetry – populist andcounterpopulist.hey
considered it flawed ("homespun" and "neprychesanoyu"). The first thought Shevchenko was
brilliant self-taught and the second (especially neo-classical) simply excluded it from the canon
of Ukrainian Literature. Petrov denied such position as the vestiges of the past and called the poetry of Taras Shevchenko revolutionary genius, such that includes spontaneous talent and own
"theory, computation, concept, design, mind". The genius the doctrine is "going with overcoming
all the doctrines", dogma "born against all other dogmas”. For V. Petrov, Shevchenko is a poet
and philosopher of Goethe’s level, in his genius poet is close to the art genius of Goya (revolutionary in painting), and literary positions to their prominent contemporaries E. T.-A. Hoffman
and E.-A. Poe.
Ю. В. КАПАРУЛІН
ПУБЛІЦИСТИЧНІ ТВОРИ О. РЯБІНІНА-СКЛЯРЕВСЬКОГО
НА ШПАЛЬТАХ ОДЕСЬКОЇ ПРЕСИ
Олександр Олександрович Рябінін-Скляревський (1878-1942) – російський військовий, учасник Російсько-японської 1904-1905 рр. та Першої світової війн, полковник царської армії, генерал армії Української Народної Республіки, журналіст, викладач, історик
та архівіст. У 1921 р., по закінченні військової служби, О. Рябінін-Скляревський оселився
з родиною в Одесі. Тут у 1921-1937 рр. він працював на посаді помічника завідувача Одеського обласного відділення Єдиного державного архівного фонду України, науковим
працівником Одеського губернського архіву, Одеського крайового і обласного історичних
архівів, викладачем Одеського Інституту Народної Освіти. У 1937 р. був репресований [1,
с. 221-222]. Помер 10 березня 1942 р. у Північно-Уральському виправному трудовому таборі у Свердловській області [2].
Під час одеського періоду свого життя О. Рябінін-Скляревський професійно займався архівною роботою. Саме тоді у повній мірі розкрився його дослідницький талант ученого-історика. Тематика його тогочасних наукових студій доволі різноманітна – літературознавство, історія революційних та соціально-політичних рухів, війн та запорозького козацтва [4, с. 67-72]. Науковий доробок О. Рябініна-Скляревського нараховує більше ста
праць і багато з них й досі не втратили своєї актуальності та наукового значення і заслуговують на вивчення та перевидання.
На жаль в сучасній історіографії життя та творча спадщина ученого досліджені не
достатньо. Отже, на сьогодні не маємо ані повної біографії, ані повної бібліографії його
праць. Утім, до робіт ученого все частіше звертаються сучасні історики, а його постать
чимдалі більше привертає увагу українських дослідників. Так, вивченню життя та творчості О. Рябініна-Скляревського присвятили свої публікації В. Андрєєв, С. Батуріна,
В. Бузейчук, Л. Гісцова, О. Козирев, Г. Малинова, І. Сапожников, Я. Тинченко та ін. [3] У
більшості з них зустрічаємо лише висвітлення окремих питань наукової діяльності історика, а також загальні відомості про його життя та творчість. Як виключення можна назвати
лише монографію Г. Малинової та І. Сапожникова, яка певною мірою заповнює деякі «білі плями» у біографії О. Рябініна-Скляревського та висвітлює його доробок у галузі історії
запорозького козацтва. Проте, інші сфери творчої активності інтелектуала залишаються за
межами дослідницької уваги сучасних істориків. Таким чином, життя та діяльність історика потребують подальшого комплексного дослідження.
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Публіцистична діяльність О. Рябініна-Скляревського досі знаходилася поза увагою
більшості науковців. Утім, цей напрям діяльності вченого є невід’ємною частиною його
творчого доробку. Отже, реконструкція його інтелектуальної біографії не можлива без вивчення її «публіцистичної складової». Нам пощастило виявити низку маловідомих публікацій О. Рябініна-Скляревського на шпальтах одеських газет «Молодая Украйна», «Чорноморська комуна» та «Молода гвардія». Ці статті доповнюють відому бібліографію
праць науковця, а їх вивчення висвітлює окремі аспекти життя та наукової діяльності вченого під час проживання в Одесі.
У 1918 р. в Одесі видавалася газета «Молодая Украйна» на шпальтах якої публікувалися статті і новини місцевого та всеукраїнського значення. Саме до її редакції подавав
свої статті (тоді ще не мешканець міста) генерал-хоружний О. Рябінін-Скляревський. Так,
26 травня 1918 р. у №12 було надруковано його статтю «Созидание армии». Автор звертає
увагу на надзвичайно складні умови які стали на шляху створення українських збройних
сил у період 1917-1918 рр.: «При невероятно трудной обстановке зарождается новая украинская армия: для нее нет мощного организационного кадра из которого бы она выросла
(как армии Франции эпохи Великой революции путем эволюции выросли из старых королевских войск или болгарская армия из дружины болгарского ополчения Столетова 187778 гг.); нет благоприятной социальной атмосферы после бури большевизма, неустойчивости правительственных органов и при отсутствии единого национального и даже единого
государственного течения в стране, где главным фактором реальной силы правительства
является сила иноземная, с отношением к организации нашей армии пока не ясным»».
Отже, під «нашою» армією автор має на увазі українізовані частини колишньої царської
армії, що мали стати фундаментом для побудови українського професійного війська Української держави. Також військовий відзначає самобутність українських частин (26, 10, 34
українські корпуси): в цих частинах не було випадків вбивств офіцерів і фронт вони залишили лише за наказом (26-й укр. корпус після ратифікації миру 2 (15) лютого 1917 р.). Таким чином, на думку генерала, ці риси дають розуміння того, що більшовицькі настрої були не характерними для українських частин. У майбутньому подібні роздуми над розбудовою української армії стануть для історика фатальними – привід для звинувачення у буржуазному націоналізмі та порушення кримінальної справи [5, с. 1].
Друга стаття О. Рябініна-Скляревського, що була опублікована в «Молодой
Украйне», «К вопросу о козацкой армии на Украине» висвітлює ідею відродження на Україні козацтва, як основи державної армії. В цьому питанні на перше місце автор висуває
економічний фактор: «Создавая особое казацкое сословие украинское правительство
встретит много трудностей с экономической стороны. Если в основу нового казачества
будет поставлен козак-земледелец, то трудности встретятся в наделении его землей, если
казак-наемник, то такое казачество превратится в наемную армию, чрезвычайно обременительную для государства по причине своей дороговизны» [6, с. 1].
Таким чином, статті О. Рябініна-Скляревського на шпальтах «Молодой Украйны»
написані за часів гетьманування Павла Скоропадського, коли широкі кола державних діячів були натхненні українською державницькою ідеєю. Отже, у своїх публікаціях військовий діяч звертався до актуальних питань розбудови української армії в контексті відродження національної державності.
У 1917-1920 рр. в Одесі було кілька періодичних комуністичних видань, серед них
«Известия-Вісті» – орган Одеського ревкому і виконкому. З 1929 р. – обласна газета, орган Одеського обласного і міського комітетів Комуністичної партії України, отримує назву «Чорноморська комуна». У №224 «Чорноморської комуни» було надруковано статтю
О. Рябініна-Скляревського під назвою «Знайдено рукописи Тараса Шевченка» за підписом
«Ол. Рябінін» (деякі свої публікації він підписував без подвійного прізвища). Приводом
для публікації стала знахідка рукописів поетичних творів Т. Шевченка («Причина», «Іван
Підкова», «На вічну пам’ять Котляревському», «Тарасова ніч») у Одеському обласному
історичному архіві. Відкриття було зроблено під час упорядкування особистого архіву
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Олексія Маркевича (історик, професор Новоросійського університету). Співробітники архіву склали археографічний опис творів написаних рукою поета [7, с. 4].
Проведене дослідження віднайдених рукописів дозволило автору стверджувати, що
вони дещо відрізняються від надрукованого тексту у збірці «Кобзар» (1860). Так, у поемі
«Тарасова ніч», імовірно під тиском царської цензури, оригінал було змінено з «Зійшло
сонце, ляшки-панки /Покотом лежали» (рукописний варіант) на «Зійшло сонце, до одного
/Покотом лежали» («Кобзар»). На думку дослідника внесені цензурою зміни відверто, послаблюють соціальну загостреність вірша. Наприкінці автор відзначив, що проведені дослідження рукописів дозволяють виправити у текстах помилки (або цензурні зміни) які були допущені при виданні у збірці «Кобзар»» [7, с. 4].
У №253 «Чорноморської комуни» була опублікована невеличка стаття О. РябінінаСкляревського «Одеський порт у минулому». Автор подає інформацію про відкриття виставки присвяченої історії Одеського порту. Організатор виставки – Одеський обласний
історичний архів. У експозиції (дев’ять відділів) були виставлені матеріали історичних
документів Одеського порту за 1803-1917 рр. Дослідник зауважував: «Одеський порт існує вже 142 роки, але досі не мав ще написаної історії», і закликав звернути на неї увагу,
передусім, керівників порту, владу та громадськість Одеси [8, с. 4].
Утім, О.О. Рябінін-Скляревський був не байдужим до всіх напрямків життя трудової Одеси. Так, у 1937 р. газета «Чорноморська комуна» публікує його статтю «Як ставили
в Одесі «Грозу»». Використовуючи матеріали Одеського обласного історичного архіву,
історик розповідає читачам про першу (і останню на той час) постановку чудової драми
О. Островського «Гроза» (1859 р.). Автор звернув увагу на те, що драматург підіймає одну
з найактуальніших проблем життя суспільства 50-х рр. ХІХ ст. – проблему кріпацтва. У
Москві п’єса вперше була поставлена у 1859 р., а в 1860 р. у московському журналі «Библиотека для чтения» було надруковано текст п’єси.
О. Рябінін-Скляревський, дослідивши настрої тогочасної театральної публіки, повідомляє, що одесити чекали «Грозу» аж до кінця року і, нарешті, наприкінці грудня побачили постановку. Катерину грала талановита актриса Фабіанська, яка дуже яскраво перевтілювалася у своїй ролі. Проте усі інші учасники вистави були посередніми акторами
[9, с. 4]. На другий день генерал-губернатор граф О. Строганов (поміщик та відвертий кріпосник) відмінив подальші вистави, адже добре розумів значення драми і бачив у ролі Катерини жінку, що вийшла на боротьбу зі старим укладом життя, проти гнобителів та експлуататорів. У 1861 р. градоначальник Одеси барон П. Местмахер також заборонив виставу «Гроза» (навіть у цензурованому варіанті) [9, с. 4].
17 жовтня 1937 р. у «Чорноморській комуні» вийшла стаття О. РябінінаСкляревського «Школа раніш і тепер». В публікації автор повідомляє читачів про відкриття в публічній бібліотеці виставки, яку організували обласний історичний архів та відділ
міської народної освіти. Виставлені у експозиціях архівні документи надавали змогу порівняти рівень розвитку середньої освіти у Російській імперії та за часів радянської влади.
Автор звичайно надає перевагу досягненням радянського періоду, адже радянська влада
зафіксувала «право на освіту в Великій Сталінській Конституції». Автор статті пропонує
відвідати виставку всім бажаючим, а особливо молоді [10, с. 4].
У грудні 1937 р., у «Чорноморській комуні» вийшло одразу три публікації
О. Рябініна-Скляревського. Перша стаття – «Хто засідав у міській думі. Купка домовласників, фабрикантів і крупних крамарів». В ній автор характеризує діяльність членів Одеської міської думи останнього передреволюційного скликання (1913-1917 рр.). Крім того,
він наводить списки думців, серед яких були: А. А. Анатра – власник великих млинів і аеропланного заводу, член правління кількох банків і кредитних товариств;
С. Г. Котляревський – великий торговельний дім, власник відомої мануфактурної фірми;
Г. М. Британов – власник багатого торговельного дому «Брати Британови»; В. А. Дубінін
– власник консервної і ковбасної фабрик та цілої мережі найбільших в Одесі магазинів;
Н. Ф. Сухомлінов – великий поміщик Херсонської губернії та ін. На думку історика всі
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вони нажили свої капітали шляхом жорстокої експлуатації робочих та селян [11, с. 4]. В
стилі радянської епохи О. Рябінін-Скляревський називає членів міської думи шахраями,
пройдисвітами та кровососами, і на основі архівних матеріалів наводить приклади їх господарювання: «Попечительство просить думу впорядкувати Дюківський сад – єдине місце
для відпочинку робітників. Дума з свого 8-9 мільйонного бюджету асигнує щось 1000 карбованців на маленький скверик на круглому Пересипському майдані. Зате швидко знайшлися 800 тисяч карбованців на прикрашення міста новою тюрмою, урочисто відкритою у
1894 р.» [11, с. 4].
У своїх статтях О. Рябінін-Скляревський розглядає колись заборонені теми, підтверджуючи їх зміст архівними документами. Стиль написання – характерний для газет комуністичного спрямування.
Наступна публікація вийшла під заголовком «Під чоботом царських держморд». В
ній йдеться про обмежене виборче право трудового населення, навіть після революційних
подій 1905 р.: «Державна Дума більш як на три чверті складалася з депутатів – поміщиків
і фабрикантів. Жінки, особи молодші 25 років, учні, військові армії і флоту були зовсім
позбавлені виборчого права» [12, с. 3].
Столипінський закон від 3 червня 1907 р. «Положение о выборах в Государственную Думу» – розподіляв виборців на курії. Але виборчі права заможного та незаможного
прошарку суспільства суттєво відрізнялись. Історик акцентує увагу читачів на фактах фальсифікації, шахрайства з боку уряду, зауважує, що голоси простого люду в загальному
виборчому процесі депутатів до Державної Думи були формальністю.
У своїй статті «Виборець звернувся до народного суду», яка була надрукована в газеті «Чорноморська комуна» він звертається до питань пов’язаних з радянською виборчою
системою та органами вищої державної влади. У 1937 р. на шпальтах всіх газет, передовою темою була «Сталінська Конституція». Саме спираючись на цей документ О. РябінінСкляревський пише, що «з великим завзяттям відстоює в нашій країні трудящий своє право обирати найвищий орган державної влади – Верховну Раду СРСР» [13, с. 3].
В статті йдеться про декілька випадків порушення прав виборців та їх позиви до
Народного суду. Наприклад: «Народний суд 12 дільниці в Одесі скасував неправильне рішення Ільїчивської райради, яка незаконно позбавила виборчих прав громадянина Якова
Ізраїльовича Бруштіна. Відмову райради внести його до виборчих списків він оскаржив.
Суд під головуванням товариша Т. В. Сапожнікова запропонував райраді негайно виправити цю помилку. Рішення народного суду остаточне і не підлягає оскарженню» [13, с. 3].
Утім, на те, що Конституція 1937 р. мала лише декларативний характер, а справжні відносини між владою і населенням країни ретельно приховувались, автор, і це зрозуміло, уваги
не звертає. Репресивну «машину» вже було запущено. Навіть суто пролетарський настрій
статей О. Рябініна-Скляревського не врятував його від репресій.
«Молода гвардія» – газета Одеського обласного комітету Комуністичної партії України та міського комітету Ленінського комсомолу України. Тут у 1936 р. вийшли дві публікації О. Рябініна-Скляревського.
Стаття «Доба кріпацтва на степах Одещини» була розміщена у рубриці «На полицях історичного архіву». Автор, на основі документів історичного архіву, описує події за
часів правління Катерини ІІ. Так, історик висвітлює освоєння території Південної України
де імператриця робила щедрі дарунки (земельні наділи) чиновникам та офіцерам. Він, в
першу чергу, наголошує на тяжкій підневільній долі кріпаків-переселенців [14, с. 4]. Кріпаків продавали, міняли або віддавали за борги. Для ілюстрації дослідник наводить цікаві
приклади тогочасної торгівлі людьми – текст купчої грамоти. В цій статті він звертався до
молоді яка «повинна знати, в яких тяжких економічних і соціальних умовах жили їх прадіди, діди та батьки за часів феодалізму і капіталізму» [14, с. 4].
Підвищення політичного і культурного рівня населення, було однією з основних
задач задекларованих радянською владою. Освіченість – одна з найважливіших проблем
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молодої країни. У 1936-1937 рр. влада проводила кампанію з ліквідації безграмотності серед населення віком до 50 років.
У 1936 р. республіканські народні комісаріати освіти були зобов’язані охопити навчанням 4 млн. безграмотних та 3 млн. малограмотних людей. Відкриття «лікбезів» було
профінансовано на відповідному рівні. На Одещині, окрім виділених коштів з Одеського
міського відділу народної освіти, великі додаткові суми грошей вносили підприємства і
спілки.
Актуальність даної проблеми зумовила звернення до неї О. РябінінаСкляревського. «Молода гвардія» у рубриці «На полицях історичного архіву» надрукувала його статтю (співавтор – К. Ф. Фельдман) «Три чверті неписьменних». Автори провели
дослідження рівня грамотності населення царської Росії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. По Херсонській губернії (до неї входила і Одеса) за статистикою військових
наборів, у 1878 р. безграмотність досягла 79%. Висвітлено і ставлення міської влади Одеси до подолання неписьменності: «У 1898 році Одеса налічувала 8 шкіл для дорослих. В
цій таки Одесі налічувалося 322 трактири» [15, С. 4]. Таким чином дослідники звертались
до актуальних подій буденності, намагались довести до населення Одещини цікаві факти
як сьогодення, так і з минулого місцевої історії.
Отже, ми бачимо, що О. Рябінін-Скляревський був доволі талановитим публіцистом, піднімаючи у своїх статтях актуальні суспільні теми, розглядав їх в історичній ретроспективі, намагався донести до читача цікаві факти з історії міста і Південного регіону в
цілому. Так, на шпальтах газети «Молодая Украйна» генерал-хорунжий О. РябінінСкляревський виявив себе не байдужим до питань відродження козацтва в Україні й необхідності розбудови української армії та держави. Проте, пік його публіцистичної діяльності припав на радянські часи – другу половину 30-х рр. ХХ ст., час коли процес «українізації» відбувався у руслі боротьби з «українським буржуазним націоналізмом». Українська преса тоді вже була частково денаціоналізована, але ще зберігала україномовність. На
сторінках часописів «Чорноморська комуна» та «Молода гвардія» він вже виступав «натхненим» прихильником радянської влади й висвітлював негативні боки попереднього
самодержавного режиму. Проте, наявність публікацій витриманих у відверто радянському, просталінському дусі не вплинула на подальшу трагічну долю історика.
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SUMMARY
Oleksandr Ryabinin-Sklyarevskiy (1878–1942) is a skilled officer, colonel of the Russian
army, general-khorunzhiy of army Ukrainian Folk Republic, professional historian and archive.
On it to age he got good military and historical education, took part in Russian-Japanese 1904–
1905 and First world wars, was a participant and witness of the first and second Russian
revolutions and national liberation competitions 1917–1921 in Ukraine. From 1921 to 1937,
already civil, O. Ryabinin-Sklyarevskiy settled with a family in Odesa and devoted other life
ukrainian historical science.
During the Odesa period of the life of O. Ryabinin-Sklyarevskiy professionally engaged
in the archived work. Exactly then in a complete measure opened up him research talent of
scientist-historian. Subject of him of that time scientific studios sufficiently various is literary
criticism, history of revolutionary and socio-political motions, wars and the cossacks. Scientific
work of O. Ryabinina-Sklyarevskiy is counted by more than one hundred labours and much from
them and until now did not lose the actuality and scientific value and deserve a study and
reediting.
In 1937 he was subjected to repression. Died on March, 10 in 1942 in Gulag.
Unfortunately in modern historiography of life and creative inheritance of scientist investigational not sufficiently. For of today have neither complete biography nor complete bibliography of his labours.
Publicism activity of O. Ryabinina-Sklyarevskiy until now was out of eyeshot most
research workers. However, this direction of activity of scientist is inalienable part him creative
work.
O. Ryabinin-sklyarevskiy was sufficiently a talented publicist, lifting actual public
themes in the articles, examined them in a historical retrospective view, tried to carry to the reader interesting facts from history of city and Sonth region on the whole. On the columns of newspaper «Molodaya Ukrayna» general-khorunzhiy O. Ryabinin-sklyarevskiy found out itself not
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indifferent to the questions of revival of the cossacks in Ukraine and necessity of re-erecting of
the Ukrainian army and state. On the pages of magazines the black « Chernomorskaya komuna»
and « Molodaya gvardiya» he came forward the supporter of soviet power and lighted up the
negative sides of the previous autocratic mode.
So, the article has explored historical and study of the ukrainian scientist A. Ryabinin Sklyarevskiy, his publications in the Odessa newspapers: "Molodaya Ukrayna", "Chernomorskaya komuna" and "Molodaya gvardiya". Has been expanded the bibliography of the
historian, analyzed his little-known works. Have been identified trends for further integrated,
thematic study of historian's works.
О. П. КРИВОШИЙ
ІСТОРІЯ ВОЄННОЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ ШЛЯХЕТНИХ ЖІНОК
РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ У ЧАСОПИСІ “КИЕВСКАЯ СТАРИНА”
Важливу роль у становленні досліджень історії воєнної повсякденності жінок [1]
ранньомодерної України відіграв журнал “Киевская старина” (1882-1906 рр.) – щомісячне
видання, яке публікувало наукові статті з історії, етнографії, археології, фольклористики,
літератури, документальні та зображальні джерела з історії України2. Характерною
особливістю переважної більшості цих публікацій стала їхня національна спрямованість,
що було нелегко в умовах політичної реакції та мовно-репресивної політики
самодержавства Російської імперії [2, с. 14]. Досліджуючи актуальні проблеми історії
України, творці журналу, аби поставити на тверду наукову основу і обгрунтувати ідею
окремішності української нації, самобутності українського історичного процесу постійно
спрямовували дослідницьку увагу на соціальну та побутову історію, проявляючи сталий
інтерес до побуту, психології та повсякденного життя жінок України XVI - початку XVIIІ
ст. в умовах воєнного стану, воєн, революцій та збройних локальних конфліктів.
Культурні символи властиві історії жіночої повсякденності епохи ранньомодерних
українських катастроф, на думку упорядників часопису, напрочуд вдало підходили для
досягнення поставленої мети. Різноманітні за змістом, жанром та формою матеріали із
позиціонованою воєнно-історично-фемінологічною компонентою склали потужний блок
історичних, документальних, етнографічних та літературознавчих публікацій, що
доповнювались художніми жіночими портретами, що друкувались в журналі [3, с. 79-84].
Вони охоплювали досить широкий спектр проблем – від реконструкції сценаріїв тилової і
фронтової повсякденності жінок ранньомодерної України до буденних практик
ординарних жінок козацького Запорожжя. Зрозуміло, що публікації не були рівноцінними
ні за глибиною порушених проблем, ні за характером та їх науковою значимістю. Проте,
акцентуючи увагу вчених та широкої читацької аудиторії на типологізованих сценаріях
воєнної повсякденності жінок XVI – XVII ст. та героїчних жіночих постатях, вони
слугували подальшому розвитку досліджень у цій галузі історичного знання.
Історичні джерела, опубліковані на сторінках “Киевской старины” репрезентували
різні сторони воєнної повсякденності шляхетних жінок степового пограниччя включаючи
шляхетські наїзди, захоплення сусідського майна, судову тяганину, участь у шляхетськокозацьких збройних конфліктах, тощо. Велика заслуга у підготовці та публікації
документів, що безпосередньо стосувались історії воєнної повсякденності шляхетних
жінок належала О. Лазаревському. Вже в першому номері журналу за 1882 рік він
оприлюднив матеріал [4, с. 213-214] в якому наголосив, що третя дружина гетьмана
Богдана Хмельницького Ганна Золотаренко інколи, перебирала на себе повноваження
“полновластного правителя страны” і видавала від свого імені гетьманські Універсали [5].
Зі слів дослідника 22 липня 1655 року Ганна Золотаренко видала “универсал от
гетмановой Богдановой Хмельницкой Анны, приказуючий обывателям прилуцким, в
грунта бы до монастыря от княжат Вишневецких наданные и универсалом малжонка
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(мужа) еи, гетмана Хмельницкого конфирмованные, не втручалися и жадных бы перешкод
не чинили, под виною тысячи талярей до скарбу войскового и под суровым каранем” [4, с.
214]. О. Лазаревський слушно зауважив, що Г. Хмельницька мала неабиякий вплив не
лише на чоловіка-гетьмана, а й на перебіг усього воєнно-політичного життя в тодішній
Україні. Видача Универсалу “гетьманшею” – факт надзвичайно цікавий, – наголосив
історик, – прямо “указывающий на то значение, которым пользовалась третья жена
Богдана Хмельницкого”. Дослідникові належала велика заслуга у підготовці та публікації
на сторінках часопису значної кількості документів, що безпосередньо стосувались
тилової повсякденності жінок України початку XVIII ст., персоніфікованої жіночим
оточенням гетьмана І. Мазепи [6, с. 43-45] та представницями козацької еліти [7, с. 158159]. Розгляд наукового доробку ученого під кутом зору історії воєнної повсякденності
жінок України відкриває нові грані дослідницького таланту О. Лазаревського і створює
додатковий простір для переосмислення його внеску в дослідження історії України.
Майже слідом за публікацією О. Лазаревського світ побачив сюжет І. Новицького
про воєнну активність волинської княгині Софії Ружинської [8, с. 58-84]. В контексті
розповіді про родовід князів Ружинських історик звернув увагу на той факт, що дружина
кн. Романа Ружинського, “оставаясь дома и соревнуя, вероятно, военной славе своего
мужа и желая показать себя вполне его достойною, устроила грандиозный даже для того
времени наезд на соседнее имение князей Корецких, местечко Черемошну” [8, с. 78].
Запросивши в головні розпорядники орендатора Ружина пана Кшиштофа Кевлича, а при
ньому орендатора Котельні Бодзинського, вона “собрала вооруженный отряд из бояр и
крестьян всех своих имений, заручилась помощью от князя Адама Ружинского и разных
соседних владельцев…, – всего у нее составилось до шести тысяч человек [8, с. 78]. З цим
загоном “с великой арматой, с пищалями, пушками, ружьями, мушкетами, сагайдаками, с
копьями, рогатинами, и иным войне надлежащим оружием, конно и пешо, оружно, с
знаменами, бубнами, трубами и литаврами, обычаем вражеским войовнича княгиня
Ружинська напала на містечко Черемошку. Для нас в цьому контексті важливим буде факт
усвідомлення автором публікації присутності в культурному просторі “українного”
пограниччя сценаріїв воєнної активності шляхетних жінок. І. Новицький підкреслював,
що саме княгиня влаштувала грандіозний для тих часів наїзд, запросивши в головні
розпорядники досвідчених прикордонних урядників і зібравши “вооруженный отряд из
бояр и крестьян всех своих имений” [8, с. 78]. А це означає, що військовому походу
передував чималий організаційно-підготовчий період – збір і розквартирування
шеститисячного війська, його озброєння, забезпечення повсякденних потреб
життєдіяльності як окремих воїнів, так військового формування в цілому (структури
тилової повсякденності). Документи про збройні наїзди (войовничих шляхтичів і
шляхтянок) становлять понад третину загальної кількості збережених до наших днів актів
про маєтки [9, с. 78].
У квітні 1883 року на сторінках “Киевской старины” була опублікована рецензія В.
Антоновича [10, с. 873-876] на книгу Д-ра Антонія І “Niewiasty kresowe" – “Наречені
кресів”, яка незадовго перед тим побачила світ у Варшаві. Її автор майже невідомий
українській громадськості, але талановитий польський історик і белетрист Й. Роллє, що
друкувався під псевдонімом “D-r. Antonij J.” [11], ґрунтовно ознайомившись з комплексом
раритетних документальних джерел, створив 6 біографічних нарисів, які змальовували
типи жінок шляхетського середовища Волині ХVІ-ХVІІ ст.; один нарис відносився до
кінця ХVІ ст., два – до першої і два до другої половини ХVІІ ст.[12]. Працюючи з
документами з державних та приватних архівів та бібліотечних установ Поділля й Волині
Й. Роллє звернув увагу на той факт, що, виявлені ним письмові джерела віддзеркалюють,
маловідомі до того, сценарії воєнної активності шляхетних жінок ранньомодерної доби.
Згрупувавши джерельний матеріал, він, крізь призму власного бачення, до певної міри
об`єктивно, змалював існуючі в українському суспільстві XVI-XVII ст. особливості
соціальних відносин та культурних процесів.
28

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2014

Стараннями В. Антоновича кілька нарисів з книги Й. Роллє “Niewiasty kresowe” в
1883 році було передруковано на сторінках часопису під заголовком “Украинские
женщины” [13, с. 269-309]. В коментарях до цієї публікації, редактори часопису
підкреслили, що читачі “в первый раз увидят эти живые образы русской женщины в
западной половине России, создавшиеся под влияниями и представляющие совершенный
контраст типу женщины того-же времени в московской Руси...” [13, с. 269-270].
Опираючись на широке коло письмових джерел Й. Роллє вдалося виокремити елементи
досвіду участі шляхетних жінок у різного роду військових конфліктах, що відбувалися в
Україні в XVI - XVIІ ст. Крізь призму сюжетів про долі реально існуючих в історії жінок
Й. Роллє, в загальних рисах, вдалося відтворити типологізовані сценарії воєнної
повсякденності шляхетних жінок Волині й Поділля.
Цікавий зразок типу жінки-войовниці Й. Роллє знаходить в образах княгині Марії
Гольшанської (дружини кн. Андрія Курбського, московського емігранта) її сестри княгині
Анни в заміжжі Мильської та Анни Борзобогатої Красенської. Війна між Марією
Курбською і Анною Мильською почалась в 1570 році на грунті сварки з приводу маєтку
Дубровиці, яким вони володіли разом (тилова повсякденність), а закінчилась засідками на
дорозі, грабунками та вбивствами (фронтова повсякденність). Дві розлютовані жінки
боролись зі страшною настирливістю та злістю і цілих три сусідні повіти – Луцький,
Володимирський та Пинський – стали місцем їхніх сутичок; численні юрби кінних вояків
сновигали по дорогах, а на чолі їх стояла сама Мильсона в панцирі з криці. Найбільш
страждали від цього селяни, які мусили терпіти постої та насильства війська (тилова
повсякденність), а Мильська трималась так, немов ця ватага озброєного люду з`явилась
сюди для оборони краю, а не захисту особистих інтересів однієї лише жінки, невблаганної
під час гніву і скаженно сміливої…[13, с. 293-294]. В названій вище праці, історик зробив
спробу вписати в контекст історії козацького Запорожжя, сюжет про активну участь жінок
шляхетного стану в обмінах та викупах полонеників (тилова повсякденність) які протягом
багатьох років проводилися в Запорозькому степу під Переволочною [13, с. 273]. За
словами Йосипа Роллє, в ХVІ - середині XVII ст., “в полях під Переволочною можна було
побачити не одну зем`янку, яка заручившись листом Яна ІІІ до запорозької старшини… і
захопивши з собою набитий золотом мішок, поспішала в степ, аби за посередництва
Кошового викупити з неволі рідну бранку…” [13, с. 273] (тилова повсякденність).
Розповідаючи про досвід участі шляхетних жінок в розшуках, обмінах та викупах
полонеників (включаючи приїзд на Запорожжя і переговори з Кошовим та старшинами
Запорозької Січі) історик із загального масиву запорозької звичаєвості зумів виокремити
елементи досвіду перебування жінок в межах Запорозьких Вольностей та Запорозької Січі.
Зброя, військо і груба сила, за влучним спостереженням Й. Роллє, стали для переважної
більшості жінок “українного” пограниччя втіленням сили, влади і значимості. Вони не
лише давали впевненість в собі, але й диктували певний стиль поведінки, створювали
іллюзію власної значимості. Запекла боротьба за виживання (війни та безперервні
локальні збройні конфлікти) сформувала в межах цієї території особливий тип жіночої
особистості та особливий тип жіночої психології, яку можна назвати психологією
“воюючої жінки”, або психологією жінки-комбатантки”. В зрозумінні причин появи в
українських землях такого типу жіночої особистості Й. Роллє випередив сучасні гендерні
студії та студії з історії жінок України, які “часто грішать кон`юнктурністю та
мавпуванням західних зразків, що повністю випадають з кола традицій українців” [14, с.
14].
У 1894 році на сторінках “Киевской старины” побачила світ ще одна робота Й.
Роллє з його фемінологічного циклу. Вона була присвячена головно елітним жінкам при
Чигиринському дворі другої половини XVII ст. [15]. Серед присутніх при гетьманському
дворі жінок історик виділяє третю дружину Б. Хмельницького Ганну Золотаренко,
дружину гетьмана України І. Виговського Олену Виговську Стеткевич та Олену
Чаплинську – другу дружину Б. Хмельницького.
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У листопадовому номері часопису за 1883 рік редакція видрукувала лист князя
Констянтина Острозького, воєводи київського, до сина Януша, каштеляна краківського,
датований 7-им травня 1607 року [16, с. 477-480]. В цьому листі князь Констянтин
Констянтинович Острозький коротко пише своєму старшому синові Янушу про
войовничу поведінку його дружини Катерини і виражає свій погляд на південно-руську
жінку тих часів: “века повторяются, – это вторая Амазонка” – говорить він про свою
невістку. Творці журналу в короткій передмові до публікації зауважили, що це саме той
погляд “к которому пришел современный нам польский историк доктор Антоний І, после
многолетних архивных изысканий, преставивший нам увлекательные и крайне
оригинальные типы украинской женщины XVI и XVIІ ст. метко схваченные светлым и
проницательным умом князя Острожского...”. К. Острозький написав про те, що його
невістка постійно заводила суперечки через своїх гарцівників (наймане військо княгині) з
князем Чорторийським, потім з духовенством і нарешті із його власними слугами [16, с.
479].
З другої половини 1887 року розгляд проблеми воєнної повсякденності шляхетних
жінок ранньомодерної України переноситься з історично-правової в етнографічноетнологічну площину.
У серпневому номері журналу було надруковане повідомлення І. Пономарьова
“Запорожская песня” [17, с. 587-588]. Мова йде про публікацію історичної пісні “Ой не
знав козак”, в якій розповідається про долю сестри козака Супруна, Супрунки, яка
довідавшись про те, що брат в неділю до сходу сонця в неволеньку попався “почала своїм
добрим конем, як огнем, летіти” йому на поміч. Діставшись до місця сутички почала тая
Супрунка воювати, брата з неволі визволяти, а “бусурманців у полон гнати”[17, с. 588].
Стає очевидним, що відважна героїня запорозької пісні окрім “доброго коня” мала набір
холодної і вогнепальної зброї, захисний обладунок і, скоріше за все, “почот” – загін
найманих вояків.
У вересневому за 1887 рік номері “Киевской старины” світ побачив відгук
В. Каллаша на названу вище публікацію І. Пономарьова. Цей відгук мав промовисту назву
“Малорусская “паленица”” [18, с. 196-197]. Авторові статті в сюжеті пісні про козака
Супруна і його сестру-рятувальницю вчувся відгомін переказів часів Київської Русі про
“палениц” жінок-войовниць – “типе очень обыкновенном в русском былевом эпосе…” [18,
с. 196]. Дослідник однак зауважив, що остаточні висновки про присутність в культурному
просторі Руси-України жінок-багатирок, билинних “полениць”, йому заважає зробити
нерозробленість цієї тематики в тогочасній історичній науці. Великий спектр воєнноісторично фемінологічної проблематики було репрезентовано в фольклористичних
публікаціях Б. Познанського, І. Новицького, Ц. Неймана, В. Доманицького, О. Пчілки де
крізь призму вивчення народної пісенної творчості аналізувалася воєнна повсякденність
шляхетних жінок.
У блискучій фольклористичній розвідці Олени Пчілки “Украинские колядки” [19]
зафіксовано варіант старовинної поліської колядки, яка вихваляє мужність та войовничість
дівчини-воячки, яку мати “уряджає на войноньку”, себто до війська:
– Моє дитя а Настуненько,
Поїдь, поїдь на війноньку!
Поперед війська не вибивайся:
Навперед війська – намовонька,
А назад війська – погодонька.
Насеред війська – розмовонька.
Вона матінки не послухала,
Наперед війська виїхала,
Ой виїхала, ще й викрикнула,
Шабелькою та й вимахнула [19, с. 173-174].
Сіль розмови матері з донькою полягає в тому, що дівчина-воячка не послухалась
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материної поради і зайняла в бойовому строю найнебезпечніше місце – “попереду”
війська, а далі, з бойовим окриком, що личило лише відважним воїнам, “шабелькою та й
вимахнула”.
Різноманітні за змістом сюжети з історії воєнної повсякденності шляхетних жінок
ранньомодерної України були органічною складовою наукових праць та історичної
белетристики – популярного жанру, широко представленого в “Киевской старине”
публікаціями О. Левицького [20], С. Венгрженовського, [21] Я. Каро (Caro J.) [22] та ін.
Специфіка історичної белетристики дозволяла подати розгорнуту характеристику жінки в
контексті воєнної епохи, розкрити її стосунки з оточуючим світом, показати вміння жінок
в нав`язуванні стосунків з представниками протилежної статі, розв`язуванні конфліктних
ситуацій, впливати на події, підкоряти обставини чи підкорятись самим. Соціальнопсихологічні портрети буденності жінок-воячок були представлені у спадщині О.
Лазаревського, І. Новицького та постійного автора “Киевской старины”, історика права О.
Левицького.
Серед різних за жанром та авторством матеріалів “Киевской старины“, чільне місце
відводилось і зображальним джерелам. Ініціатива публікації портретних зображень жінок
та історично-культурологічних коментарів до них належала О. Лазаревському. Історик
вважав портрет не лише витвором мистецтва, а й історичним свідченням епохи.
Виступаючи автором багатьох коментарів до портретних зображень, він заклав підвалини
джерелознавчого вивчення творів українського мистецтва [3, с. 79]. Жіночу галерею
“Киевской старины“ склали й портрети ряду “сильних жінок” XVI-XVIII ст. – Раїни
Могилянки княгині Вишневецької, княгині Софії Тарновської Острозької, Анастасії
Полуботок, дружин Івана Гонти та Семена Палія. Ці жінки не раз перебували у вирі
суспільно-політичних процесів, відзначались силою характерів, незвичністю долі та
увійшли в історію України як самостійні постаті або дружини відомих українських
воєначальників, очільників козацьких повстань. З огляду на це, маємо підстави
стверджувати, що означені жіночі портрети можуть служити важливим джерелом з історії
жіночої повсякденності воєнної епохи.
Стає очевидним, що науково-інтелектуальний простір “Киевской старины“ став
“місцем зустрічі” багатьох дослідників, долучених до фемінологічних студій. Різноманітні
фемінологічні сюжети часопису переконливо свідчили про інтерес науковців до
проблематики пов`язаної з історією воєнної повсякденності жінок ранньомодерної
України. Критичне осмислення масиву історичних джерел, що постійно збільшувався
упродовж другої половини ХІХ - початку ХХ ст. дало можливість О. Лазаревському, І.
Новицькому, В. Антоновичу, Й. Роллє, О. Левицькому, І. Каллашу, О. Пчілці наблизитися
до адекватного розуміння пограничного українського соціуму, аналізуючи його з
урахуванням жіночої складової. Таким чином в українському наративі другої половини
ХІХ - початку ХХ ст. створювалась основа для реконструкції багатогранного образу
жіночої повсякденності воєнної епохи, що поставав в воєнно-історичному, історичноправовому, етнографічному, соціальному та культурологічному вимірах. Спроби
засновників “Киевской старины” відійти від традиційних, для російської історіографії
другої половини ХІХ - початку ХХ ст., схем “бачення” історії жінок України, відкрили
недосліджену до того “планету” під назвою “Історія воєнної повсякденності жінок
ранньомодерної України” в її теоретичному розмаїтті та соціокультурних практиках.
ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ
1. Термін “Історія жіночої повсякденності воєнної епохи” використовується нами для
характеристики напряму історичного знання, об’єктом дослідження якого виступає
буденне життя, усі життєві реалії жінок в умовах воєн, революцій та збройних локальних
конфліктів. Жіноча повсякденність воєнної епохи являє собою комплекс повсякденнопобутових реалій жінок в яких провідну (нормуючу і формуючу) роль відіграє “воєнний
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війни, революції та збройні локальні конфлікти і тилову повсякденність – реалії, що
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екстремальний життєустрій та морально-психологічні установки традиційних і
тимчасових соціальних когорт та жіночих особистостей. Див.: Кривоший О.П. Гендерні
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SUMMARY
The important role in the History Studies formation of women’s military everyday life in
Ukraine of XV-early XVIII century the journal “Kiyevskaya starina” (1882-1906) played –
monthly which published scientific articles on history, ethnography, archeology, folklore,
literature, documentary and descriptive resources on history of Ukraine. The peculiar feature of
the majority of publications became their national orientation, which was difficult under the
circumstances of political reaction and the policy of language oppression on the side of Russian
empire. Doing research of historical problems of Ukraine, the researchers of the journal, so as to
put on solid scientific basis and prove the idea Ukrainian nation independence and originality of
Ukrainian historical process, constantly direct their research attention towards social and
everyday history showing interest to household everyday life, psychology and women’s
everyday life in Ukraine under conditions of military state, wars, revolutions and combat local
conflicts in XVI-early XVIII century. Military-historical-feminine component of the materials
differing in content, genre and form comprised the powerful block of historical, documentary,
ethnographic and literature publications which were added by artistic female portraits which
were published in the journal. Naturally, the publications were not equivalent neither by the
depth of the discussed problems nor the character and research value. However, focusing the
scientists’ attention and wide readers’ audience on typological scenarios of women’s military
everyday life in XVI-early XVIII century and heroic female figures, they promoted further
development of research in this field of historical knowledge.
Critical comprehension of historical data which had been constantly built up, gave an
opportunity O. Lazarevskiy, I. Novitskiy, B. Antonovych, Y. Rollye, O. Levitskiy, O. Pchiltsi to
approach the adequate understanding of border Ukrainian society analyzing it taking into account
a female component. Consequently, the basis for reconstruction of versatile image of military
women’ everyday life was created in the Ukrainian narration of late XIX – early XX century,
which was framed in military-historical, historical-legal, ethrographic, social and cultural
dimensions.
В.А. ДМИТРЕНКО
КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИ У МЕТРИЧНИХ КНИГАХ
КИЇВСЬКОЇ ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКО-БОРИСПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЙ
XVIII СТОЛІТТЯ
Проблема визначення культурної ідентичності людини минулого є непростою та багатогранною. Чим глибше дослідник занурюється у минулі віки, тим складніше розв’язати
її надто коли мова йде про «німу більшість історії», яка не лишила по собі свідчень, котрі
б пролили світло на це питання. Проте, ранньомодерний період української історії позначився появою ряду облікових документів, що містять свідчення про пересічну особу того
часу. Серед них особливе місце посідають метричні книги.
Метричні книги – це церковні акти реєстраційно-облікового характеру. Перша спроба запровадження подібної документації у православній церкві на території України була
здійснена на церковному соборі у Києві в 1646 році з ініціативи митрополита Петра Могили [10, с.1524]. Саме тоді від парафіяльних священиків почали вимагати вести метричні
записи. Їхні зразки було подано у «Требнику», що побачив світ у тому ж році. Остаточне
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ж запровадження метричних книг у практику повсякденного церковного життя на території Гетьманщини слід віднести до XVIII століття.
Ідентифікація особи у них здійснювалася через фіксацію певних подій, що відбувалися у її житті, зокрема, хрещення (народження), вінчання (одруження), відспівування
(смерть). Отож можна розглядати ці документи як певну збірку повідомлень про православну людину XVIII століття, що фіксували основні віхи її життя. Оскільки людина ранньомодерного суспільства була невіддільною від церкви, то саме інформацію з церковних
джерел можна вважати репрезентативною для відображення культурної ідентичності особи.
У нашому дослідженні ми проаналізуємо антропонімічну й географічну атрибуції
особи, її шлюбно-сімейний та соціальний статус, які найбільш ґрунтовно, на нашу думку,
дозволяють визначити культурну ідентичність людини того часу.
Запис антропонімічних даних передбачає фіксацію прізвища, імені та по-батькові
людини. У офіційному зразку це означалося терміном «именовать». Однак, на практиці
цей набір був далеко неповним і мав розбіжності навіть по окремих частинах книг.
Так у частині «Про народжених» при фіксації батьків зустрічаємо записи імені та
прізвища батька і матері. Наприклад: «Народися младенець от родителей законновенчаних
отец Карпо Лазовенко матері Домняші звания козачого» [17, арк.39]. Стосовно останньої,
то в ряді випадків її ім'я могло зовсім не згадуватися. Можна натрапити на непоодинокі
записи на зразок: «У козака Ивана родися сын Степан» [14, арк.21]. Численними є також
варіанти вказівки лише імені батька та матері новонародженого. Зокрема, у книзі Троїцької церкви містечка Миргород: «Крестися младенець Павло от родителей Петра и Ефросинии» [12, арк.26].
Два останні варіанти запису, зазвичай, поширені у метричних книгах першої половини XVIII століття. Ймовірно, що у даному випадку ми маємо справу з біблійною традицією, котра відображала реалії патріархального суспільства, в якому саме постать батька
була визначальною. Запис лише імені матері спостерігаємо у випадках народження позашлюбних дітей, коли батько був невідомий або ж відмовлявся визнати своє батьківство.
Типовий приклад: «Народися младенець у девицы Ксенки беззаконно нею прижытый» [4,
арк.16].
Загалом вказівка по батькові при фіксації батьків новонародженого, зустрічається
вкрай рідко. Такі винятки робилися, передовсім, для осіб, котрі посідали певний щабель у
суспільній ієрархії. Прикладом цього може слугувати запис у книзі церкви Різдва Христового села Лук’янівка Баришівської протопопії: «У иерея Кирила Федоровича Клименка и
жени его Агафьи Андреевни родился сын Иван» [3, арк.2]. При зазначенні хрещених батьків також вказувалися переважно їхні прізвища та імена. Скажімо: «Народися у Василя и
Анастасии Зубенко сын Иван восприемником ему был Иван Мазутый» [6, арк.4].
Складними у тлумаченні є записи прізвищ жінок восприємниць. У багатьох випадках тут важко дати однозначну відповідь, що саме записано: прізвище, прізвисько чи по
батькові. Прикладами таких записів можуть бути: Марія Тимофіївна, Ірина Захарашна,
Марія Карасиха та інші. Ймовірно, записувалися різні варіанти, що підтверджує тезу про
неусталеність цих категорій серед жінок у досліджуваний період. Разом з цим, коли «восприемница» була незаміжня, практикувався поряд з її ім’ям запис прізвища та імені її батька, як-от: «…восприемницею была Агрипина дочка козака Якова Тосмача» [4, арк.5].
Для другої частини «Про одружених» також характерна фіксація прізвища й імені
наречених. Проте, на відміну від першої частини, доволі частими були тут записи побатькові як нареченого, так і нареченої. Типовим можна вважати такий варіант:
«…посполитого Титаренка Федора отрок Стефан с дочкой козака Ивана Тетерева девицей
Марией…» [16, арк.4]. Зустрічаються також випадки запису прізвища та імені батька навіть у випадку, коли його вже не було серед живих на момент вінчання. Приміром: «Умершего козака Якима Голуба сын Евфимий…» [3, арк.53]. З іншого боку, в таких же випадках непоодинокими є записи прізвища та імені матері нареченої. Хоча б: «…дочь Ульяна
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вдови козачки Марии…» [12, арк.64]. У свідків вінчання (поручителів) також записувались переважно прізвища та імена. Зокрема: «Староста Антон Горбенко свидетель был
венчания» [15, арк.42]. Таку поширеність вживання по батькові у цій частині можна пояснити тим фактом, що при укладанні шлюбу важливим було встановлення відсутності родинних зв'язків молодят, тому й запис у цій частині був більш детальним.
У третій частині «Про померлих» у випадку смерті дорослої людини зазначається
переважно її прізвище та ім'я, скажімо: «Преставилась раба Божия Агафья Карасиха» [2,
арк.127]. Непоодинокими є записи виключно імені померлого, як-от: «Преставился раб
Божий Афанасий…» [13, арк.87]. Особливо поширені такі зразки у метричних книгах
першої половини XVIII століття. Цей факт може свідчити на користь суто релігійного
сприйняття даних записів. Адже не будемо забувати, що при хрещенні людині дається саме ім'я, яке і є його християнською «візитною карткою».
У випадку смерті жінки, що була одружена, як правило, вказувалося ім'я та прізвище
чоловіка померлої або ж когось з її близьких родичів. Типовий запис у цьому випадку виглядає так: «У жителя войтовского Степана Кузя жена Ирина померла» [17, арк.145]. Коли
ж, очевидно, родичів по чоловічій лінії не було, то зустрічаємо прив’язування особи, так
би мовити по «жіночій ліній». У цьому випадку запис міг набувати такої форми: «Жительки Плоского посполитой Марии Кравчихи мать Уляна померла» [2, арк.51].
У разі смерті дитини, окрім її імені, вказувалось також прізвище та ім'я батька, рідше
– матері. Для прикладу: «…преставилась младенец Пелагея дочь Федора Атаманченка…»
[13, арк.29]. Характерною є деталь, що в разі смерті дорослих, але неодружених юнака чи
дівчини також йшов запис прізвища та ім'я батька. Скажімо: «У Петра Филоненка сын
Матфей умре…», а у графі, де записувався вік померлого, зазначалося, що йому було двадцять років [7, арк.53].
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, можемо констатувати, що основною антропонімічною характеристикою особи у досліджуваних документах виступало її ім'я та
прізвище. Характеристика людини терміном по-батькові не була поширеною, але поступово стала такою на кінець XVIII століття. У той же час, варто зауважити, що іменування
людини, очевидно, перебувало у тісній залежності з її соціальним статусом, віком, статтю
чи сімейним станом. Така залежність знаходила своє безпосереднє відображення у метричних записах. Варто також наголосити на доволі розмитій межі між прізвищем, прізвиськом та по батькові у тогочасному соціумі. Приклади метричних записів засвідчують, що
дані категорії культурної ідентифікації особи тільки переживали період свого становлення.
Записи у метричних книгах дозволяють також провести географічну атрибуцію особи, тобто встановити її місце проживання чи місце проведення певних церковних таїнств.
В офіційних поясненнях зазначалося, що записи мали фіксувати належність особи до парафії [11, с.707]. Такі вимоги зумовлювалися необхідністю запобігти суперечкам між священиками, адже за здійснення тих чи інших треб панотець отримував винагороду. Крім
того, вимога виконання обрядових дійств саме з членам своєї парафії мала стати гарантією
їх законності. Особливої ваги у цьому сенсі географічна атрибуція набувала при здійсненні таїнства вінчання. Однак, знову ж можемо констатувати розмаїтість подібних записів у
географічних та часових межах.
У метричних книгах першої половини XVIII століття запис переважно підтверджує
належність особи до парафії, в якій проводився обряд. Наприклад: «Дана печать венечная
Ивану Овчару и Евдокии Токаревой в приходе Спаском…» [13, арк.11]. Згодом формулювання запису змінюється. У ньому все частіше зустрічаються назви конкретних населених
пунктів, хоча вказівка на належність особи до парафії зберігається. При цьому текст набуває переважно такої форми: «Венчано белоусовского козака Назара с дочкой белоусовского жителя Лаврентия Евфименией…» [8, арк.75].
У випадку, коли молоді належали до різних парафій чи проживали у різних населених пунктах, робився запис про місце проживання для кожного з них окремо. Зокрема:
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«звенчал церковним благословением жителя Чернух Павла Лукьянова с жителькой Нехрестовки Горпиною» [15, арк.37]. Такий же порядок запису мав місце і у випадку, коли свідки шлюбу чи хрещені батьки дитини були жителями інших парафій. Так у книзі Покровської церкви села Плоске поряд з ім'ям хрещеного батька вказано «…житель Гоголева» [2,
арк.7].
Варто відзначити, що, коли хрещений чи свідок (староста) були кадровими військовими, вказівкою їх місцезнаходження виступала назва військової частини. Як-от: «Восприемником был подпоручик Ахтырского гусарского полка…» [5, арк.12]. З поширенням
кріпацтва в якості географічної атрибуції з’являються записи про належність особи тому
чи іншому власнику. Прикладом цьому може служити метричний запис Покровської церкви села Білоусівка Золотоніського правління: «Графа Завадовского крестьянин Никита
Дорошенко…» [8, арк.119].
Метричні книги є важливим джерелом інформації про шлюбно-сімейний статус особи. Найпоширенішими термінами для визначення родинних стосунків виступають «отец»,
«мать», «сын», «дочь», котрі фіксували спорідненість першого ступеня. Фіксація більш
широкого кола родинних зв'язків, котрі позначалися б термінами дід, онук, племінниця,
тітка та таке інше, у метричних записах не виявлено. Родинні взаємини між батьками та
дітьми визначалися перш за все у патріархальних категоріях. Адже запис імені батька дитини присутній усюди, тоді як ім'я матері могло й не згадуватися. У цьому ж контексті
слід розглядати практику вживання терміну дружина (жона) для позначення шлюбносімейного статусу жінки. Зокрема: «Умре обивателя Николая Переходы жена Ефросинья»
[7, арк.55]. Він застосовується надзвичайно часто у той час як термін чоловік (муж) у подібних означеннях не вживається.
Розповсюджене було й підкреслення законного статусу подружжя, а, отже, й дитини:
«От родителей законновенчанных…» [4, арк.2]. У випадку, коли дитина народжувалася
поза шлюбом, метричні записи набували такого характеру: «Родися младенець от девицы
Ксении беззаконно нею прижитый посполитого Ивана Миня дочкою…» [4, арк.7]. Аналогічні зразки таких записів засвідчують, що фіксація фактичного діда дитини у цьому випадку була загальноприйнятим явищем.
При аналізі записів у частині другій варто звернути увагу на збереженість інформації
про попередній родинний статус особи. Так, у більшості з них є вказівка на те, чий син
наречений або чия донька наречена. Приміром: «жителя войтовецкого Титаренка Федорова син… з дочкою жителя войтовецкого Ивана Тетерева…» [17, арк.104]. Така інформація
мала забезпечити тяглість родинної традиції та свідчити про законність здійсненого обряду.
У випадку запису повторного шлюбу обов’язково відзначався факт удівства через
вживання термінів удівець, вдова. Для прикладу: «звенчал вдовца Харитона з вдовою
Анастасиею» [12, арк.47]. Слід відзначити, що під час запису шлюбу жінки-вдови поширеними були випадки фіксації її належності до певного стану переважно у випадках, коли
її новий чоловік належав до іншого. Приміром: «…венчал посполитого Прокопия Максимова с удовой козачкой Татьяной» [2, арк.60]. Така практика, очевидно, переслідувала мету зберегти певний соціальний статус, який міг надати ті чи інші привілеї для дітей жінки
від першого шлюбу. Крім того, за жінкою навіть при повторному заміжжі зберігалися
привілеї, пов’язані з її становим походженням.
У метричних книгах віднаходимо й масові приклади запису належності людини до
того чи іншого соціального стану. Хоча варто відзначити, що у жодному нормативному
акті, присвяченому їх веденню, такої вимоги не передбачалося. Очевидно, це було
пов’язано з тим, що належність до певного стану була одним зі способів ідентифікації людини. До того ж метричні записи за певних обставин слугували посвідченням особи у стосунках, пов’язаних із державними органами чи судовою системою. Остання ж передбачала суттєві відмінності у правовому статусі особи відповідно до її походження. Цілком можливо, що запис у метричній книзі міг слугувати офіційним підтвердженням належності
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до того чи іншого соціального прошарку. А, отже, був своєрідною гарантією поширення
привілеїв на ту чи іншу людину.
Записи, що засвідчують приналежність особи до певного соціальної верстви, віднаходимо у всіх трьох частинах метричних книг. Найпоширенішими були ті, що показували
належність до основних станів тогочасного соціуму: козаків, посполитих, міщан, духовенства. Їх кількість дозволяє стверджувати, що це не було випадковістю. Показовим у цьому
сенсі є факт засвідчення належності через метричний запис до певного стану, передовсім
козацького, при вступі до шлюбу. Зокрема: «…посполитий Тимофей Данилов Зинченко с
удовой козачкой Марьяной Стасовой…» [3, арк.59]. Як зазначалося вище, поширеними
вони були переважно при повторному шлюбі, особливо заміжжі козачки-вдови з представником посполитого стану.
При розгляді питання про фіксацію станової приналежності цікавими видаються записи, що зустрічаються у метричних книгах сусідньої Білгородської єпархії на території
Слобідської України. У них у першій та другій частинах зафіксований такий термін для
позначення соціального статусу особи, як «малороссиянин» і «малороссиянка» [9, арк.1444]. Спираючись на дослідження, проведені Ю. Волошиним, можемо стверджувати, що
такі записи відображали певну ідентичність особи засновану на географічно-правовій
приналежності до територій, де діяло малоросійське законодавство [1, с.23-33]. Загальновідомо, що воно багато в чому базувалося на нормах Литовських статутів і найбільше толерувало козацтву, чітко окреслюючи його соціальні привілеї. Припустимо, що й термін
«малороссиянин» по відношенню до досліджуваних нами єпархій, які складали основу
території, на якій діяло малоросійське законодавство, ототожнювався з поняттям козак. У
цьому випадку записи з Білгородської єпархії підкреслювали належність їх фігурантів до
козацького стану з відповідним підтвердженням привілеїв.
Водночас, слід відмітити, що записів, котрі б відображали приналежність особи до
дворянського стану, нами, у досліджуваному регіоні, не виявлено. Цей факт, очевидно,
може слугувати доказом того, що хоча у метричних книгах і мали записувати усіх новонароджених незалежно від стану, на практиці для привілейованих осіб робилися винятки.
Можливо, метричні записи про них зберігалися у домових церквах, чи заносилися до гербових книг. А можливо, обряди хрещення чи вінчання дані особи здійснювали у стольних
містах, де переважно мешкали.
У той же час, записи відображають наявність окремих груп у середині самих станів.
Так, наприклад, зустрічаємо записи, що засвідчують належність особи до бунчукових та
значкових товаришів. Скажімо: «Умершего значкового товарища сын…» [4, арк.23]. Як
відомо, це були представники козацької старшини, котрі в розглядуваний час належали до
соціальної еліти, хоча й не займали конкретних військово-адміністративних посад.
Знайшли своє відображення і факти економіко-правових стосунків, що мали місце у
тодішньому соціумі. Зрозуміло, що різниця між окремими соціальними групами базувалася не лише на правових, а й на економічних засадах. І хоча, як зазначалося вище, запис
таких розбіжностей не передбачався, проте, на практиці ми зустрічаємося з ними у метричних книгах. Відображенням тогочасних економічних реалій стали такі помітки: «подсуседок», «дворовой человек», «работник». Кількісна наявність таких записів також дозволяє говорити про їх невипадковий характер.
Природно, що станова належність, як і економічні взаємини, не були сталими. Метричні записи також відображають зміни, що відбувалися у соціальній структурі суспільства. Так, поступово наприкінці століття вживання терміну посполитий скорочується і замість нього з’являється поняття селянин (крестьянин). От, наприклад, у метричній книзі
села Плоске Бориспільської протопопії, що велася з 1772 року, такі зміни простежуються,
починаючи з 1787 року [2, арк.36-47]. Як прикметникове означення до нього, котре слугувало б уточненню його статусу, зустрічаємо терміни «казенный». У випадках, коли селянин був кріпаком, це фіксувалося через запис прізвища особи, котрій він належав. Зокрема: «…того же графа Завадовского крестьянка» [8, арк.75-121] Разом з тим термін козак
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продовжує застосовуватись, на позначення соціального статусу і в метричних записах початку XIX століття.
Отже, підсумовуючи вищенаведене, можемо зазначити, що метричні книги зберігають цінні відомості, котрі дозволяють визначити ідентичність особи за антропонімічними,
соціальними, шлюбно-сімейними, географічними та професійними ознаками. Однак, інформація в метричних записах, як і в інших облікових джерелах того часу, не є однорідною та усталеною. Проте, це дозволяє простежити зміни в ідентифікації людини впродовж
століття. У той же час відкритим залишається питання про достовірність такої ідентичності. Адже на питання: чи відображають ці записи власне сприйняття себе людиною, чи показують усталені діловодські кліше того часу – не можна дати вичерпної відповіді.
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SUMMARY
The article analyzed the possibility of using information from books metric to determine
the cultural identity of the population Hetmanate XVIII century. Attributing individuals they carried through fixation church events that occurred in her life, including baptism (birth) wedding
(marriage), the funeral (death). Since early modern human society was inseparable from the
church, it is information from books metric can be regarded as an important source of identity for
displaying individual.
The major categories that were recorded in the metrics and to determine the identity of a
person then is: anthroponimical characteristics; geographical attribution, marriage and family
and social status.
The main characteristic anthroponimical person in the studied documents advocated its
name. Characterization of human term middle name was not common, but gradually became so
at the end of XVIII century. It should be noted that the naming rights depended on their social
status, age, sex or marital status.
Geographical attributing practical instruction provided through a person is a parish where
the ritual was performed, or through the designation of the town, where he lived person involved
in the record.
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The most common terms to determine the relationship of parish registers was a «father»,
«mother», «son», «daughter» who recorded the first degree of affinity . Record a wide range of
relationships that would affect the terms of his grandfather, grandchild, niece, aunt and so on, in
the parish registers have been identified. Family relationships between parents and children were
determined in patriarchal categories. After recording the name of the father is present everywhere, while the mother's name could not be mentioned.
Were distributed and underscores legal status of marriage , and, therefore, the child when
the child was born out of wedlock recorded name of the mother and the name and surname of the
child's actual grandfather .
In analyzing the results attract attention preservation of information about previous family
status. Thus, in most of them is an indication that the bride whose son or daughter whose fiancée.
This information apparently was to ensure continuity of family tradition and committed to testify
about the legality of the rite.
In the parish registers and finds examples of mass recording rights belonging to a particular
social status. Although it should be noted that no legal act dedicated to their management, such
request had been made. Apparently, this was due to the fact that belonging to a particular class
was one way to identify a person. The records evidencing ownership of a person to a particular
social group, finds all three parts of the metrical books. The most common were those that
showed affiliation with the basic conditions of contemporary society: the Cossacks, the Commonwealth, townspeople and clergy. The number suggests that it was not an accident. It should
be noted that the records which would reflect a person belonging to the nobility we have not
found. At the same time, the records reflect the presence of certain groups in the middle of most
states. For example, we meet records evidencing ownership entity to bunchukove and znachkovyh friends.
Т.О. ПОКАТАЄВА
ПЕРШІ УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ-БЛІГОДІЙНИКИ ХІХ-ХХ ст.
В умовах трансформації соціально-економічної сфери українського суспільства є актуальним звернення до політики соціального захисту населення, підтримки освіти, охорони здоров’я, культури, адже удосконалення форм соціального захисту населення є вагомим чинником стабільності суспільства. Невідкладне розв’язання цих проблем – важливе
завдання владних структур, громадських організацій, церкви, а також фірм і приватних
осіб.
З середини ХІХ ст. зі зміцненням позицій молодої буржуазії на півдні Російської імперії погіршилося становище значної частини населення. Тому на перший план виходило
не особисте благополуччя, а служіння суспільству здійсненням благодійності. Благодійність визначається справою, насамперед приватної ініціативи й діяльності. Приватна філантропія кінця ХІХ початку ХХ ст. набуває розмаху, який перевершив усі сподівання.
Благодійність стає невід’ємним атрибутом громадянського суспільства, складовою частиною суспільної діяльності [1].
Дослідження біографій та діяльності українських підприємців розпочалося у вітчизняній історичній науці лише після здобуття Україною незалежності. Серед спеціальних
фундаментальних праць слід назвати дослідження Т. Лазанської «Історія підприємництва
України» (за матеріалами торгово-промислової статистики ХІХ ст.) [2]. У монографії досліджується індустріальний розвиток України та пов'язаний і з ним процес формування торгово-промислової буржуазії, яка у після реформенну добу стала діяльним суб’єктом модернізації усього суспільного життя. Аналізуються форми меценатської і благодійницької
діяльності окремих визначних представників українського підприємництва.
Великий інтерес представляє праця російських дослідників за загальною редакцією
Бовикіна [3]. У ній висвітлено умови розвитку зовнішньої торгівлі продукцією цукрової
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промисловості на півдні Російської імперії, подаються невідомі факти з життя багатьох
підприємницьких родин: Ханенків, Симиренків, Яхненків, Терещенків та ін. Цікаві факти
з життя родини Терещенків можна знайти і в дисертаційному дослідженні Л. Раковського,
А. Ткаченка, статті А. Повниці та ін. працях [4].
Метою статті є вивчення становлення підприємницької та благодійницької діяльності українських сімей Терещенків, Харитоненків, Симиренків, Яхненків, що на рубежі ХІХХХ ст. стали елітою української нації.
Яскравим прикладом успішних українських підприємців-благодійників стала родина
Терещенків – вихідців із старовинного козацького роду. Першим Терещенком, відомості
про якого дійшли до нас, був чернігівський козак Яків Терещенко. Засновник династії –
глухівський міщанин Артемій Якович Терещенко розпочав підприємницьку справу з дрібної торгівлі. Згодом йому на допомогу прийшли сини – Микола, Федір і Семен, серед
яких найбільш активним виявився найстарший. Завдяки розгалуженій торгівлі (зерно, ліс,
риба, сіль тощо) й участі у постачанні російської армії під час Кримської війни брати Терещенки накопичили значний капітал. Вони вдало скористалися економічною ситуацією в
країні після реформи 1861 року, почавши орендувати, а частіше скуповувати у збанкрутілих поміщиків маєтки разом з цукровими і винокурними заводами [5].
До кінця ХІХ ст. Терещенків знала вся Росія. Вони володіли 11 цукровими та кількома винокурними заводами, млинами, лісопильнями, соляним родовищем, 150 тис. десятин землі, мільйонами карбованців в банках, маєтками, будинками в Києві, Москві, Одесі,
згодом в Петербурзі і за кордоном в Каннах [6].
Вже в 1870 році Артемій Якович «в ознаменовании особых заслуг его, оказанных дел
водворения в Юго-Западном крае русского землевладения и в поощрение благотворности
его…возведен со всем нисходящим потомством, по мужскому колену в потомственное
дворянство» [7]. На гербі було вказано девіз: «Прагнення до суспільних справ». Ці слова
повністю відповідали реальним ділам родини. Передаючи справу синам, побожний Артемій Якович поставив умову: 80% прибутку повинно потрапляти не до кишень акціонерів,
а йти на благодійність і меценатство.
Суспільна і благодійна діяльність родини Терещенків відкрила чи не нову еру в історії Глухова. Місто відтепер стає значним культурним центром свого краю, бо підприємці
піклувались, насамперед, закладами народної освіти й охорони здоров’я. Тут і до сьогодні
згадують, як Терещенки забудовували для бідняків цілі вулиці.
У 1870 році за активної підтримки і значних особистих внесків міського голови і одночасно представника земства – Миколи Артемовича – виникли чоловіча й жіноча гімназії, а в 1874 році – Інститут вчителів із дворічним міським училищем. У 1889 році при підтримці братів Терещенків чоловічу гімназію було перетворено на повну класичну гімназію, а Микола Артемович пожертвував 53 тис. крб. на облаштування учбового закладу.
Крім того, підприємці утримували притулок для малолітніх сиріт і дітей бідняків, заснований ще Артемієм Яковичем в 1871 році, а в 1902 році Микола Артемович розширив
приміщення і заклав для нього новий капітал, на відсотки від якого заклад забезпечувався
всім необхідним [8].
На згадку про матір брати заснували в 1879 р. безкоштовну лікарню Св. Єфросинії і
записали в статуті свого Товариства, що на її утримання буде щорічно відраховуватися
два відсотки прибутку. Згодом медичний заклад було розширено, а в 1890 році почав діяти при ньому спеціальний операційний пункт. Утримувалась лікарня за рахунок коштів,
які виділялись від прибутку діяльності «Товариства рафінадних і цукрових заводів братів
Терещенків». За 1893 рік внесок на рахунок лікарні становив 23 тис. карбованців [9].
Зі свого боку Федір Артемович пожертвував 72 тис. карбованців на 3-х класне училище («Міське училище Федора Терещенка»). В навчальному закладі безкоштовно одержували освіту діти незаможних родин, які мешкали поблизу Глухова. Пільгами при вступі
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користувалися вихованці дитячого притулку. Щорічно в училищі навчалося близько 200
учнів, утримування обходилось у 3420 крб.
Вершиною філантропічної діяльності відомої родини в Глухові стало будівництво в
1884–1893 рр. Анастасіївського храму за проектом архітектора А. Гуна. Церква була схожа на Володимирський собор у Києві, а оздоблювали її відомі художники – брати Свідомські і М. Пимоненко.
Після переїзду Терещенків до Києва в середині 70-х рр. ХІХ ст. розпочався новий
етап їхньої благодійної діяльності.
Вагомим є внесок підприємців у розвиток освіти в Києві. Микола Артемович підтримував тісні зв’язки з І-ю чоловічою гімназією, де з 1876 до 1902 р. виконував обов’язки
старости гімназійної церкви св. Миколая, а з 1881 до 1888 р. – почесного попечителя гімназії. Благодійник щорічно перераховував 500 крб. на загальні потреби, 100 крб. – на бібліотеку, оплачував утримання у вигляді стипендій на менше десяти гімназистів. У жовтні
1899 р. виділив 10 тис. крб., які увійшли до недоторканого капіталу І гімназії – з відсотків
від цієї суми видавалася допомога студентам і службовцям освітнього закладу [10].
Київська 5-та чоловіча гімназія була зобов’язана своїм виникненням у 1886 р. теж
Миколі Артемовичу, який перераховував 100 тис. крб. на будівництво її приміщення на
Печерську. Допомогу отримували також і 4-та гімназія, при зведенні якої було виділено –
13 тис. крб.
Син, Олександр Миколайович, активно продовжував справу батька. У березні 1883
р. його було затверджено почесним попечителем 3-ї гімназії, і на цій посаді він залишався
до вересня 1895 р., коли очолив опікунство 1-ї гімназії.
Під керівництвом Миколи Артемовича 30 червня 1896 р. було засновано Товариство
розповсюдження комерційної освіти, якому він за 6 років пожертвував 329814 крб. 10 січня 1899 р. відбулася ще одна важлива подія – заснування першої в Російській імперії жіночої торгової школи ім. Пелагеї Георгіївни Терещенко – дружини Миколи Артемовича.
Терещенки виділили на їх утримання 250 тис. крб.
У 1899 р. Микола Артемович вирішив заснувати на власні кошти зразкове міське
училище на 300 учнів з двома відділеннями: чоловічим та жіночім і при ньому – педагогічний музей. Для цього підприємець виділив 100 тис. крб. на будівництво приміщення
училища і 50 тис. крб. – на облаштування музею. Завершив розпочату справу вже Олександр Миколайович.
М. Терещенко систематично асигнує кошти на археологічні розкопки пам'яток епохи
бронзи, раннього заліза. Олександр Миколайович, а також Варвара Миколаївна фінансували розкопки відомих зарубинецького і Черняховського могильників, здійснені в 1899 р.
Члени родини взяли активну участь у заснуванні Політехнічного інституту. На розвиток вищого технічного закладу Микола Артемович перерахував 150 тис. крб., а син
Олександр спочатку входив до складу Комітету з його створенням, а згодом – як почесний член Товариства допомоги нужденним студентам КПІ [11].
На кошти Івана Миколайовича – великого колекціонера і мецената мистецтва з 1876
року діяла рисувальна школа М.І. Мурашка. Протягом чверті століття меценат піклувався
закладом і витратив майже 150 тис. крб. Велику роль відіграла художня школа Мурашка в
підготовці цілої плеяди відомих українських художників: Дядченка, Пимоненка, Світлицького, Жука, Замирала та ін.
Особливої допомоги потребували медичні заклади Києва. Тому у грудні 1890 року
Микола Артемович запропонував за власні кошти побудувати для найнужденніших лікарню на 50 місць. Для цього проекту він виділив 100 тис. крб., з яких 75 тис. – на будівни41
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цтво приміщень, а 25 тис. – на утримання лікарні. Новий лікувальний заклад отримав назву «Безкоштовна лікарня цесаревича Миколи для чорноробів» і був освячений 30 січня
1894 року. У наступні роки подружжя Терещенків пожертвувало на розширення лікарні
ще близько 100 тис. крб., завдяки чому були побудовані окремі корпуси для інфекційних,
тифозних і хронічних хворих та 200 тис. на її утримування [12].
У 1886 році в Києві почав працювати безкоштовний нічліжний притулок М.А. Терещенка, будівництво якого коштувало 55 тис. крб. Притулок утримувався на відсотки з капіталу, що його заповів засновник, а це становило 61200 крб. Крім названого, Микола Артемович перерахував Маріїнскій лікарні Товариства Червоного Хреста близько 100 тис.
крб.; на дитячий притулок Товариства денних притулків для дітей робітничого класу – 25
тис. крб.; на колонію малолітніх злочинців – 12 тис. крб., а на будинок працелюбства – 6
тис. крб. [13].
Менший брат, Федір Артемович, у 1882 році відкрив безкоштовний нічліжний притулок для бідного люду міста, а також тим, хто прибував до Києва з різних країв на заробітки (500 металевих ліжок). Таким чином, із загальної кількості 1280 місць у 12 нічліжках Києва того часу 1000 забезпечувалась безкоштовними притулками братів Терещенків.
Не мало зробили Терещенки і для Київських храмів. Володимирський собор, Покровська та Георгіївська церкви, собор Св. Миколая в Покровському монастирі, церква
Олександра Невського – всі вони або з’явились за участі Миколи Артемовича або отримали від нього матеріальну підтримку [14].
Таким чином, Терещенки були відомими колекціонерами, знавцями мистецтва і меценатами. Саме завдяки Миколі і Федору Артемовичам та їхнім дітям – Івану, Олександру, Ользі, Варварі з чоловіком Богданом Ханенком – Київ сьогодні моє зібрання 4 державних музеїв: Т.Г. Шевченка, Національного художнього, Російського мистецтва, Західного та східного мистецтва.
Належати до роду Терещенко означало не тільки бути багатою людиною. Терещенків відрізняла велика працездатність. Всіх їх об'єднував неписаний родової честі кодекс,
якого вони дотримувалися і в підприємництві, і в благодійності, і в своїй пристрасті до
мистецтва. Саме тому вони залишили після себе так багато пам'ятників, що їх не здатна
була зруйнувати жодна революція.
Харитоненки – рід українських цукрозаводчиків зі Слобожанщини, землевласників,
купців, промисловців, благодійників, меценатів середини ХІХ – початку ХХ століть. За
кілька десятиліть родина Харитоненків зробила значний внесок у розвиток системи охорони здоров’я, освіти, образотворчого й музичного мистецтва. Походили із селян-чумаків
та військових обивателів Харківської губернії. Їм належали цукрові заводи й сільськогосподарські економії на Сумщині. Їхні успіхи в упровадженні передових методів ведення
господарства відзначені золотими медалями на виставках у Філадельфії, Парижі, Антверпені, Санкт-Петербурзі.
Розквіт роду припав на покоління Івана Герасимовича Харитоненка. Майбутній «цукровий король» Іван Харитоненко народився 1821 року у слободі Нижня Сироватка Сумського повіту Харківської губернії в родині селян. Завдяки наполегливості, працьовитості,
підприємливості за два десятиліття він став одним з найбагатших людей Росії, зосередивши в своїх руках рухомого і не рухомого майна на 40 млрд. крб. У період розквіту виробничо-комерційна компанія «І.Г. Харитоненко із сином» налічувала 10 цукрових заводів,
рафінадний завод, володіла 70 тис. десятин прекрасних чорноземів.
В основі успіхів Харитоненків було постійне ведення виробництва на основі використання найсучасніших технологій: застосували першими в Європі водотрубні парові котли, підвісні канатні дороги, безперервно діючі дефекатори і сатуратори.
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Друга складова успіху – розумне поєднання максимально можливої ощадливості з
чесністю управителів і директорів заводів, що ґрунтувалася на їхніх високих зарплатах.
Задоволені були своїм матеріальним становищем і більшість найманих робітників, що
працювали на численних цукроварнях та полях Харитоненків.
Численні архівні джерела, спогади учасників свідчать, що батько і син Харитоненки
витрачали мільйони карбованців із своїх прибутків для заснування і будівництва шкіл, гуртожитків, лікарень, благодійних установ, для упорядкування міст та інших населених пунктів, на матеріальну підтримку церкви, художників, архітекторів, музикантів [15].
У м. Сумах на кошти підприємців було побудовано: реальне училище, кадетський
корпус (500 тис. крб.), дитячий притулок (вартістю 90 тис. крб. і 150 тис. крб. на його утримання), Троїцький собор, дитячу лікарню Св. Зінаїди на 20 ліжок, оснащену необхідним
медичним обладнанням ( 30 тис. крб.), школу для дівчаток із багатодітних сімей і сиріт,
засновано стипендію для учнів реального училища, прокладено бруківку в центральній
частині міста та споруджено перший бетонний міст через річку Сумку. Окрім того, було
виділено 100 тис. крб. на будівництво студентського гуртожитку Харківського університету, 170 тис. крб. – на будівництво церкви у с. Нижня Сироватка.
У своєму заповіті І. Харитоненко передав усім церквам і монастирям м. Сум по тисячі карбованців і виділив для будівництва богадільні в с. Н. Сироватка 20 тис. крб.
Син Івана Герасимовича – Павло Іванович, підтримуючи розвиток художнього мистецтва зібрав унікальну колекцію творів російських і західних художників, яка зберігалася
в Москві, у Пархомівському і Наталівському маєтках (майже 600 картин). За подвижненьску діяльність промисловець і меценат, виходець із простої селянської родини П.І. Харитоненко був удостоєний дворянського титулу, герба, увінчаного словами «Працею возвеличуюсь» [16].
Отже, в першу чергу це був рід насамперед ділових людей, підприємців, а потім уже
колекціонерів, меценатів, доброчинців.
Родина Яхненків походила із селян-кріпаків м. Сміли (нині Черкаської обл.). Михайло Яхненко – чинбар і чоботар, зайнявшись торгівлею, викупив із неволі всю свою родину. Синів – Степана, Терентія й Кіндрата – він одружив з дочками Федора Симиренка –
нащадка давнього козацького роду, який після ліквідації Запорозької Січі потрапив у неволю.
У 1820-х і 1830-х роках сини Михайла разом з Федором Симиренком, чоловіком їхньої сестри Анастасії, будують та орендують млини у Смілі та Умані, а на початку 1840-х
років створили фірму «Брати Яхненки і Симиренко», керівником якої став Кіндрат Михайлович Яхненко. Фірма збудувала 1843 року у селі Ташлику першу в Україні парову
цукроварню. У 1842 Яхненки стають торговцями першої гільдії по місту Одесі, а у 1856
вся родина була удостоєна «за капіталом» звання почесних громадян. Одночасно була заснована невеличка ремонтна майстерня, яка згодом переросла в потужний машинобудівний завод, що виробляв техніку для цукроварень краю.
Фірма «Брати Яхненки і Симиренко» швидко розбудувалася, нараховуючи 1861 року
близько 4 мільйонів карбованців прибутку з рафінадного заводу у Городищі (Київська губернія), що переважав усі аналогічні підприємства в Російській імперії, цукроварнями у
селах Руська Поляна та Ташлику, млинами, двома пароплавами та будинками у Києві, Харкові, Одесі,Ростові тощо. У 1848 році поблизу села Млієва (Черкащина)вони побудували
семиповерхову цукроварню.
За час керівництва Одесою Семеном Яхненком були впорядковані міські фінанси,
підготовлено нове міське Положення, яке з 1870 року стало обов'язковим для всіх міст Російської імперії. Завдяки новим Положенням за 10 років в Одесі було зроблено багато: замість канав з'явилися дренажні водостоки, замість пилу і бруду на вулицях пролягли мостові, якісною питною водою місто почав забезпечувати водогін з Дністра, з'явилося газове
освітлення.
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Існуюча в Одесі шестиголоса Дума до справ підходила бюрократично, діяла за
вказівкою градоначальника. Що в підсумку показало нездатність зробити щось важливе
для міста. Тому перший виступ в оновленій Думі Семена Яхненка був на тему необхідності участі в міських справах усіх верств населення, при всебічному висвітленні
діяльності Думи в пресі. Одеса почала стрімко перебудовуватися, розширюватисью.
Семен Яхненко піклувався і розвитком освіти. Для цього він взяв на себе турботу
обійти всіх купців, домовласників і капіталістів, заохочуючи їх робити внески у фонд народної освіти ( було зібрано 150 тис. рублів).
Яхненки був зразком господарського ставлення до справи. Перший в місті паровий
борошномельний млин, створений трудами геніїв Яхненків, прослужив місту довгий час.
Семен Яхненко не любив іноземних підприємців, вважав за потрібне виховувати власні
кадри, розвивати вітчизняне виробництво і сферу послуг. Одного разу, щоб переконати
діячів міста у збитковості залучення іноземної фірми, він за власні гроші побудував бетонний водостік на Думській площі – таким чином економія коштів склала 27 %. Для благоустрію міста Одеса він працював абсолютно безкорисливо на посаді мера і навіть відмовився на користь службовців від своєї платні.
В тому числі Яхненки були зразком господарського ставлення до справи виконуючі
її безкорисливо. З ініціативи Яхненки був створений при міській управі друкований орган
«Записки одеського міського громадського управління», де друкувалася бізнесова інформація.
Родині Симиренків була притаманна та прекрасна риса, що вміли вони кожній чесній
людині сподобатись. Це рід промисловців-цукроварників, конструкторів і власників машинобудівних заводів, піонерів пароплавства на Дніпрі, вчених і практиків садівництва,
меценатів української культури. Родинне гніздо славетної родини Симиренків – село Мліїв Городищенського району Черкаської області. Симиренки походять із козацького роду
Семиренкових, тобто «Семируких» (від старовинного слова «ренка» – рука). В історії України немає аналога цієї родині. Робота розумних та кмітливих людей, практичних і здібних до комерції, давала добрі результати. Сім’я була дуже релігійною. Бралися за всяку
чесну справу, яка могла дати прибуток.
У голодний 1830 рік їх торговий дім став займатися справами благодійності й упродовж кількох місяців годував близько 10000 бідних селян. Усі голодні приходили на Яхнову греблю, де їм видавали борошно з млинів.
Благодійництвом родина займалась і у монастриських справах. Так, 1840 року в Виноградсько-Ірдинському монастирі було зведено теплу дерев’яну церкву Святої Трійці за
рахунок пожертвувань, левову частку складали кошти, виділені купцем першої гільдії
Кіндратом Михайловичем Яхненком. Побудувавши цукровий завод у Млієві, зразковий за
внутрішнім і зовнішнім устроєм, його власники самі благочестиві, потурбувались і про
устрій храму Божого. 1858 р. ними завершено будівництво дерев’яної церкви при заводі в
ім’я Архидиякона Стефана [17].
Син Федора Симиренка, Платон Федорович за своє 43-річне життя побудував потужну промислову імперію, у якій повністю або частково оплачував лікарняні своїм робітникам. Яхненки-Симиренки здійснили революцію в технології цукроварства в Росії, запровадивши парові двигуни, а також соціальну революцію, створивши на тлі довколишньої кріпаччини надзвичайно сприятливі умови праці та побуту для робітників фірми.
Талановитий конструктор, Платон Федорович Симиренко, побудував у Млієві перший в Україні машинобудівний завод та перший такого рівня завод у Росії й розпочав виробництво вітчизняного устаткування для цукрових заводів та сільськогосподарських машин удосконаленої конструкції. Наявність місцевого джерела, високоякісної техніки унезалежнила споживача від імпорту і дала потужний поштовх розвитку вітчизняної промисловості та сільського господарства.
Платон Федорович побудував на Мліївському машинобудівному заводі перші металеві пароплави і започаткував модерне пароплавство на Дніпрі. «Перший пароплав «Укра44
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їнець» у 40 кінських сил вийшов з Городищенського заводу і був спущений на Дніпро
1853 р. 1861 р. із цього заводу був спущений на воду другий пароплав у 100 к. с. Цей другий пароплав назвали «Святослав». Платон Федорович збирався побудувати власний флот
для фірми (врахуйте, що першу залізницю в Центральній та Східній Україні, ліні з Одеси
до Балти було побудовано лише 1865 р.), але не встиг. Крім двох пароплавів, у фірми були
також баржі та баркаси.
Платон Симиренко заклав у Млієві унікальний дендропарк, згодом славетні сади,
оранжереї й розсадник, вивів загальновідомий сорт яблук (ренет П.Ф. Симиренка)».
Сприяв виходу в світ Шевченкового «Кобзаря» й вивів у люди тисячі селянських дітей зі
шкіл, заснованих та утримуваних родиною (фірмою) при млієвських підприємствах.
Парафіяльне училище, відкрите Симиренками, яке діяло з 1857 р., відвідав одного
разу Т.Г. Шевченко. У спогадах про відвідини Т. Шевченком Млієва Михайло Чалий пише, що в училищі було 150 учнів і 7 учителів та що викладання велося за програмою технічних училищ. П. Клебановський твердить, що школа була п’ятикласною [18].
Платон Федорович спряв виданню «Букваря», що його Тарас Шевченко підготував
для заводських шкіл. Симиренко безкоштовно поширював «Кобзар» серед селян, робітників та службовців цукрозаводів Київщини, планував разом із Шевченком видати для сільських шкіл підручники з різних дисциплін, зокрема з історії України, і тільки смерть обох
цих людей зашкодила реалізації цього важливого задуму.
У Млієві на «Платновому хуторі» жили й творили чи бували Павло Чубинський,
Кість Михальчук, Олексій і Федір Кістяківські, Гулак-Артемовський, Дмитро Григорович
Барський, провідні громадівці, народники, організатори та керівники Чигиринського повстання та багато інших славних синів та дочок краю.
Завдяки торговому дому «Брати Яхненки і Симиренки» десятки студентів, уродженців Південно-Західного краю, без різниці у віросповіданні, що опинилися у матеріальній
скруті, під час навчання отримали стипендію на історико-філологічному факультеті університету св. Володимира.
В 1877 р. адміністрація Городищенського заводу надала приміщення під лікарню на
50 ліжок для поранених нижчих чинів. Крім того, адміністрація забезпечувала опалення
приміщень, ресорні екіпажи для перевезення поранених із Черкас і виділила 2 відсотки зі
свого капіталу на потреби поранених на весь час війни.
Не випадково кілька істориків, характеризуючи підприємство Яхненків-Симиренків,
послуговувалися терміном «народний капіталізм». Це було щось інше, ніж решта тодішніх
підприємств, де робітництво не мало ніяких соціальних і культурних умов для нормального існування. Одружені робітники механічного заводу, літнього заводу, тощо мали окремі
квартири, а неодружених поселяли в казармах. Святкові дні й нічна робота оплачувались
удвічі дорожче, а у святкові дні був скорочений робочий час [19].
Одним із найбільших меценатів України був і Василь Федорович Симиренко, брат
Платона Федоровича, серед українського громадянства відомий як «Великий Хорс». Василь Симиренко, за словами Євгена Чикаленка, був «найвидатніший, найщиріший українець з-поміж так званих «буржуїв», який захоплювався українською справою не тільки до
глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені.
Серед українських капіталістів Василь Федорович був чи не єдиним мільйонером,
що фрондував з урядом. Василь Федорович перш за все спонсорував культурні акції. Але
врахуймо часи. Це був період Валуївського циркуляру 1863 року про заборону українства,
тому подібні діячі українофільського руху жорстоко переслідувалися, але тим не менш це
не лякало В.Ф. Симиренка, який виказував гідну подиву витримку, силу волі відданість
справі національної просвіти».
Протягом багатьох років В.Ф. Симирнеко надавав матеріальну допомогу українському гуртку в Київській семінарії, що допомогло студентам утримувати конспіративну квартиру, бібліотеку, поширювати українські книжки серед селянства та організовувати з’їзди
колишніх студентів. Василь Федорович допомагав також клубу «Родина».
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В.Ф. Симиренко брав участь в етнографічних експедиціях Павла Чубинського 18691870 років, а також у розбудові земського самоуправління як легального каналу демократизації суспільства й судової реформи. Коли хворому Чубинському нічим було оплатити
страховку і його майно мало піти з молотка, на виручку знову прийшов «Великий Хорс» і
субсидіював йому 3000 руб.
«Василь Федорович Симиренко був справжнім українцем. Він досконало володів
українською мовою і говорив дуже чисто, з нижнім акцентом, притаманним Київщині, зі
своїми службовцями розмовляв тільки по-українськи. У Сидорівці, де був маєток Василя
Федоровича і Софії Іванівни, він не схотів влаштовувати офіційну школу, бо українська
мова була заборонена, а російської для села він не визнавав. З нами теж говорив поукраїнськи, почав наше навчання з української мови і подарував нам бібліотеку» – згадують Оксана Макарівна Друзь-Крятченко, донька Анастасії (Настя) Олексіївни Хропаль, і
М. Сауляк-Савицький [20].
Впродовж 40 років В.Ф. Симиренко регулярно передавав десяту частку своїх прибутків на українські культурні цілі: покриавав дефіцити журналів «Київська старовина»,
згодом «ЛНВ», «Україна», «Рада», «Громадська думка», «Україніше Рундшау», видавництва «Вік» та ін., підтримував фінансово українських учених і письменників (зокрема
М. Драгоманова та М. Коцюбинського), 1912 р. пожертвував, за посередництва М. Грушевського, 100000 руб. для НТШ (Наукового товариства Шевченка) на купівлю нового
будинку. Також він передав одеській «Громаді» близько 5000 руб., тими грішми Громада
м. Одеси допомагала М. Семибратовичу у виданні журналу «Рутеніше Ревю».
Про наступного представника родини Симиренків – Льва Платоновича професор Володимир Кубійович пише: «…видатний помолог… закінчив природничий факультет Новоросійського університету. 1879 – 1987 за участь у русі народників перебував на засланні
у Східному Сибіру, де працював садівником. Виплекав розсадник, який став найкращим у
Російській імперії, однією з найбагатших в Європі помологічних колекцій; попри інші
овочеві та ягідні рослини, розсадник включав: 900 сортів яблунь, 189 – груш, 84 – слив,
350 – вишень і черешень, 36 – абрикосів, 165 – агрусу, 54 – горіха. Симиренко всебічно
вивчав зібрані ним сорти, поліпшував селекційним способом якість місцевих, акліматизував чужі й вивів нові, вказував, для яких районів рекомендовані сорти є перспективними.
При своєму розсаднику організував школу садівників і виховав низку вискокваліфікованих фахівців, у тому числі свого сина Володимира Симиренка.
Лев Платонович Симиренко 1894 р. був членом-кореспондентом Бельгійського товариства садівництва, с 1895 р. – членом Французького Національного помологічного товариства. Був він також обраний почесним членом Київського відділу Російського помологічного товариства членом-кореспондентом Товариства Монтрольских культиваторів персиків (Франція), членом Німецького помологічного товариства, Берлінського товариства
садівництва, почесним членом Мелітопольського відділу Російського товариства садівництва.
Крім розсадника на Платоновому хуторі, вчений створив іще один розсадник біля
Городищенського шосе. В 1913 року Л.П. Симиренко власним коштом організував садівництво, куди приймались молоді люди у віці 13 – 14 років. Навчання в школі проводилось
«чисто практичним шляхом». Учні, які пробули в школі 5 років, отримували посвідчення.
За сімейною традицією, Лев Платонович займався меценатською діяльністю. З метою популяризації садівничих знань і поширення плодових культур він безкоштовно роздавав
саджанці селянам навколишніх сіл.
Документи, нещодавно віднайдені в київських архівах, свідчать про широко масштабні плани вченого щодо створення зони промислового плодівництва навколо Києва. 1905
р. він безкоштовно передав селянам кількох приміських сіл десятки тисяч саджанців плодових культур, ретельно підібравши найкращі сорти.
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Таким чином можна впевнено сказати, що Симиренки зробили дуже багато для економічного і культурного процвітання Черкащини і всього Південного краю колишньої Російської імперії.
Отже українські підприємці: Терещенки, Харитоненки, Яхненки, Симиренки уособлювали дуже цінні якості, які не так уже й часто зустрічаються в нашому народі: не просто схильність до підприємництва, а вміння спрогнозувати майбутнє. Також вражає їхня не
типовість. Інші вихідці з низів, розбагатівши, рішуче розривали зв’язки з простим народом, а ці люди зберегли виняткову моральну позицію, займаючись благодійництвом і меценатством, тому вони стали елітою української нації. Рушійною силою діяльності представників цих родів було бажання бачити свою країну цивілізованою, високорозвиненою,
конкурентоздатною на світовому ринку, тому що вони служили Україні вірою і правдою.
Так історично склалось, що Україна довгий час не мала державності, яка б стала на
захист української культури, мистецтва, освіти, науки і мови. Тому українські підприємціблагодійники Терещенки, Харитоненки, Симиренки, Яхненки зробили вагомий внесок у
збереження та розбудову української нації.
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SUMMARY
The article deals with the emergence in the second half of the nineteenth century..
landowners new wave of who, through great performance turned themselves into successful
Ukrainian entrepreneurs - the families Tereschenkos, Kharytonenkos, Symyrenko, Yahnenko.
Also the process of becoming entrepreneurs dynasties that became a model of philanthropy and charity in the late nineteenth and twentieth centuries.. is elucidated in Ukraine. Focused attention on the fact that Ukrainian businessmen philanthropists their earned capital considered part of the national heritage, because at the forefront of families turned out not personal
welfare, and public service.
Analysis of the components of the success of families, including the use of advanced
technologies in establishing production; judicious combination of thriftiness maximum possible;
ability to predict the future, and how they are not typical - the ability to get closer to the people
through the creation of new enterprises on characteristics historians such as "people's
capitalism". Other people from poor, richer, absolutely tore ligaments of the common people,
and these people have maintained an exceptional moral position, doing charity and philanthropy.
Social and charitable family Tereschenkos activities included various forms of patronage. Tereschenkos tntrepreneurs cared of urban development. For example, Glukhiv city became
the cultural center of its region, and Kyiv city they turned into an educational center. With the
assistance of Artemiy Tereshchenko children - Mykola, Fedor and Semen, there appeared male
and female high school, technical institute, drawing school, the M.I. Mukashko art school Family members retained these institutions not only material, but also paid scholarship for pupils. Enterprneurs family business opened hospitals, rooming shelters, churches and museums.
Ukrainian Sugar Family - Kharytonenky also cared about the development of education, health, visual and musical arts. In Sumy their money was spent for building a technical
school, military school, Holy Trinity Church, Children's Hospital collected, a unique collection
of Russian and foreign artists works.
Yahnenko family were modeled economic attitude. Thanks to them in Odessa instead
of drainage ditches appeared drains, instead of dirt and dust on the streets laid bridge, there appeared gas lighting and providsng the city with drinking water. Family cared also about the education development and the service sector.
In the history of Ukraine has no analogues Symyrenko family. Workd smart and resourceful people whoare capable of commerce, gave good results. Platon Fedorovych built a
strong industrial empire, the first in Ukraine Machine-Building Plant, the first metal ships, laid
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in Mliyevi a unique arboretum, gardens, greenhouses and nurseries. Symyrenko familyopened a
parish school, contributed to the publication of the Shevchenko's "Kobzar" and the Primer,
opened hospital at Gorodyshchenske plant, gave an appartment to married workers were given
an apartment. Lev Platonovych - outstanding pomologist - opened the nursery in which he organized a school for gardeners and ffollowing the family patronage tradition distributed free
seedlings to farmers from nearby villages.
The driving force behind the activities of representatives of these families had a desire
to see their country civilized, highly developed, competitive in the global market as an example
of material support for Ukrainian businessmen of Ukrainian culture, education, public health
reach into the public consciousness understanding of the practical value of charity care as a benefactor for so and society.
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ІІ РОЗДІЛ

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

А.Ф. ДОДОНОВ
О ВЛИЯНИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПАРАДИГМУ ОБРАЗОВАНИЯ
Пусть никто не думает, что истинным человеком можно стать, не
научившись действовать, как человек, т.е. не получивши наставления
о том, что делает его человеком.
Ян Амос Коменский [4, c.204].
Проблема совершенствования образования людей приобретает ныне всё большую
актуальность и практическую значимость. Это детерминируется прежде всего переходом
человеческой цивилизации с индустриальной на постиндустриальную стадию развития,
усложнением глобальных проблем и расширением разнообразных связей между странами
и народами под влиянием глобализации.
Проблемная ситуация видится нами в стремлении людей выйти на новый виток
своего развития, построить «общество, основанное на знаниях», и их неадекватными действиями по решению возникающих неординарных проблем, затрагивающих жизненные
интересы всего человечества, угрожающих его существованию и требующих для своего
решения коллективных усилий всех субъектов мирового сообщества.
Различные аспекты процессов глобализации и совершенствования образования получили освещение в книгах Т.В. Орловой [7], В.В. Фортунатова[11] и других обществоведов, в целом ряде журнальных и газетных статей. Знакомство с их содержанием позволяет
отметить, что в них имеется богатый фактический и теоретический материал о взаимовлиянии глобализации на образование и образования на мировые процессы. Вместе с тем
освещение его дается, как правило, с позиций цивилизационного теоретикометодологического подхода и либерально-рыночных отношений, что, на наш взгляд, не
позволяет преодолеть имеющиеся противоречия между личностью и обществом, и, следовательно, успешно решать имеющиеся планетарные и региональные проблемы.
Цель работы – показать, что в условиях глобализации назрела объективная необходимость разработки и внедрения в практику новой парадигмы модернизации образования.
Образование, то есть процесс и результат усвоения людьми систематизированных
знаний, умений и навыков, является необходимым условием их подготовки к жизни и
труду. На формирование и функционирование любой системы образования так или иначе
влияют многие факторы: исторические условия, особенности политического и духовного
развития общества, международная обстановка и другие.
Так на этапе традиционных, аграрно-ремесленных, обществ накопленные ценности
хозяйственной и социокультурной жизни передавались путём имитации жестов и приобщения к религиозным традициям. На стадии становления и развития индустриального
общества стали формироваться системы образования с проведением уроков специалистами в школах, техникумах, институтах, университетах, академиях. Появились модели систем образования и воспитания, отличавшиеся своим пониманием идеала выпускника.
В частности, прусская, или немецкая, система ценила дисциплину и послушание;
французская – исповедовала принцип: «каждый должен получить лишь то, что он заслуживает за личные достижения»; английская – учитывала принадлежность ученика к социальному слою; американская – воспитывала индивидуалиста, который бы отстаивал свои
права; японская – формировала члена коллектива, который бы много заучил из нарабо50
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танного человечеством и был бы готов напряженно трудиться; советская – выпускала в
жизнь «новых советских людей» [7, c.97-98].
На современном этапе развития человечества, когда в развитых европейских и североамериканских странах зарождается модель постиндустриального общества и по всему
миру шествует информационная революция, всё более усиливается влияние на образование, как и на все другие общественные процессы, глобализации.
В нашем понимании, глобализация (от лат. globus – шар, фр. global – всеобщий) –
это охвативший весь земной шар универсальный процесс усиления экономических, социальных, политических, культурных и иных взаимосвязей стран и народов, который ведёт к
унификации всех сфер общественной жизнедеятельности мирового сообщества.
Глобализация является объективным фактором эволюции человеческого общества.
При определении её сущности и особенностей, на наш взгляд, следует исходить из того,
что развитие межнациональных и межгосударственных отношений строится на основе
двух объективных тенденций: одна – к самоопределению, другая – к интеграции. Обе они
в идеальном варианте служат делу прогресса, ибо первая из них ведёт к внутреннему саморазвитию каждого этноса и каждой страны, а вторая – к обмену национальными и государственными ценностями, к укреплению доверия и дружбы между народами. В искажённом же варианте глобализация сопровождается насильственным насаждением одними
субъектами мирового сообщества выгодных только им принципов и норм организации
общественной жизни, в том числе и в системе образования и воспитания, другим субъектам и объектам международных отношений. Таковыми были попытки осуществления глобализации под эгидой определенного государства Александра Македонского, римских
императоров, Чингисхана, Наполеона I, А. Гитлера, руководителей Великобритании и Советского Союза, а ныне – Соединённых Штатов Америки, реализующих программу «Пакс
Американа» (с лат. – мир по-американски).
После развала Советского Союза и крушения биполярной модели международных
отношений, снятия барьеров на пути перемещения четырёх «и» (инвестиций, индустрии,
информации и индивидов) США и страны Западной Европы предприняли невиданную ранее экономическую, политическую и духовно-информационную экспансию в другие государства мира. США имеет 800 военных баз в 130 странах мира и бесцеремонно вмешиваются в их дела. Жертвами их глобализации стали народы Югославии, Ирака, Афганистана, Египта, Ливии, Сирии и многих других стран. Они и правительства ЕС всячески пытаются предотвратить создание Таможенного союза, оторвать от России её главного стратегического партнера Украину, пробраться к энергоресурсам Центральной Азии и Каспия,
столкнуть Россию с Китаем, чтобы подорвать растущую мощь КНР и одновременно ослабить Россию, превратить Украину в аграрную периферию Европы.
Однако повсеместное насаждение ими ценностей и норм западного либерализма и
универсализма как, якобы, единственно верной альтернативы развития человечества, пренебрежение интересами и ценностями не только малых и слаборазвитых стран, но и таких
сильных и богатых государств, как Китай, Индия, Россия, Иран, Бразилия и других, стремящихся сохранить и приумножить наследие своих цивилизаций, усиливает конкуренцию
и нестабильность в мире, порождает у людей страх за своё будущее и различные антиглобалистские акции.
Драматизм переживаемого нами времени состоит в том, что под влиянием глобализации, как писал профессор А.С. Панарин, «вместо свойственного прежней прогрессивистской установке деления мира по временной вертикали – прошлое, которое, мы все
вместе оставляем во имя совместного светлого будущего – возникает новое, сугубо пространственное деление мира на «землю обетованную», предназначенную для лучших, избранных («адаптированных»), и «землю беспросветную», покидаемую лучшими и тем самым обреченную на ускоренную деградацию» [8, с. 342].
Кто же всё это творит, кто развязывает войны, организует теракты, плодит нищету
и неграмотность, загрязняет почву, воду и воздух ядовитыми отходами производства, раз51
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рушает культурные ценности и нормы, ранее сплачивавшие людей и народы? Стыдно
признаться, но оказывается всё это делают люди. Как метко заметили члены Римского
клуба, «назвав своим новым врагом экологические проблемы, угрозу глобального потепления, нехватку воды, голод и пр., мы снова принимаем следствия за причины. Ведь все
эти трудности породил человек и победить их можно только изменив своё поведение.
Главный враг человечества – сам человек»[9, с.353].
Но, почему превалирует «одномерный человек», всецело сориентированный на
необузданное потребительство, постоянно пребывающий в состоянии товара и «войны
всех против всех» (Т.Гоббс), строящий свои взаимоотношения с другими людьми по
принципу «человек человеку волк», а не на основе принципа «человек человеку – друг,
товарищ и брат?».
Ответ на него, на наш взгляд, таится в недостаточном развитии у человека, как существа биосоциального, общественного начала. В обществах, основанных на частной
форме собственности, обладатели больших богатств всегда стремились с помощью денег,
силы, идей, законов, традиций, религии и прочих ресурсов власти закрепить за собой господствующее положение и отвести малоимущим и неимущим подчиненную роль, роль
мучеников, постоянно нуждающихся в куске хлеба и крыше над головой, заботящихся
прежде всего об удовлетворении своих витальных потребностей.На протяжении всей истории человечества людей делили на сословия, классы, касты, страты, ранги: на свободных и рабов, феодалов и крепостных, бояр и холопов, аристократов и простолюдинов,
элиту и «неорганизованное большинство» (Г. Моска), лидеров и «недочеловеков» (Ф.
Ницше), «интеллектуалов» и «ламеров» (анг. lamer – неполноценный, убогий человек),
адаптированных к новым условиям (промышленные и финансовые олигархи, нефтяные и
газовые короли, наркобароны, спекулянты-ратье и др.) и неадаптированных (ученые, служащие, рабочие, крестьяне). Но, как писал знаменитый чешский педагог Ян Амос Коменский в своей «Великой Дидактике», «чем являются богатые без мудрости, как не откормленными отрубями свиньями, чем оказываются бедные без разумения вещей, если не
ослами, осужденными носить тяжести?» [4, с.207].
Важнейшим условием успешного решения порожденных людьми проблем является
формирование человека, который бы стал «другом человечества». Однако научить людей
действовать на принципах моральности, доброй воли и убеждения, которые, по мнению
Иммануила Канта, «придают человеческому роду ценности» [3, с.304], на основе либеральной идеологии, экономикоцентристской политической культуры и частнособственнических инстинктов не удалось и не удастся.
В этом ещё раз убеждает ход т.н. «Болонского процесса». Известно, что 19 июня
1999 г. в одном из старейших в Европе Болонском университете правительства ряда западных стран подписали Декларацию о согласованных действиях по развитию современной высшей школы и поиску общеобразовательных стандартов в решении общих проблем. Болонский процесс открыл правительствам западных государств, владельцам транснациональных корпораций (ТНК) и иными работодателями широкие возможности для
разрушения немецкой, французской, российской и других достойных систем образования,
влияния на содержание обучения работников наёмного труда, вмешательства во внутренние дела других государств, привлечения из них дешёвой рабочей силы.
В 2005 г. к Болонскому процессу присоединилась и Украина, работники сферы образования которой надеялись, что это даст значительный импульс к её совершенствованию. Однако реформирование образования в нашей стране приняло коммерческий, формальный и косметический характер. Украинское государство, у которого осталось едва ли
десятая часть промышленной инфраструктуры, оказалось незаинтересованным в стимулировании учебного процесса и подготовке квалифицированных специалистов для частных
предприятий. А их владельцы и прочие «бизнесмены» тоже не желали вкладывать большие деньги в образование по тем причинам, что, во-первых, прибыль от него можно будет
получить не скоро; во-вторых, управлять плохо образованными людьми гораздо легче,
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чем высокоинтеллектуальными кадрами, имеющими глобальное мышление; в-третьих,
владельцы частных гимназий, лицеев, колледжей, институтов, университетов и академий
стремились получить наибольшую прибыль путём увеличения оплаты за обучение учащихся и студентов, а также за счёт уменьшения расходов на зарплату учителям и преподавателям, учебную литературу, наглядные пособия и технические средства обучения.
Функционирование среднего и высшего образования в условиях свободных рыночных отношений сопровождалось:
- переводом технических и прочих институтов в университеты путём простой смены вывесок;
- созданием избыточной сети частных вузов, многие из которых не имели надлежащей материальной базы и опытных кадров. Так, если на начало 1986/87 учебного года в
Украине было 146 вузов [6, с.328], то в 2013 г. – 334 института, университета и академии
III-IV уровня аккредитации, выпускавших бакалавров и магистров, и 489 техникумов,
колледжей, ВПТУ, считавшихся вузами I-II уровней аккредитации [2, В.3];
- превышением количества лицензированных мест в вузах численности выпускников средних учебных заведений, в силу чего в высшие учебные заведения стали брать
буквально всех, в том числе и тех, кто не усвоил школьный материал, – лишь бы они платили деньги;
- внедрением в качестве главного показателя зачисления в вуз т.н. «независимого
внешнего тестирования», от которого во Франции отказались ещё в конце 70-х годов
прошлого века, так как оно не обеспечивает отбор наиболее знающих абитуриентов;
- низведением «сеятелей знаний» – учителей и преподавателей, даже профессоров
вузов, со статуса уважаемых в обществе людей ниже ступени продавца заграничным ширпотребом. Так, украинский доктор наук, профессор-обществовед, которому учебная
нагрузка увеличено по сравнению с советским периодом с 450 до 650 часов, получает в
вузе за год меньше, чем профессор в Германии за один месяц;
- значительным (в два-три раза) сокращением количества аудиторных занятий по
многим предметам, прежде всего гуманитарного цикла. Так, на лекции и семинары таких
базовых дисциплин, как история, философия, культурология, политология отводилось в
лучшем случае 32 часа. Единственно, что за столь малое время вряд ли кому удастся
сформировать у студентов научное мировоззрение, познакомить их с достижениями отечественной и мировой культуры, подготовить политически грамотных людей, которые бы
активно и в цивилизованных формах участвовали в решении общественных проблем. Тем
более этого невозможно было добиться в условиях резкой поляризации украинского населения по отношению к власти, собственности и культурным ценностям, игнорирования
либерально-националистическими политиками объективного подхода к оценке исторических событий, их заискивания перед западными «партнерами» и подавления культурноязыкового разнообразия, населявших Украину этносов;
- отсутствием прогнозирования подготовки количества необходимых кадров для
различных отраслей хозяйственной жизнедеятельности, что привело к значительному перепроизводству экономистов, юристов, менеджеров и других специалистов (в 2014 г. 60%
населения Украины имели высшее образование), созданию многочисленной резервной
армии труда. До половины выпускников украинских вузов пополняли ряды безработных и
вынуждены были выезжать на заработки в зарубежные страны – в Польшу, Чехию, Германию, Россию, США и др.
По меткому замечанию бывшего министра образования и науки Украины Д. Табачника, «Болонская система» использовалась, скорее, как жупел, «прочь от Москвы и
прочь от советской образовательной системы» [10]. Болонизация свелась к окончательному разрушению считавшейся одной из лучших в мире советской школы, ориентировавшейся на развитие сотрудничества людей в процессе совместной жизнедеятельности и
осуществлявшей подготовку специалистов на голову выше зарубежных, и формированию
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уклада западной системы обучения, основной идеей которой является нажива, развитие
конкуренции между людьми и игнорирование нравственных принципов.
Естественно, что на основе таких ценностей украинской «болонизированной» системы образования не удалось подготовить высокоэрудированных специалистов и высоконравственных людей, способных подняться выше своих эгоистических интересов и построить постиндустриальное, подлинно демократическое, правовое и социальное государство. Более того, за два с лишним десятилетия своей независимости население Украины
не смогло даже сохранить тот промышленный и научно-технический потенциал, который
достался ей от советского периода. Зато в украинском обществе пышным цветом расцветали взяточничество и коррупция, росли безработица, преступность и смертность населения, усиливалось его расслоение на бедных и богатых, обострялись социальные, национальные и религиозные противоречия и конфликты, вылившиеся в конечном счете в трагические для страны события 2014 года.
Подобное и даже худшее происходило и во многих других странах. Рекомендации
экспертов ЮНЕСКО строить образование, опираясь на следующие четыре принципа:
учиться быть, учиться знать, учиться работать и учиться жить вместе, остаются благим
пожеланием. Буквально во всех странах мира увеличивается численность неграмотных. В
2014 г. 57 млн. мальчиков и девочек во всем мире не проучились ни единого дня в начальной школе. 500 млн. девочек школьного возраста так и не смогут закончить обучение. На
неполное среднее образование могут рассчитывать всего лишь 36% детей из беднейших
стран. В обучение африканского ребенка с младенчества до 16 лет инвестируется только
400 долларов, а западного ученика – 100 тыс. долларов. Даже в 2030 г. 1 млрд. мужчин и
женщин из 3,5 млрд. глобальных трудовых ресурсов не будут иметь даже элементарной
квалификации для трудоустройства [2].
Усиливается функциональная неграмотность не только в развивающихся, но и в
развитых странах, в том числе и в таких наиболее конкурентоспособных в этом деле государствах, как США и ЕС; происходит отчуждение обучающихся от самого процесса обучения, от учителя и преподавателя; увеличивается разрыв между образованием и наукой,
образованием и культурой, образованием и политикой; происходит деградация биосферного человека, его превращение в техносферного человека и анимализация (лат. animal животное). А как иначе можно расценить тот факт, что 74% из опрошенных Американским обществом социологов жителей США заявили, что мировая война, которая бы не затронула территорию этой страны, была бы лучшим решением проблемы перенаселения
мира? [5].
Чтобы предотвратить кровавые войны и конфликты, устранить шокирующее неравенство возможностей людей развитых и развивающихся стран, успешно решать демографическую, продовольственную, экологическую и иные глобальные проблемы, на наш
взгляд, необходимо прежде всего совершить реальный прорыв в образовании. А сделать это возможно лишь путём его перевода с либерально-рыночной парадигмы на гуманистическую парадигму модернизации. Только человек-гуманный будет в состоянии
трансформировать социальную демократию в ноосферную (греч. noos – разум и сфера)
демократию, или ноократию (власть нравственного разума), когда определяющим фактором развития общества и природы будет не прибыль, а разумная человеческая деятельность.
Конечно, реформирование системы образования на основе гуманистической парадигмы потребуют внесения качественных (по сути революционных) изменений в конституционные принципы и нормы экономической, социальной и политической систем, духовной жизни общества, межэтнические и международные отношения, обуздания стихии
рыночных сил, больших инвестиций в обучение и воспитание, значительных усилий учителей и преподавателей по формированию у людей глобального мышления и привитию
им норм гуманной этики поведения. Но дело того стоит.
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Таким образом, избавление от негативных явлений глобализации и придание ей
подлинно демократического характера объективно требуют модернизации системы образования людей на основе гуманистической парадигмы. Оно должно готовить не только
грамотных специалистов, но и хороших людей. И каждый из нас должен помнить крылатые слова немецкого мыслителя М. Хайдеггера: «тому, кто отрицает гуманизм, остаётся
лишь утверждать бесчеловечность» [12, с.210].
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SUMMARY

This article is devoted to the analysis of globalization of education and education-social
processes.
The purpose of the article - to show that in the context of globalization overdue objective
need to develop and put into practice a new paradigm of education modernization.
At the present stage of human development, when in some countries emerging model of
postindustrial society and worldwide information revolution marches, increasingly, the influence
of education, as in all other social processes of globalization. Globalization is an objective factor
in the evolution of human society. In determining its nature and characteristics must be assumed
that the development of inter-ethnic and inter-state relations based on the objective of two trends:
one - to self-determination, and the other - to integration. Both are ideally serve the cause of progress, for the first of them leads to an inner self-development of each ethnic group and each
country, and the second - the exchange of national and state values, to build trust and friendship
between peoples. In a distorted version of globalization is accompanied by the forcible imposition of one of the world community favorable only to them the principles and norms of social
organization, including in education and training, other subject and object of international relations. After the collapse of the Soviet Union and the collapse of the bipolar model of internation55
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al relations, removal of barriers to the movement of four "I" (investment, industry, information,
individuals) US and EU countries have taken further unprecedented economic, political, spiritual
and information expansion to other countries in the world. However, the widespread imposition
of values and norms of Western liberalism and universalism, as supposedly the only true alternative to human development, neglect of the interests and values of not only small and underdeveloped countries, but also such a strong and rich countries like China, India, Russia, Brazil, Iran
and others, seeking to preserve and enhance the legacy of their civilizations, increases competition and instability in the world, give people fear for their future and the various antiglobalization campaign.
But why prevails and imposes its will "one-dimensional man" entirely oriented to the rampant consumerism and building their relationships with other people on a "man is a wolf?" The
answer to this question lies in the lack of development in human beings as biosocial, public beginning. Therefore essential to the successful solution of the problems posed by the people is the
formation of a man who would become a "friend of mankind." However, to teach people to act
on the principles of morality, good faith and on the basis of social expediency liberal ideology
and private instincts failed and will fail. This again convinces course called "Bologna process".
In particular, in our country educational reforms adopted commercial, formal and cosmetic. And
as a result, Ukraine failed to prepare highly erudite specialist specialists able to rise above their
own selfish interests and to build a truly democratic, legal and social state.
The author concludes that in order for people to successfully solve global and regional
problems, it is necessary first of all to make a real breakthrough in their education. And this can
only be done by transition from the liberal-market to the humanist model of modernization.
С. С. АНДРЄЄВА
ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї
ЯК СКЛАДОВА «СХІДНОГО ПИТАННЯ» МІЖ РОСІЙСЬКОТУРЕЦЬКИМИ ВІЙНАМИ 1735-1739 рр. та 1768-1774 рр.
Входження земель Південної України та Криму в склад Російської імперії внаслідок переможної війни 1768-1774 рр. розпочало новий етап в політичному, економічному
та етнічному розвитку регіону, мало далекосяжні історичні наслідки, що постійно знаходиться у фокусі уваги науковців. На нашу думку, інтерес представляє мирний період 17391768 рр., що безпосередньо передував цим значним геополітичним змінам і підготував їх.
Предметом даного дослідження є широкий контекст системи міжнародних відносин в
Центрально-Східній Європі та арсенал дипломатичних та політичних засобів Росії в реалізації її зовнішньополітичних планів.
Вихід Росії в Чорне море та її воєнне і політичне зміцнення в Північному Причорномор’ї становило не тільки одну з основних задач російської зовнішньої політики у
XVIII cтолітті, а й важливу складову міжнародного “східного питання”, в якому були зацікавлені всі великі європейські держави. “Східне питання” більшістю сучасних дослідників розуміється як умовний узагальнюючий термін групи протиріч і проблем в історії
міжнародних відносин останньої третини XVIII- початку XX ст. у зв’язку із подальшою
долею нетурецьких територій ослабленої Османської імперії (“османського спадку”). За
традицією, більшість вітчизняних і зарубіжних дослідників розглядають “східне питання”
в трьох складових: 1) взаємодія Росії, Туреччини та європейських держав з приводу османського панування, перш за все на Балканах, Чорноморських протоках і Леванті,
2) політика Росії та інших великих держав по відношенню до так званих контактних зон
на Балканах, Чорноморських протоках та ін., де османське панування стикалося з володіннями інших держав, 3) національно-визвольні та релігійні рухи нетурецьких народів
Османської імперії [1-4 та ін.].
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В цьому контексті можна говорити про те, що оформлення “східного питання” як
основної зовнішньополітичної проблеми Росії хоча і відноситься до 60-х рр. XVIII ст., але
визначення основних цілей і механізмів їх досягнення відбувалося в реальних претензіях
та гіпотетичних проектах виходу до морів із посиленням Росії на міжнародній арені протягом тривалого часу, принаймні з початку XVIII cт. В найбільш широкому розумінні
термін “східне питання” охоплює взаємовідносини народів і держав Центральної, Східної,
Південно-Східної Європи з Османською імперією щонайменше з XVI ст.
З XIV ст. Московська держава і османи проводили масштабну експансію, наслідком чого за кілька століть стало їх перетворення в могутні багатонаціональні імперії. У
XVIII ст. опанування Російською імперією Північного Причорномор’я передбачало не
тільки приєднання Кримського ханства, як раніше інших решток Золотої орди, а й адміністративно-політичне закріплення на Лівобережжі Дніпра, інкорпорацію територій Запорозьких Вольностей та кочовиків євразійських степів, розвиток інфраструктури регіону і забезпечення його охорони, а також визнання цих значних геополітичних змін на міжнародному рівні. Південний напрямок російської зовнішньої політики був складовою основної
задачі на міжнародній арені – затвердження Росії у переліку великих держав, й тісно залежав від її західного напрямку.
Загальна розстановка сил на міжнародній арені значно впливала на російськоосманські відносини. На початку XVIII ст. фактично завершилося формування нової системи європейських держав, в якій найважливішу роль грали Франція, Англія, Росія, Австрія, Пруссія. Відносини між цими державами визначали сфери впливів на континенті,
перш за все на території Італії, Німеччини, Польщі, Балканах, а також впливали на перебіг
колоніального поділу світу. Основною лінією протиріч в Європі залишалося протистояння
Франції та Габсбургів. Спостерігається тенденція до збереження певного політичного балансу сил між державами згідно доктрини “рівноваги”. Ідеї балансу сил відверто не визнавала лише Росія, тому що західні держави використовували цей принцип щоб позбавляти
її плодів успішних воєн з Османською імперією [5]. Під впливом тривалої несприятливої
дії геополітичного фактора Франція починаючи з Франциска І та Ришельє підтримувала
держави так званого “східного бар’єру”, спрямованого проти Габсбургів: Туреччина,
Польща, Швеція, а також Пруссія. Ці країни довгий час були “історичними противниками” Росії в її намаганні здобути вихід до морів і стати впливовою європейською державою.
Таким чином, підтримка Францією агресивних антиросійських планів Туреччини і
Криму в Північному Причорномор’ї була зумовлена власними геополітичними планами в
регіоні як складової політики «східного бар’єру» та одночасно, спрямованої на вирішення
«східного питання» в інтересах своєї колоніальної імперії. Історіографічна традиція закріпила думку про переважаючу роль дипломатів західноєвропейських країн, особливо
Франції, у визначенні зовнішньої політики Османської імперії у XVIII ст. в умовах її загального послаблення [6, с. 423-425]. Інтерес Франції до українських земель зумовлюється
їх буферним положенням щодо Росії і перспективою стати єднальною ланкою в “східному
бар’єрі” між Польщею та Османською імперією.
Масштабні геополітичні плани Російської імперії в Причорноморському регіоні
(приєднання земель Південної України, Криму, а в перспективі і Балкан) мали як воєнну,
так і дипломатичну складову. Політика Росії в Північному Причорномор’ї у період між
війнами з Туреччиною 1735-1739 рр. та 1768-1774 рр. йшла в рамках Белградського трактату (1739), поки за 30 років не вичерпався його потенціал по економічному, військовому, дипломатичному укріпленню в регіоні. На передньому краї боротьби Російської та
Османської імперій опинилися Кримське ханство і Запорозька Нова Січ. Запорожжя стало “буфером” проти турків, татар і ногайців, звільнило імперію від безпосередньої участі в
прикордонних конфліктах та взяло на себе перші кроки господарського освоєння регіону.
Найбільшою проблемою в реалізації Белградського трактату були постійні запорозько-татарські конфлікти. У справі їх улагодження уряд вдавався до різних заходів су57
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дово-адміністративного характеру, забороняв переобирати кошового, обмежував зовнішньополітичну діяльність Коша, розробляв проекти реформування Січі на кшталт
Донського Війська.
Однак, за гетьманування К.Розумовського (1756-1764), якому безпосередньо було підпорядковано Січ, не спостерігається спроб масштабного реформування Запорожжя. Поступки з боку імперії як щодо Запорожжя, так і українства в цілому можна
пов’язати, серед іншого, і з віддаленням перспектив вирішення зовнішньополітичних
питань на південному напрямку у зв’язку із змінами в традиційній системі політичних
союзів у Європі напередодні Семилітньої війни (1756-1763), коли у протистоянні із
Пруссією Росія автоматично виступила союзницею Франції, що поліпшило її відносини з Туреччиною [7]. Як відомо з попереднього історичного досвіду, коли для Росії була потрібна допомога українців для протидії Туреччині, Криму, Польщі українській автономізм укріплювався. Хитання зовнішньополітичного курсу за Петра ІІІ ще раз це продемонстрували. Його орієнтація на союз із Пруссією і відтак з Туреччиною призвели
до такого непродуманого проекту як передача Січі під владу Кримського ханства. Не
раніше липня 1762 р. в таборі хана в Каушанах перебував прусський посланець [8].
Можливо, з огляду на це активним учасником заколоту проти імператора був гетьман
К. Розумовський.
Правління Катерини ІІ знаменує активізацію імперії в південному напрямку. З 1762
р. зовнішню політику Росії фактично очолював гр. Микита Панін, а з листопада 1763 р. до
1783 р. він став на чолі Колегії іноземних справ. Основною метою створеної ним “північної системи”, яка мислилася як противага “східному бар’єру”, було шляхом коаліції з
державами Північної Європи посилити міжнародне положення Росії. Головними учасниками “північної системи” повинні були стати Росія, Пруссія, Англія, а пасивними членами
– Польща, Швеція, Данія. На західних кордонах Росії створювався “буфер” з формально
незалежної, але під сильними російськими впливами Польщі, що було вкрай важливо для
подальшої боротьби з Османською імперією за вихід до Чорного моря [9, с. 50-51]. 1763 р.
на польському престолі було утверджено проросійського ставленика С. Понятовського.
М. Панін відстоював перспективу мирного розвитку та організацію ефективного
управління, а не витрачання грошей на масштабні війни, в чому при дворі протистояв партії фаворитів братів Орлових, які наполягали на рішучих діях у південному напрямку [10,
с. 10]. Паралельно М. Панін завжди кріпив оборону проти Туреччини, однак уникав давати їй привід до війни, принаймні поки Росія достатньо не укріпиться в Польщі [11, с. 76].
У загальному руслі зовнішньої політики Росії вирішувалися питання укріплення
організаційних позицій в Північному Причорномор’ї. У 1764 р. ліквідовано гетьманство і
створено Малоросійську колегію. 1765 р. в Сенат було подано проект генерал-майора К.
фон Штофельна про ліквідацію Січі та утворення Дніпровської губернії [12]. Останній
не відповідав планам використання збройної сили запорожців і був відкинутий. Щодо
кримських ханів, російська дипломатія застосовувала різний арсенал засобів – спроби підкупу, інтриги в Стамбулі з метою зміни хана, таємні пропозиції російської протекції [13,
с. 226-230; 11, с. 170-172].
Османська імперія стежила за укріпленням Росії в регіоні, заснуванням сербських
колоній. На її вимоги російська сторона змушена була припинити спорудження фортець
Св.Димитрія та Св.Єлизавети, будівельні роботи в Микитиному та відкинути плани переносу Січі ближче до кордону як такі, що не передбачені міжнародними домовленостями.
Туреччина не виявляла особливого бажання розпочинати війну. Втручання Росії у польські справи не давали Туреччині формальної підстави для оголошення війни, але самостійна
Польща традиційно розглядалася турками як гарантія рівноваги в регіоні. На думку
В. Д. Смирнова найвірогіднішою причиною відставки хана Крим-Гірея у 1764 р. була його
антиросійська агітація і зацікавлення польськими справами [14, с.243].
У лютому 1768 р. геополітична ситуація в регіоні змінилася – в оборону польської
державності і привілеїв католицького населення було проголошено Барську конфедерацію
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[15, с. 110-115]. Позиція султана великою мірою пояснювалася інтересами власне Туреччини в Польщі, до того ж лідери конфедератів погодилися на претензії Османської імперії
на Поділля та Київщину [16, с. 185-187]. Султан Мустафа ІІІ розумів неминучість війни,
повернув на ханат Крим-Гірея і за підтримки Франції висунув Росії ультиматум вивести її
війська з Польщі.
У цьому зв’язку в жовтні 1768 р. прикордонний інцидент в Балті, коли загін російських військ полковника Вейсмана, переслідуючи конфедератів та гайдамаків (серед них
були і запорожці), в запалі бою перейшов турецький кордон поблизу Балти, який не був
нічим позначений, було представлено турецькою стороною як достатньо суттєвий привід
для оголошення війни.
Дослідники завжди визнавали значну долю відповідальності саме Франції за
розв’язання війни [17, с. 348-384]. Але треба говорити також і про роль російської сторони, яка не могла пожертвувати Польщею як частиною “північної системи” [11, с. 176-178].
До того ж, за висловом російського дослідника Виноградова В. Н. “вопрос о Причерноморье “перезрел” [18, с.42]. Задачу виходу до Чорного моря силами дипломатії вирішити
не вдалося, Тому для Росії альтернативи війні не існувало.
Війна з Туреччиною 1768-1774 рр. була однією з небагатьох в російській історії, до
якої вона була підготовлена [9, с. 53]. Росія мала міцні позиції в Польщі, західний кордон
було прикрито “буферною зоною”, функціонувала “північна система”. Російські війська
були підтягнуті до турецького кордону і добре забезпечені. З війни 1733-1739 рр. та Белградського миру Росія отримала необхідні дипломатичні уроки і провела достатню дипломатичну підготовку нової війни. Останні дослідження показують, що деякі акції планувалися заздалегідь. Смілянська І. М. узагальнює: ”К самому началу русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Екатерина успевает расставить на политической сцене действующих лиц
задуманной ею военно-политической пьесы” [19, с. 100].
Водночас російська дипломатія намагалася нейтралізувати діяльність французьких
емісарів в Стамбулі і Криму. Ще з 1763 р. при Київській воєнній канцелярії за наказом
Колегії іноземних справ була створена секретна експедиція під началом Петра Веселицького. В Києві Веселицький взяв під свій контроль всі розвідувальні і агентурні зв’язки, а
також мав власну агентурну мережу, яку в реляціях не викривав. Завдяки своїм зв’язкам
він вже влітку 1767 р. працював з подвійним агентом, який спілкувався з французьким
консулом Тоттом [20, с.125-126]. В січні 1768 р. вирішено було намагатися через підкуп
хана подарунками вислати останнього з Криму [21, с. 22-24]. Жваве листування з цього
приводу велося з Київською генерал-губернаторською канцелярією [22]. Також в Колегії
передбачалася можливість прикордонного інциденту в зв’язку із діями проти конфедератів поблизу турецького кордону [21, с. 60-66]. Таким чином, російська дипломатія була
своєчасно обізнана з інтригами Тотта, а можливо, і контролювала ситуацію. Так як було
важливим питання не уникання війни, а в контексті європейської політики вибір найзручнішого моменту та приводу до війни і інцидент в Балті був в цьому розумінні вдалою провокацією.
Ще до оголошення війни Туреччиною на засіданні 6 листопаду 1768 р. Імператорська рада так визначила головну мету війни: “... держать свободное мореплавание на Черном море и для того еще во время войны стараться об учреждении порта и крепости…”, а
оволодіння Кримським півостровом було головним питанням війни. Із визначними воєнними перемогами росіян постала необхідність конкретизувати майбутнє ханства. На засіданні Імператорської ради 15 березня 1770 р. було вирішено не домагатися приєднання
Криму, за достатнє визнали “незалежність” Крима від Туреччини. Проект Г.Орлова оволодіння протоками і Стамбулом було відкинуто. Таким чином, по-перше, Росія уникала
негативної реакції в Європі, а по-друге, після проголошення 1772 року незалежності
Кримського ханства від Османської імперії південь Росії прикривався буферною державою аналогічно Річі Посполитої на заході [9, с. 54-55]. Кючук-Кайнарджийський мир 1774
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р. закріпив основні вимоги Росії – вихід до Чорного моря і судноплавство, незалежність
Криму.
Ці геополітичні зміни зумовили втрату Січчю своєї ролі “буфера” проти Кримського ханства і Туреччини і позначилося на статусі її в межах Російської імперії. Відповідно
загальним закономірностям, коли територія втрачає роль “буфера” іде інкорпорація. Такий процес спостерігаємо після посилення Росії в Польщі 1763-1764 рр. і відповідно послаблення французького “східного бар’єру” – маємо ліквідацію гетьманства на Україні. Після змін в політичному статусі ханства 1772-1774 рр. вже не українські землі і Січ відіграють роль “буфера” проти Османської імперії, а “незалежний” Крим.
Про необхідність буферної ролі Криму в наступні приблизно десять років свідчить
відмова імператриці від кардинальних проектів подальшої долі півострова [23]. Зазначимо,
що навіть в другій половині 1770-х років зберігалися інші перспективи подальшого розвитку геополітичної ситуації в регіоні. Так, сучасна дослідниця С. О. Орєшкова не виключає альтернативних можливостей для Кримського ханства і показує, що Росія, хоч і завоювала Кримський півострів, до кінця 1770-х років не визначилася із наміром приєднати його до своїх володінь [24, с.
121].
Наступним кроком в опануванні Північного Причорномор’я була анексія Криму
1783 р., що супроводжувалося ліквідацією полкового устрою на Лівобережжі. Тепер Катерина ІІ планувала в якості “бар’єра” використовувати слабку Річ Посполиту. В Маніфестах про ліквідацію Січі 1775 р. та приєднання Криму 1783 р. можна знайти певну схожість, що свідчить про послідовність імперської політики у регіоні.
Таким чином, з середини XVIII століття Російська імперія накопичує арсенал дипломатичних та політичних механізмів для забезпечення свого впливу в регіоні Північного Причорномор’я та підготовки війни з Туреччиною. За результатами війни 1768-1774 рр.
та анексії Криму Росія приєднується до вершителів «східного питання».
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SUMMARY
The article analyzes the politics of Russian Empire in the Northern Black Sea in the
period between the wars with Turkey's 1735-1739 and of 1768-1774 in terms of its geopolitical
plans gain access to the Black Sea.
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The subject of this study is the broader context of international relations in Central and
Eastern Europe and the arsenal of diplomatic and political means in the implementation of its
foreign policy plans during the peace period 1739-1768 biennium.
It is shown that the military and political strengthening of Russia Northern Black Sea
region was one of the main tasks of Russian foreign policy in the 18th Century. It was
important part of the international "Eastern Question", which was interested all the major
European powers. The basic approach to formulation essentially the concept of "Eastern
Question" that emerged in modern historiography.
This investigation is devoted to the issue of the basic foundations of the foreign policy
strategy of France "eastern barrier" against Russia, and Turkey's role in it and the Crimea. Shows
the relationship between the policy of France "eastern barrier " and its interest in the decision in
their favor "Eastern Question". Demonstrated anti-Russian activities of French diplomacy.
Observed fluctuations in the Russian-Turkish relations due to changes in European
politics. Examined the relationship of foreign policy (military and diplomatic) of shares in a
southerly direction to the events in Poland.
This investigation is devoted to the issue of the basic mechanisms of international legal
regulation of the border conflicts in the Northern Black Sea coast in between the RussianTurkish wars 1734-1739 and 1768-1774. At the forefront of the struggle of the Russian and
Ottoman empires were the Crimean Khanate and New Zaporizhska Sich. The author focuses on
the role of Zaporizhska Sich and the Crimean Khanate in the fulfillment of the conditions of the
Treaty of Belgrade (1739). Zaporozhye was "buffer" against the Turks, Tatars and Nogai, empire
freed from direct participation in the conflict and undertook the first steps of economic development in the region.
Presence of differences in management of the Russian Empire on foreign policy strategy
for the Ottoman Empire and the Crimean Khanate. Considered the foundation of Russian foreign
policy doctrine "northern system" and its role in the preparation of Russian-Turkish wars
1768-1774.
Significant role in the diplomatic and military-political preparation to war of 1768-1774
played activities of the Kyiv Office of Military. A conclusion is done about general military and
diplomatic readiness of Russia to war with Turkey and emphasized the role of the Empress
Catherine II.
Examined the relationship of foreign policy (military and diplomatic) of shares in a
southerly direction and changes in the political and administrative status of Ukrainian lands.
Policy in the Northern Black Sea coast in between the Russian-Turkish wars 1734-1739
and 1768-1774 he was under the Treaty of Belgrade (1739). Russian Empire accumulated an
arsenal of diplomatic and political mechanisms to ensure its influence in the region and the
preparation of war with Turkey. As a result of the war of 1768-1774 and the annexation of
Crimea by Russia joins the rulers of the "eastern question".
Д.И. СОРОКА, К.П. КУРЫЛЕВ
ПРОСТРАНСТВО СНГ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ
УКРАИНЫ В 1990-2013 гг.
Украина, не подписав Устав СНГ 22 января 1993 г., де-юре не является
государством-членом Содружества, а имеет статус государства-основателя и государстваучастника СНГ.
Цель данной работы на основе доступных источников и литературы осветить
деятельность Украины на пространстве СНГ в вопросе интеграционного взаимодействия.
В отечественной науке по проблемам международных отношений в рамках СНГ
необходимо отметить работы как украинских ученых, политиков и аналитиков, таких как
О.Д. Бойко [1], А.М. Зленко [2], Д.В. Табачника [3], так и представителей российской
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науки и политики Ю.В. Косова, А.В. Торопыгина[4], П.А. Цыганкова [5], А.Н. Панова [6],
в которых рассматривается проблема развития СНГ, интеграции в рамках СНГ, а также
участия Украины в процессе интеграции в регионе.
В рамках этого регионального образования приоритетным для Украины является
развитие экономической составляющей сотрудничества, прежде всего, формирование
полномасштабной зоны свободной торговли (ЗСТ) без изъятий и ограничений. 18 октября
2011 г. рядом государств-участников Содружества , в том числе и Украиной, Договор о
ЗСТ СНГ был подписан. Его основные положения регулируют условия торговли Украины
с государствами СНГ, в том числе и с членами Таможенного союза. 21 августа 2012 г.
Украина завершила выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для
вступления в силу для украинской стороны этого документа. 20 сентября 2012 г. Договор
о ЗСТ СНГ вступил в силу. Так, Украина стала третьим государством (вместе с Россией и
Белоруссией).
Среди других сфер – научно-техническое и инновационное сотрудничество,
взаимодействие в энергетической сфере, в том числе в области использования атомной
энергии, сотрудничество в аграрно-промышленном комплексе и другие.
Участие Украины в Содружестве по социальным и гуманитарным направлениям
многостороннего сотрудничества позволяет решать отдельные вопросы правовой и
социальной защиты трудящихся-мигрантов, оказание правовой помощи, пенсионного и
социального обеспечения различных категорий населения, здравоохранения, возвращение
в Украину депортированных лиц, национальных меньшинств, и ряд других вопросов,
которые не урегулированы на двустороннем уровне.
На сегодняшний день Украина заявляет о расширении своего участия в работе
отраслевых органов СНГ. Свидетельством чего может служить присоединение для
Украины в 2012 г. к Соглашению о гуманитарном сотрудничестве. Кроме этого, Украина
находится на завершающей стадии по присоединению к Совету по гуманитарному
сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Совета по
делам молодежи.
Учитывая актуальность взаимодействия в сфере современных вызовов и угроз
безопасности, Украина участвует в сотрудничестве в рамках СНГ и по этому
направлению. Она является членом Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ),
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью, средне- и долгосрочных
программах, направленных на борьбу с международным терроризмом и иными
проявлениями экстремизма, организованной преступностью, наркотрафиком.
В то же время Украина не участвует в военно-политических соглашениях,
направленных на создание оборонительного союза в рамках СНГ, а следовательно – не
является стороной Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Украина не участвует
и в Коллективных силах Содружества для поддержания мира вне эгидой ООН или ОБСЕ.
В целом, Украина воздерживается от любых действий в рамках СНГ, не
соответствующих курса государства на интеграцию в европейское политическое,
экономическое и правовое пространства.
В сотрудничестве с Содружеством украинская сторона исходит из следующего:
- СНГ не является надгосударственным образованием со своими органами власти и
управления, не является субъектом международного права, а ее координационные
институты не имеют властного характера;
- Отношения с постсоветскими странами является важным направлением
реализации внешнеполитических и экономических интересов Украины;
- Каждое из государств-участников СНГ вправе самостоятельно определять
направления и формы своего участия в СНГ;
- Украина открыта для консультаций в любом конкретном случае, когда возникнет
потребность в расширении своего участия в деятельности Содружества.
В 2014 г. Украина председательствует в СНГ.
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Представляется в данной связи целесообразно рассмотреть процесс формирования
политико-правовой базы участия Украины в СНГ. Исследование подобной проблематики
имеет наряду с научно-теоретическим еще и весьма актуальное практическое звучание,
учитывая факторы, делающие Украину важным участником процесса складывания
системы безопасности как на постсоветском пространстве, так и в Европе.
В статье рассматривается, как на доктринальном уровне менялись украинские
внешнеполитические приоритеты в регионе СНГ. С этой целью мы обратились к таким
базовым внешнеполитическим документам Украины, как Закон «Об основных
направлениях внешней политики Украины» от 2 июля 1993 г. [7] и Закон «Об основах
внутренней и внешней политики Украины» от 1 июля 2010 г.[8]. Кроме того, в статье
рассматриваются базовые положения проекта Закона об основных принципах внутренней
и внешней политики Украины, предложенный в 2007 г. представителями «оранжевой»
власти, но так и непринятый[9].
2 июля 1993 г. Постановлением Верховной Рады Украины был принят Закон «Об
основных
направлениях
внешней
политики
Украины»,
который
являлся
основополагающим внешнеполитическим документом Украины наряду с Декларацией о
государственном суверенитете (июль 1990 г.)[10] и Актом о провозглашении
независимости Украины (август 1991 г.)[11].
Важным моментом в отношении сотрудничества Украины в рамках СНГ, как
говорится в Законе, является то, что ее участие в СНГ открывает возможность для
решения на международно-правовых принципах вопросов, связанных с правопреемством
бывшего СССР. Членство Украины в СНГ является весомым фактором стабилизации
международного положения Украины и обеспечения ее политической безопасности.
Украина выступает за развитие торгово-экономических и иных связей со странами СНГ на
принципах суверенного партнерства, равноправности и взаимной выгоды. При этом особо
подчеркивается, что Украина будет избегать участия в институционализации форм
межгосударственного сотрудничества в рамках СНГ, способных превратить СНГ в
надгосударственную структуру федеративного или конфедеративного характера[12].
С одной стороны, Украина признает важность развития отношений в формате СНГ.
Важным тезисом является стремление Украины рассматривать свое участие в СНГ с
позиций стабилизации своего международного положения и обеспечения своей
политической безопасности. Позитивной является готовность развивать торговоэкономические отношения в формате СНГ. Но, что касается углубления интеграции в
СНГ, создание надгосударственных механизмов управления в нем, то здесь Украина
вступает решительным противником любого рода действий и мероприятий,
способствующих этому[14, С.122].
В качестве основного приоритета двусторонних отношений Украины со странами
СНГ выделена Россия. Как отмечается в Законе, в связи с особенностями исторического
развития и спецификой геополитического и геоэкономического положения Украины
доминантой ее двусторонних отношений с приграничными государствами являются
отношения с Россией. Для Украины они являются отношениями особого партнерства,
поскольку от их характера в значительной степени зависит уровень прогрессивного
демократического развития как Украины, так и России, стабильность в Европе и во всем
мире. Противодействуя любым территориальным претензиям или попыткам
вмешательства в свои внутренние дела, Украины будет прилагать все усилия для
переведения отношений с Россией в русло подлинного добрососедства, взаимопомощи и
партнерства. Украина направит все свои внешнеполитические усилия на то, чтобы стать
надежным мостом между Россией и странами Центральной и Восточной Европы. В
данном контексте чрезвычайно важная задача заключается в активизации деятельности,
направленной на осознание обеими сторонами бесперспективности и пагубности курса на
конфронтацию в украинско-российских отношениях[15].
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В глаза бросается сразу несколько моментов. Во-первых, отношения с Россией
были названы доминантными в рамках сотрудничества с приграничными государствами.
Очевидно, что это заведомо понижало статус России в контексте развития партнерских
отношений с Украиной. Во-вторых, было указано на наличие взаимосвязи между
характером отношений двух стран и развитием демократических процессов в них. Этот
тезис явно перекликается с известной позицией Зб. Бжезинского относительно того, что
независимая Украина поможет «трансформировать» Россию[16, С. 62.]. В-третьих, лишь в
контексте отношений с развития Россией говорится о том, что Украина будет
противодействовать любым территориальным претензиям или попыткам вмешательства в
ее внутренние дела. Что свидетельствует о том, что с начала развития отношений двух
стран как независимых государств, в них присутствовал очень высокий уровень
недоверия. В-четвертых, в начале 1990-х гг. Украина намеревалась выступить мостом
между Россией и странами ЦВЕ[14, С 119]. Здесь тоже уместно провести аналогию с
взглядами Зб. Бжезинского, который отводит Украине роль «буферной зоны»[16, С. 62.].
Таким образом, в «Основных направлениях внешней политики Украины» 1993 г.
среди основных внешнеполитических приоритетов Украины выделяются – развитие
двусторонних отношений, особенно с приграничными государствами и странами СНГ,
среди которых особое место занимает Россия. Признается губительность развития
отношений с ней по конфронтационному сценарию. Они определены в документе как
связи «особого партнерства», поскольку от их направления в значительной мере будет
зависеть прогрессивное демократическое развитие и Украины, и Российской Федерации,
стабильность во всем мире[17]. Важным направлением определено становление
взаимоотношений с ведущими странами Запада, европейскими и евроатлантическими
межгосударственными структурами с перспективой членства в ряде из них.
Применительно к СНГ утверждается принцип неучастия в формировании
надгосударственных структур в рамках данного объединения.
В основу модели внешней политики 1991-1994 гг. был положен принцип «баланса
интересов», который был обусловлен геополитическим положением Украины, ее
зависимости от партнеров по СНГ, спорными внутриполитическими процессами, а также
замедленным темпом экономических реформ.
После президентских выборов 1994 г. развитие внешней политики Украины пошло
путем модификации, расстановки новых акцентов в приоритетах. Базовыми принципами
модификации были провозглашены взвешенность, прагматизм, рациональность и
профессионализм. Также чтобы иметь возможность влиять на этот процесс, Украина
должна была быть представлена как в европейских структурах, так и в СНГ.
Рассматривая взаимоотношения Украины и СНГ, необходимо особое внимание
обратить на Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве («Большой Договор») от 31
мая 1997 г. Этот документ сыграл положительную роль в деле укрепления международноправовой базы комплексного развития взаимоотношений двух государств, в определенной
мере способствовал нейтрализации возникающей время от времени отчужденности,
сохранению доверия и проявлению добрососедства, расширению возможностей для
гармонизации интересов России и Украины [18].
В рамках Договора Россия и Украина подтверждали территориальную целостность
друг друга и нерушимость существующих между ними границ. По сути, Большой договор
гарантировал неприкосновенность украинских границ. В первую очередь, он увязан с
принадлежностью Крыма, поскольку это соглашение признавало его принадлежность
Украине и увязывало это с базированием в Севастополе российского Черноморского
флота, о чем речь пойдет ниже.
Большая часть Договора (23 статьи из 41) посвящена непосредственно
сотрудничеству двух стран – торгово-экономическому, научному, военному и пр.
Различные виды партнёрства – т.е. взаимоотношения сторон в сугубо политических
сферах – рассматривают ещё 8 статей, а остальные 10 – освещают процедурные вопросы
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этого Договора. Украина и Россия, как причерноморские государства выразили
готовность развивать всестороннее сотрудничество в деле спасения и сохранения
природной
среды
Азово-Черноморского
бассейна,
проведения
морских
и
климатологических исследований, использования рекреационных возможностей и
природных ресурсов Черного и Азовского морей, развития судоходства и эксплуатации
морских коммуникаций, портов и сооружений [18, ст. 29]; стороны уделяли особое
внимание развитию сотрудничества в обеспечении функционирования национальных
топливно-энергетических комплексов, транспортных систем и систем связи и
информатики, способствуя сохранению, рациональному использованию и развитию
сложившихся в этих областях комплексов и единых систем[18, ст. 20]; Украина и Россия
принимали решение развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в
экономике, воздерживаются от действий, могущих нанести экономический ущерб друг
другу. В этих целях, сознавая необходимость поэтапного формирования и развития
общего экономического пространства путем создания условий для свободного
перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, Стороны обязывались принимать
эффективные меры для согласования стратегии осуществления экономических реформ,
углубления экономической интеграции на основе взаимной выгоды, гармонизации
хозяйственного законодательства [18, ст. 13].
Вернемся к соглашениям между Россией и Украиной о Черноморском флоте
России. Итоговые межправительственные соглашения о статусе и условиях пребывания
Черноморского флота России на территории Украины, о параметрах деления
Черноморского флота, о взаиморасчетах, связанных с разделом флота и пребыванием
Черноморского флота России на украинской территории были подписаны в Киеве 28 мая
1997 г.[19].
По результатам Соглашений от 28 мая 1997 г. Черноморский флот России получил
338 кораблей и судов. Численность личного состава не может превышать 25 тыс. человек,
в том числе 2 тыс. в морской пехоте и ударной авиации. В состав флота входит 106
летательных аппаратов, из которых не может быть больше 22 боевых самолетов. Россия
не может иметь больше 24 артиллерийских систем калибром более 100 мм; 132
бронемашин. Из 80 командных пунктов объединений и соединений флота за
Черноморского флота России осталось 16 (20 %), из 39 объектов связи – 11 (28%), из 40
объектов радиотехнической службы – 11 (27 %), из 50 объектов тыла – 9 (18 %), из 16
объектов обеспечения ракетно-артиллерийским и минно-торпедным вооружением – 5 (31
%), из 7 объектов судоремонта – 3 (42 %). В свою очередь ВМС Украины получили 30
боевых кораблей и катеров, одну подводную лодку, 90 боевых самолетов, 6 кораблей
специального назначения, а также 28 судов обеспечения [20].
У России осталось три пункта базирования корабельного состава – Севастополь,
Феодосия и временно – Николаев; одно место дислокации береговых войск (Севастополь).
В Севастополе Россия может использовать три из пяти основных бухт: Севастопольскую,
Южную, Карантинную, а также Казачью для дислокации бригады морской пехоты
Черноморского флота. Бухта Стрелецкая будет использоваться Черноморского флота
России и ВМС Украины совместно. Также Черноморского флота России может
использовать два основных аэродрома в Гвардейском и в Каче (Севастополь), два
запасных аэродрома в Севастополе (м. Херсонес, Южный), военный санаторий в Ялте,
пост связи и испытательный центр в Феодосии и некоторые другие объекты за пределами
Севастополя. Аренда Россией объектов и баз была определена в 97,75 млн. долларов в год,
которые должны были списываться в счет погашения долга Украины. Россия обязуется не
размещать в Украине ядерное оружие в составе Черноморского флота России, кроме того,
порядок использования большинства флотских объектов устанавливает Украина.
Маршруты передвижения личного состава и боевой техники Черноморского флота также
определяется местными властями. Согласно российской военной доктрине, силы
Черноморского флота должны состоять из двух оперативно-тактических группировок –
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Восточной с базой в Новороссийске и Западной с базой в Севастополе, за которым
оставался статус главной базы Черноморского флота [21].
Анализируя ситуацию с Договором и Соглашениями о флоте, следует отметить, что
существовала, и не исключается, что существует и сейчас точка зрения российских
политиков о том, что Россия пошла на уступки в ряде принципиальных вопросов, которые
оставались продолжительное время предметом дискуссий и споров. Особенно это
касалось проблемы пребывания Черноморского флота России в Севастополе,
разграничения государственной и сухопутной границы, ситуации с русским языком в
качестве второго государственного в Украине и многого другого.
После подписания соглашений Центром Разумкова был проведен опрос населения
[22] по вопросу поддержки среди населения данного решения власти. Положительно к
подписанию договора отнеслись 36% респондентов, отрицательно – 44,8% украинцев,
19,1% затруднились ответить.
Обратимся далее к Закону «Об основах национальной безопасности Украины»[23],
который был принят 19 июня 2003 г.
В содержание Закона вкладывается довольно размытое понятие внеблоковости:
«неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в
совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности,
продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими
блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес» (ст.11, ч.2 п.7)[23].
В связи с этим, во-первых, данное положение исключало возможность
присоединения Украины к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Во-вторых, такое понимание внеблоковости, по крайней мере, юридически, никоим
образом не тормозило дальнейшего сотрудничества с НАТО.
Следует также отметить, что принципы отношений с другими государствами, в
частности, с Россией, указываются лишь имплицитно: например, Украина «хочет
сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от
отдельных государств, групп государств или международных структур» (ст. 11, ч. 1)[23].
Итак, можно сделать вывод, что принятие данного Закона было продиктовано
главным образом политической необходимостью на законодательном уровне закрепить
внеблоковый статус Украины, что последствия не столько для ее дальнейшего
сотрудничества с Альянсом, сколько для формирования конструктивной атмосферы для
российско-украинского диалога.
Победа «оранжевой революции» 2004-2005 гг. привела к трансформации
внешнеполитических приоритеов Украины в сторону форсированного сближения с
Западом (НАТО, ЕС, США) и планомерного свертывания отношений с Россией и СНГ.
На этом фоне 12 февраля 2007 г. был издан Указ Президента Украины «О
Стратегии национальной безопасности Украины»[24].
В связи с победой на президентских выборах 2010 г. В. Януковича было
необходимо для обеспечения надлежащей реализации приоритетов политики Главы
государства в соответствии с взятыми перед избирателями обязательств. 01 июля 2010 г.
такой Закон «Об основах внутренней и внешней политики»[25] был на Украине принят.
С одной стороны, данное положение Закона утверждает политику внеблоковости в
качестве краеугольного камня внешнеполитической доктрины Украины. Внеблоковость
понимается новым руководством Украины как последовательная позиция по защите
национальных интересов без участия в военных союзах. С другой стороны, внеблоковость
Украины вовсе не означает ее отказ от сотрудничества с НАТО либо иными военными
или военно-политическими структурами. Поэтому, принятое на доктринальном уровне
решение о внеблоковости Украины, пока вызывает больше вопросов, чем дало ответов.
Этот принцип пока не наполнен чем-то содержательным. И незаметно, что власти на
Украине стремятся к конкретизации и уточнении данного принципа. Ведь такая аморфность оставляет известную свободу рук руководству страны. Если бы власти были заинте67
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ресованы в уточнении своей позиции по данному вопросу, они должны были бы провести
детальный анализ внешнеполитических приоритетов Украины и возможных угроз ее
национальной безопасности. И это могло бы дать ответ на вопрос, какой видит модель
внеблоковости Украины ее сегодняшние лидеры[14, С. 125.].
В заключительных положениях Закона дано указание внести изменения в Закон
«Об основах национальной безопасности Украины» от 2003 г. В частности речь идет о
необходимости исключения из ст. 6 этого закона слов «об интеграции Украины в
евроатлантическое пространство безопасности». Там же говорится о необходимости
исключения из ст. 8 того же Закона слов об обретении Украиной членства «в Организации
Североатлантического договора». При этом сохранена задача членства в ЕС «при
сохранении добрососедских отношений и стратегического партнерства с РФ, другими
странами СНГ, а также с другими странами мира»[25].
Таким образом, положения Закона «Об основах внутренней и внешней политики
Украины» от 2010 г. свидетельствуют, что В. Янукович своими решениями стремился
ликвидировать те перекосы и дисбалансы, которые образовались во внешней политике
Украины в годы президентства В. Ющенко. В первую очередь это касается развития
отношений с Россией и НАТО.
Наконец, обратимся к одному из последних на данный момент документов,
касающихся определения внешнеполитических приоритетов и национальных интересов
Украины. Речь идет принятом 8 июня 2012 г. Указе Президента «О новой редакции
Стратегии национальной безопасности Украины»[26].
Модельный проект предусматривал новый подход к определению основ
конституционного строя Украины, двухпалатная структура украинского парламента –
Национального Собрания Украины, предлагал президентскую форму правления
(президент - глава исполнительной власти), переосмысливал весь комплекс субъективных
прав и свобод человека и гражданина и т.д.. Идейную основу проекта составляют
достояние как национальной, так и общей - евроатлантической конституционной мысли.
Таким образом, политико-правовая база украинской внешней политики достаточно
обширна. Вместе с тем, представляется, что при наличии весьма солидной
законодательной базы, на основе которой реализуется современная внешняя политика
Украины, говорить о том, что страна определилась со своими внешнеполитическими
приоритетами в целом преждевременно. Однако по вопросу развития внешней политики
Украины в регионе СНГ можно сказать, что власти определились четко – двусторонние
отношения с бывшими советскими республиками развивать, в интеграционных процессах
стараться участвовать минимально, не создавая угроз основному интеграционному
вектору – европейскому.
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The Commonwealth of Independent States, the Russian Federation, the CIS Charter, the
black sea fleet, the modern Ukraine.
Ukraine de jure is not a member, remaining only the state-founder, and a state-participant
of the CIS, but its political weight in the organization is large enough. Despite the specific character of participation in the Commonwealth, the normative-legal base of Ukraine and countriesparticipants of the CIS is rich enough, over 100 agreements, declarations, strategies and other
documents are signed annually.
The main goal of this work is to highlight, basing of the available sources and literature,
the cooperation of Ukraine in the CIS in the issue of integration.
Ukraine's participation in the Commonwealth in the humanities and social areas of multilateral cooperation allows to solve some questions of legal and social protection of migrant
workers, the provision of legal assistance, pension and social security of different categories of
population health, the return to Ukraine of the deported persons, national minorities, and a number of other issues that are not resolved on the bilateral level.
Realizing the urgency of cooperation in the sphere of modern challenges and threats,
Ukraine is involved in cooperation within the CIS and in this direction. It is a member of the CIS
Antiterrorist center (ATC CIS), the Office for the coordination of the fight against organized
crime, medium and long - term programs aimed at combating international terrorism and other
manifestations of extremism , organized crime, drug trafficking.
At the same time, Ukraine does not participate in the military-political agreements aimed
at creating a defensive Alliance within the CIS, and therefore is not a party to the Treaty on collective security (CSTO). Ukraine does not participate in Collective forces of the CIS to maintain
peace outside the auspices of the UN or the OSCE.
Among other spheres of cooperation is scientifical&technical and innovative cooperation,
interaction in the energy sphere, including in the field of use of atomic energy, cooperation in
agro-industrial complex and others.
In General, Ukraine has refrained from any action in the framework of the CIS, that
doesn’t follow the appropriate course of the state to integration into the European political, economic and legal area.
The article discusses how doctrines changed Ukrainian foreign policy priorities in the
CIS region.
It should also be noted that the principles of relations with other States, in particular, with
Russia, indicate only by the implicit: for example, «Ukraine wants cooperation with all interested
partners, avoiding dependence on individual States, groups of States or international organizations».
The provisions of the Law "On principles of internal and foreign policy of Ukraine" from
2010 show that Voctor Yanukovych with his decisions tried to eliminate the distortions and imbalances, which had been formed in Ukraine's foreign policy in the years of the presidency of
Victor Yushchenko.
Political and legal basis of Ukraine's foreign policy is quite extensive. Nevertheless, it
seems that having a very solid legislative base on the basis of which it is implemented modern
foreign policy of Ukraine, it should be said that it is early to say that the country has decided
about its foreign policy priorities. However, about the development of Ukraine's foreign policy in
the CIS region, we can say that the authorities have clearly defined the following - bilateral relations with former Soviet republics should develop, but the integration processes don’t have to
create threats to the main integration vector - European.
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ІІІ РОЗДІЛ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ
В. І. ВОЛОВИК
ИСТОЧНИКИ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НАУЧНОГО ПРОЦЕССА
Всякий процесс как последовательная смена состояний того или иного объекта
служит определенной формой его развития. И интересующий нас феномен, то есть
научный процесс, не является исключением: он служит выражением научного развития
конкретного социального организма – отдельной личности, социальной группы,
определенного общества или человечества в целом. А коль это так, то правомерно
поставить вопрос: что же служит источником научного развития социального организма и
его выражения, то есть научного процесса? Ответ на этот вопрос, очевидно, следует
искать среди таких сторон, свойств и признаков социального организма, которые
одновременно и взаимно отрицают, исключают и взаимно полагают, обусловливают друг
друга, именуемых, как известно, диалектическими противоположностями, отношения
между которыми формирует противоречие, выступающие источниками всякого развития,
в том числе и интересующего нас научного процесса.
Это находит своё проявление уже при становлении деятельности – способа
существования человека как субъекта, который даже на начальном этапе антропогенеза,
являясь частью природы, вынужден был противопоставлять себя последней, объекты
которой только и могли обеспечить удовлетворение его витальных потребностей, его
выживание. Однако в одиночку нашим далеким предкам вряд ли удалось бы выстоять в
этом суровом противостоянии, где человека на каждом шагу подстерегали грозные и
более сильные противники, что, очевидно, и обусловило необходимость противостоять
совместно с себе подобными, положив начало формированию первых коллективных
субъектов как ячеек будущего общества. Но данное обстоятельство, умножив силы
человека в противостоянии с природой, породило новую пару диалектических
противоположностей – человек теперь выступал, с одной стороны, как неотъемлемая
часть зародившегося общественного организма, имеющего определенные потребности, а с
другой стороны, как индивид со своими потребностями, интересами, которые не всегда и
не во всем совпадали с потребностями и интересами общества. То есть теперь он предстал
в качестве субъекта не только по отношению к природе, но и по отношению к обществу,
неотъемлемой частью которого был, к принадлежащим ему объектам.
Вовлекая в сферу своей деятельности те или иные природные либо социальные
объекты, человек тем самым формирует потребность предвидеть желаемый для себя
результат. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость добычи определенных
знаний о нем. Противоречие между потребностью в овладении знаниями о вовлекаемых в
сферу деятельности человека природных и социальных объектах и возможностью ее
удовлетворения служит источником становления и развития процесса познания. Источник
и субъекты, чья деятельность нацелена на преодоление указанного противоречия,
образуют движущие силы процесса познания и процесса научного познания как его
составляющей части, структурного элемента. Процесс начного познания является также
структурным элементом научного процесса. Однако, понятия «процесс познания» и
«научный процесс» не являются синонимами: включая в себя указанный общий элемент,
они образуют в то же время различные системы, развитие которых характеризуется
наличием различия в источниках и движущих силах.
О чем идет речь? Дело в том, что научный процесс, принадлежа к числу системных
образований, характеризуется сложной структурой, наличием ряда взаимосвязанных
частей, которые выполняют различные функции: образующих, выступающих таким
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образом в качестве исходного пункта процесса, его следствий либо условий, которые
обеспечивают превращение исходного пункта в следствие. Говоря об исходном пункте
научного процесса, мы связываем его с процессом деятельности, направленной на
получение знаний об объектах природы и социальных объектах. Источником его, как
отмечалось, служит ранее обозначенное противоречие между потребностью субъекта в
знаниях о вовлекаемых им в сферу своей деятельности объектах и возможностью их
получения. Однако возникает вопрос: всегда ли процесс деятельности, направленной на
получение знаний об объектах, можно рассматривать в качестве исходного пункта
научного процесса? Ответ на него однозначный: далеко не всегда.
Как отмечают исследователи, «первые признаки социальности обнаруживаются у
первобытного человека в эпоху палеолита, которая началась примерно 2 млн. лет назад и
закончилась 10-20 тыс. лет до новой эры. В течение этого огромного периода постепенно
затихала биологическая эволюция того существа, которого называют Homo sapiens –
человек разумный (время его появления не позднее 40 тыс. лет назад) и всё сильнее давала
о себе знать социальная эволюция. В течение эпохи палеолита происходит становление
первобытнообщинного строя, из которого затем выростает классовое общество»1.
Первобытное общество основывалось на хозяйственной деятельности
присваивающего типа, когда человек просто использовал богатства природы и ему
достаточно было получить самые простейшие знания об объектах природы и социума,
необходимые для удовлетвореия в основном витальных потребностей, которые
добывались в результате непосредственного соприкосновения с ними. То есть он имел
дело только с предметами и явлениями, не проникая в их сущность. Однако природные
богатства также имеют свои пределы и настало время, когда они уже не могли полной
мерой удовлетворять растущие потребности возрастающего числа людей, проживающих
на той или иной територии. Люди оказались перед выбором: либо покидать родные места,
могилы предков, перебираясь в иные края, либо думать как обеспечить свои потребности,
оставаясь на прежнем месте. Видимо, это обстоятельство и послужило основной причиной
неолитической революции, переходу к качественно иному, производственному типу
хозяйственной деятельности. Знания об отдельных, хотя и важных сторонах объектов,
вовлекаемых в сферу деятельности человека, по-прежнему были необходимы, но теперь
их уже было недостаточно: формируются потребность проникновения в их сущность и ее
диалектическая противоположность – возможность осуществления этого. Отношение
между ними как раз и формирует новое противоречие как источник процесса научного
познания, а потребность разрешения возникшего противоречия обусловливает
необходимость ранее неизвестного субъекта познания. Эта потребность усиливается по
мере того, как становится всё более кардинальным воздействие человека на вовлекаемые в
сферу своей деятельности объекты. Вначале процесс проникновения в сущность
обусловливается
необходимостью
удовлетворения
конкретных
потребностей,
непосредственно связанных с тем или иным воздействием человека на вовлекаемый в
сферу его деятельности объект. Со временем повторяющиеся результаты проникновения в
сущность объектов осмысливаются, естественно, прежде всего группой лиц, имеющих для
этого соответствующие способности и возможности, которые образуются по мере
разделения труда на умственный и физический.
Таким, по-видимому, протекал процесс зарождения науки в философском лоне и
появления первых ученых как субъектов, начинавших двигать научный процесс на этом
первом его этапе. К такому выводу нас подводят и рассуждения Аристотеля в его
«Метафизике»: «…Ни одного из чувственных восприятий, – говорит великий мыслитель,
– мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о единичном, но они ни
относительно чего не указывают «почему», например почему огонь горяч, а указывают
лишь, что он горяч. Естественно поэтому, что тот, кто сверх обычных чувственных
восприятий изобрёл какое-то искусство, вызвал у людей удивление не только из-за какойто пользы его изобретения, но и как человек мудрый и превосходящий других. А после
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того как было открыто больше искусств, одни – для удовлетворения необходимых
потребностей, другие – для времяпрепровождения, изобретателей последних мы всегда
считаем более мудрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания были обращены
не на получение выгоды. Поэтому, когда все такие искусства были созданы, тогда были
приобретены знания не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых
потребностей, и прежде всего в тех местностях, где люди имели досуг. Поэтому
математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там было
предоставлено жрецам время для досуга»2.
Стагирит, соединивший в себе качества философа и ученого-энциклопедиста,
придя к заключению, что наука является специфическим родом бытия, обосновал впервые
и те основные черты, которыми она должна отличаться: 1) доказательностью –
всеобщностью и необходимостью; 2) способностью объяснения и 3) сочетанием единства
и наличием степеней подчинения3. Он же впервые предпринимает попытку решения
вопроса о классификации наук. «Наибольшее достоинство и наивысшее положение – как
отмечает глубоко исследовавший его труды В.Ф.Асмус, – Аристотель отводит наукам
«теоретическим» («созерцательным»). Науки эти дают знание начал и причин и поэтому
«согласны с философией». Единственная цель теоретических наук – знание само по себе,
искомое не ради какой-нибудь практической цели. Однако, будучи отрешенными от
практической корысти, теоретические науки составляют условия наук «практических».
Предмет этих наук – «практика», деятельность того, кто действует. Теоретические науки
обусловливают правильное руководство деятельностью. В свою очередь, практическая
деятельность, правильно руководимая, – условие «совершенного производства или
творчества. «Творчество» – предмет «творческих» («поэтических»). Творчество в
широком смысле – порождение произведения, внешнего по отношению к производящему.
И в «практических», и в «творческих» науках познание идёт от следствия к началу»4.
Двигаясь этим путем, Аристотель, как справедливо отмечает В.Ф.Асмус,
«вынужден был бороться с трудностью, которую для него создавало противоречие между
его собственной оценкой научной абстракции, принципа формализации знания и его
стремлением преодолеть абстрактность и формализм специфически платоновской теории
«форм» («идей»)5. И эта борьба, добавим к сказанному, как бы отодвигала на второй
план исследование сущности научного бытия науки, – в качестве каковой, на наш взгляд,
выступают существенные, устойчивые, повторяющиеся, внутренние, объективные и
необходимые связи, присущие окружающим человека объектам природной и социальной
реальности, то есть законы, которым они подчиняются в своём становлении и развитии.
Ведь именно существование законов обеспечивает сохранение качества, обозначаемого
понятием «научное бытие», независимо от различия его проявлений. И, наоборот, утрата
сущности, исчезновение законов, которым подчиняются в своем существовании и
развитии объекты природной и социальной реальности, вела бы к исчезновению и
научного бытия, делая его просто невозможным.
Признание же того факта, что познание и в «практических» и в «творческих»
науках идёт от следствия к началу, по сути своей якобы возврату к старому, уже
познанному, со временем сослужило службу в ответе на вопрос о том, «каковы те
причины и начала, наука о которых есть мудрость», в создании науки о наиболее общих
законах развития природы, общества и мышления, то есть диалектики. Вначале, как
известно, на идеалистической основе, законы её открыл Г.Гегель, а затем, критически
переработав его метод, К.Маркс и Ф.Энгельс обосновали материалистическую
диалектику.
Говоря о диалектике, мы в данном случае имеем в виду мыслительную
деятельность, основанную на двух основных принципах – принципе всеобщей связи и
принципе развития. Исходя из принципа всеобщей связи, следует вывод о том, что вся
доступная нам реальность есть совокупность предметов и явлений, пребывающих в самых
разнообразных связях друг с другом. Принцип же развития, вытекающий из того, что
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материи присущи абсолютное движение и относительный покой, указывает на то, что она
не существует в виде застывшей однообразной массы или сплошного непрерывного
течение: она расчленяется на относительно устойчивые системы движения, отдельные
предметы и явления, каждому из которых, следовательно, присущи определенные законы.
Понятие «закон» служит в данном случае для обозначения «вещи в себе», то есть,
как уже отмечалось, существенной, устойчивой, повторяющейся, внутренней,
объективной и необходимой связи, как она существует сама по себе (или «в себе»), в
отличие от того, какой она является «для нас», в нашем сознании, что и фиксируется
соответствующими понятиями после разделения на ее бытие и ее сознание – «закон
объективной диалектики» и «закон субъективной диалектики».
Появление на свет законов субъективной диалектики, знаменуя собой завершение
исходного пункта научного процесса, является результатом деятельности таких
социальных субъектов как ученые – отдельных индивидов, групп людей, объединенных в
соответствующие сообщества, институты, нацеленных на познание и адекватное
отражение в сознании не только отдельных сторон, признаков и черт познаваемых
объектов, но и присущих им существенных, устойчивых, повторяющихся, внутренних,
объективных и необходимых связей, то есть законов.
Однако завершение первого, исходного этапа научного процесса знаменует собой
формирование нового противоречия – противоречия между потребностью реализовать
полученные знания о законах, которым подчиняются в своем развитии объекты природы и
социальные объекты и возможностью удовлетворения указанной потребности. Это
противоречие служит источником дальнейшего развития научного процесса, его второго
этапа, связанного с практической деятельностью социальных субъектов, опирающихся на
знание открытых законов и, по сути дела, являющихся их носителями и реализаторами.
Речь идёт об ученых-экспериментаторах, специалистах промышленности, сельского
хозяйства, других отраслей экономики, материального и духовного производства,
государственных и общественных деятелях, структурах, в которых они объединены. Их
важнейшими функциями являются, во-первых, экспериментальная, практическая проверка
на истинность открытых законов, а, во-вторых, выявление особенностей их проявления в
конкретных условиях, то есть действия в качестве определенных закономерностей. Это
важнейший этап научного процесса, практического бытия законов как субъективных
образов открывающейся человеку объективно существующей сущности окружающей его
природной и социальной реальности, образующих ее предметов и явлений. Однако он, к
сожалению, как таковой, сколько – нибудь серъёзному и глубокому философскому
анализу ни отечественными, ни зарубежными исследователями ещё не подвергался.
Между тем, на этом этапе развития научного процесса встречается не меньше
сложностей, трудностей и неудач, нежели на этапе открытия и обоснования законов. Это
связано прежде всего с тем, что открытие того или иного закона будь-то природного,
будь-то социального, являясь шагом вперёд по пути познания человеком окружающей его
объективной реальности, прогрессом в развитии науки, может по-разному затрагивать
интересы различных социальных слоёв и групп при проктическом применении. Скажем,
открытие древнегреческим учёным Архимедом закона, в соответствии с которым на
всякое тело погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, направленная вверх
и равная весу вытесненной им жидкости, открывало огромные возможности для подъёма
затонувших судов, строительства подводных и надводных кораблей и, естественно, для
определения состава сплавов взвешиванием в воде, над чем и бился великий ученый.
Однако, это последнее обстоятельство было совсем ни к чему и даже во вред жуликам,
которые «химичили» с золотом при изготовлении украшений из него. Или взять те же
законы Ньютона. Их открытие явилось важным фактором бурного развития механики,
повышения производительности труда за счет внедрения в производство основанных на
их применеии станков, но именно это вело к вытеснению рабочих, ранее выполнявших те
же операции вручную, обрекая их на безработицу, а их семьи - на голодное
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существование, вызывая их протест, выражающийся в массовых случаях поломки
внедряемых капиталистами станков и оборудования, а следовательно, создавая тормоз на
пути продвижения науки в производство. К слову, этот фактор торможения достижений
науки в производство, в трудовой процесс, задевая насущные интересы трудящихся,
вынужденных менять привычную работу, специальность, испытывать другие неудобства,
действует и сейчас. Не был он устранен до конца и при социализме, хотя в условиях
господства социалистических форм собственности, планового ведения хозяйства
существовало гораздо больше возможностей для смягчения, ослабления негативного
воздействия указанного фактора.
Деятельность, направленная на продвижение в общественное сознание и практику
открываемых и обосновываемых законов нередко связана с немалыми трудностями, а
порой и опасностями для субъектов научного процесса, способствующих его развитию
как на первом, так и на втором его этапе. Вот как об этом говорит И.В.Гете устами
доктора Фауста в одноименной трагедии:
Что значит знать? Вот, друг мой, в чём вопрос.
На этот счёт у нас не всё в порядке.
Немногих, проникавших в суть вещей
И раскрывавших всем души скрижали,
Сжигали на кострах и распинали,
Как вам известно, с самых давних дней6.
За примерами далеко ходить не надо. Вспомним хотя бы яростные атаки церкви на
польского астронома, творца учения о гелиоцентрической системе Н.Коперника и
развивавшего его гелиоцентрическую космологию итальянского мыслителя Д.Бруно,
выдвинувшего концепцию о бесконечности и бесчисленном множестве миров Вселенной,
который был обвинен в ереси и сожжен инквизицией в Риме.
Мы сослались на сложности, связанные с деятельностью субъектов научного
процесса на этапе продвижения в общественное сознание и практику законов, открытых
представителями естественных наук. Но еще большие трудности выпадают на долю тех
социальных субъектов, которые рискуют иметь дело с законами общественного развития,
опора на которые в социальной практике как-то меняет сложившиеся в обществе
общественные отношения. Это коснулось уже Сократа, который, основываясь на
убеждении о том, что власть в государстве должна принадлежать «лучшим», то есть
нравственным, справедливым и опытным в искусстве управления гражданам, подвергал
критике недостатки современной ему афинской демократии. Как известно, в конце концов
его заточили в тюрьму, где он вынужден был принять яд. Безрезультатной в этом
отношении оказались и попытки ученика Сократа Платона, отец которого происходил из
рода последнего афинского царя Кодра, а мать – из рода законодателя Солона,
практически реализовать разработанные им идеи о совершенствовании государственного
устройства.
Драматичными оказались судьбы Т.Мора, Т.Кампанеллы, Т.Гоббса, Д.Локка,
Вольтера и ряда других мыслителей, стремившихся обогатить социально-политическую
практику своими теоретическими наработками, в которых предпринимались попытки
проникновения в тайны законов общественного развития.
Причиной тому является нежелание представителей властных структур опереться в
своей управленческой деятельности на теоретические наработки современных им
обществоведов. Ведь, по большому счёту, основная функция государственной власти в
каком-либо обществе состоит в обеспечении его оптимального развития. Она объективно
вытекает из потребностей каждого общественного организма, удовлетворение которых
обусловливает необходимость как знать состояние организма – экономическое,
политическое, правовое, нравственное, эстетическое, религиозное, научное, философское
его составляющие, так и определить основные детерминанты, направления оптимизации
его развития, критически оценивая предлагаемые учеными мысленные модели и делая
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свой выбор, призванный стать основой их практического сознания, их политической
идеологии, идеологии государственного развития7, проявляя себя таким образом
правителями-философами. Именно об этом мечтал Платон, считавший, что «ни для
государства, ни для граждан не будет конца несчастьям пока владыкой государства не
станет племя философов…»8. Но для того, чтобы философы смогли выполнять как
следует и функции правителей, они должны в своей практической, управленческой
деятельности, во-первых, опираться на достижения современной им науки, прежде всего
обществоведческой, отбирая наиболее ценные наработки, а во-вторых, проявить волю,
необходимую для внедрения теоретических наработок, содержащих обоснование законов,
присущих управляемому общественному организму в практику, то есть самим стать
субъектами научного процесса на рассматриваемом нами втором этапе его развития.
Это возможно при условии, что интересы представителей властных структур
совпадают с потребностями поступательного развития общества. Однако, такое
совпадение в обществах, где господствует частная собственность на орудия и средства
производства является весьма проблематичным. Как известно, в такого рода обществах
властные структуры комплектуются либо представителями класса-собственника, либо
зависимыми от него, чаще всего экономически, ставленниками, а сколько-нибудь
существенное поступательное развитие общества невозможно без соответствующих
изменений в структуре собственности, естественно, ущемляющих интересы классасобственника. У последнего объективно будет формироваться негативное отношение к
теориям, обосновывающим необходимость указанных изменений, их закономерность. Вот
почему представители властных структур такого рода обществ всячески сдерживают
продвижение достижений передовой обществоведческой научной мысли в практическое
общественное сознание, превращение их в руководство к действию, тем более на ниве
управления государством, в идеологию государственного строительства.
Это нашло своё яркое проявление в отношении практически всех правительств
капиталистических стран к диалектико-материалистическому учению об обществе.
Подчеркивая его научную значимость, В.И.Ленин отмечал: «Как Дарвин положил конец
воззрению на виды животных и растений, как ничем не связанные, случайные, «богом
созданные» и неизменные, и впервые поставил биологию на вполне научную почву,
установив изменяемость видов и преемственность между ними, так и Маркс положил
конец воззрению на общество, как на механический агрегат индивидов, допускающий
всякие изменения по воле начальства (или, всё равно, по воле общества и правительства),
возникающий и изменяющийся случайно, и впервые поставил социологию на научную
почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупность
производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественноисторический процесс»9.
Следуя выводам этой научной социологии, на смену капиталистической формации,
исчерпавшей свои возможности, неизбежно должна была прийти новая общественноэкономическая формация, получившая название коммунистической. Естественно,
согласиться с такими выводами, а тем более опереться на них в своей практической
деятельности, двигаясь по пути реформирования экономического базиса, а за ним и
надстройки, что, конечно же, ущемляло интересы класса-собственника, однако
гарантировало бы более-менее мирное, эволюционное развитие общества без резкой
ломки сложившихся социальных форм, без революционных взрывов, людской крови и
многомиллионных человеческих жертв капиталистические правительства добровольно не
хотели. Когда же низы, прежде всего до предела обездоленный пролетариат, уже не
захотели жить как прежде, а верхи уже не могли управлять по-старому, грянули
пролетарские революции – в 1871 году во Франции, а в октябре 1917 года в России.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции возглавившая
ее партия большевиков и установившаяся рабоче-крестьянская власть в лице Советов
получили, наконец, возможность реализовать потенциал научной социологии. Для того,
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чтобы это произошло и социология могла проявить себя в качестве подлинной науки, как
мы уже имели возможность об этом писать10, она должна была, во-первых, обрести
самостоятельное существование, а, во-вторых, постоянно подвергаясь философскому
анализу, демонстрировать соответствие содержащихся в ней теоретических положений
изменяющейся социальной практике. Однако, процесс раздвоения единого был
искусственно прерван. Социология была вновь водворена в философское лоно, образовав
сложную и ещё до конца не осмысленную форму, получившую название исторического
материализма, трактуемого в отечественной обществоведческой литературе как составная
часть марксистско-ленинской философии (т.е. один из исторических типов социальной
философии) и одновременно общая социологическая теория, наука об общих и
специфических законах функционирования и развития общественно-экономической
формации11.
Именно борьбой за «чистоту» исторического материализма», как известно,
оправдывался отказ его «ортодоксов» признать социологию в качестве самостоятельной
науки12, торможение развития политологии да и других научных дисциплин, таких как
генетика, кибернетика, признаваемых буржуазными. Не менее серьёзный ущерб был
нанесен и развитию социальной философии, которая, к сожалению,некоторыми авторами
и сегодня рассматривается как наука13, в то время, как уже отмечалось, философия и наука
различаются как по объектам исследования, так и по предметам.
В результате, во-первых, догматизировалась методология науки, прежде всего
обществоведческой, а, во-вторых, тормозился процесс постижения сущности
изменяющейся социальной раельности, которая естественно, также претерпевала
изменения, обусловливая формирование новых законов развития молодого общественного
организма. Сегодня, например, с достаточной долей уверенности можно говорить о том,
что переходный этап от капитализма к социализму требовал более глубокого подхода к
проблеме замены частной формы собственности коллективными формами, поиску меры
их оптимального сочетания в период создания экономического базиса социализма.
Думается, что в качестве одного из законов, определяющих становление и развитие
нового общества на этом этапе его становления и развития, могла бы проявить себя
взаимосвязь между обладающими определенной автономией различными формами
собственности на средства производства и властью трудящихся установившейся в
результате социалистической революции, то есть Советов. Именно это взаимосвязь, как
известно, нашла своё проявлении в новой экономической политике, теоритические основы
которой разработал В.И. Ленин. Для молодого советского общества она носила
существенный характер, была именно той объективной и необходимой связью, котороя в
условиях сохраняющейся угрозы реставрации капитализма силами как внутренней, так и
внешней контрреволюции и должна была обеспечить постепенное становление нового
базиса общества. К сожалению, в силу причин как объективных, так и субъективных, она
не смогла обрести характер повторяющейся и достаточно устойчивой, то есть закона
развития советского общества, проявив себя в качестве такового в условиях
социалистического строительства в Китае, естественно, с учетом особенностей этой
набирающей силы страны.
Сегодня, когда Украина всё сильнее и сильнее ощущает на себе мощные удары
кризиса, поразивщего капиталистическую экономику, внимание исследователей всё
больше обращается к утраченным возможностям социалистического общества, которые
так и не смогли реализоваться полной мерой в результате развала СССР 24. Это
обусловливается не только извечной, традиционной тоской по прошлому, но и
необходимостью выбора вектора дальнейшего движения страны, которая, как и другие
государства, образовавшиеся на территории бывшего Советского Союза, вот уже более
двадцати лет пребывает на перепутье, так и не определившись, как же распорядиться
провозглашенной независимостью. Думается, что в этих условиях, хоть и с нашим
обычным опозданием, всё же следовало бы задуматься над вопросом: что взять с собой, а
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что оставить по дороге. В поисках ответа, естественно, основанного на науке, на знании
соответствующих причинно-следственных связей, законов развития общественного
организма, а не на эмоциях и низменых страстях, разжигаемых в доверчивых людях
разного рода политическими авантюристами, мог бы стать полезным анализ тех
существенных связей, которые обусловливали политическое, правовое, нравственное,
эстетическое, религиозное, научное и, конечно же, философское бытие, так и не успевших
полной мерой раскрыться в качестве законов их оптимального развития. Однако это
самостоятельная проблема, которая требует особого иследования.
Мы же, завершая рассмотрение второго этапа научного процесса, сошлёмся на
полностью разделяемое нами положение, высказанное В.П.Мельником в его интересной и
глубокой монографии, о том, что «необходимость укрепления взаимных связей науки и
производства (следует понимать, общественного в широком смысле – авт.)
предусматривает непрерывное совершенствование и самой научной деятельности,
решения многих жизненных и кардинальных заданий ее развития. Важно обеспечить
пропорциональность развития элементов науки как целостного образования,
развертывание структур науки, чтобы приращение, расширение знаний о природе и
обществе органически соединялось (связывалось) с их практическим использованием,
осуществлялись, прежде всего, фундаментальные исследования, которые во взаимосвязи с
прикладными исследованиями прокладывают путь к созданию высокоэффективной
техники и технологии общественного производства. Особого внимания, безусловно,
заслуживают те фундаментальные исследования, первоочередное задание которых –
развитие научной картины мира, расширение горизонтов понимания саморазвития
природной и социальной действительности. Приобретаемые знания, обычно далекие от
утилитарных запросов общества, они составляют, так сказать, наработку на будущее»25.
С будущим в значительной мере связан и третий из важнейших этапов научного
процесса, а именно – с сохранением открытых и проверенных практикой законов,
присущих объектам природной и социальной реальности, а также передачей знаний о них
последующим, вступающим в жизнь поколениям общества. Источником его служит
противоречие между потребностью решения новых, всё более сложных проблем,
возникающих во взаимоотношениях человека с природой, друг с другом и обществом и
возможностью её удовлетворения, неразрывно связанной с использованием ранее
накопленных научных знаний, опыта.
Как считает В.И.Даль, слово «опыт» в русском языке обозначает опытку,
испытание, пробу, искусь, попытку, изветку, показание другим каких-либо явлений,
обнаружение сил природы и действий их16. Получение опыта неизменно предполагает
необходимость оглянуться назад, обратиться к прошлому, вызванную стремлением
выяснить, как делали это ранее другие. Ведь среди задач, проблем, которые приходиться
решать каждому вступающему в жизнь поколению людей, есть немало, если не совсем
одинаковых, то, во всяком случае, схожих с теми, которыми приходилось заниматься
предшественникам.
На начальных этапах истории человеческого общества накапливаемые знания
концентрировались в обычаях – устойчивых, повторяющихся формах деятельности,
обладающих несанкционированной нормативностью,
хотя и не получивших еще
логического обоснования. Обычаи же коцентрировали в себе и первые законы,
открываемые эмпирическим путем в разультате непосредственного восприятия нашими
далекими предками объектов природы и социума, связанные в основном с
удовлетворением их витальных потребностей, которые существовали в виде аксиом.
Субъектами, обеспечивавшими сохранение и передачу последующим поколениям знания,
выступали вожди племен, старейшины и жрецы, опираясь на единственный аргумент:
придерживаться этого обычая (закона-аксиомы), поступать именно так, а не иначе нужно
потому, что так было раньше, было всегда, было обычно. Простотой отличались и формы
передачи знаний: чаще всего «из уст в уста».
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Пока аксиомы касались связей, возникающих и существующих непосредственно
между человеком и вовлекаемыми им в сферу своей деятельности объектами природы и
пребывающего на начальной стадии своей истории общества, а также связей между
объектами (тигр опасен не только человеку, но и другим зверям, молния может не только
человека убить, но и вызвать пожар в лесу и т.д.) указанного аргумента, то есть силы,
авторитета обычая было достаточно. Однако, по мере развития человеческой
деятельности, тех кардинальных изменений, которым стали подвергаться объекты, знания
одних аксиом уже стало недостаточно. Все больше заявляла о себе потребность знать, что
собой представляет противостоящий человеку объект, каковы присущие ему не только
внешние, но и внутренние связи. Но при этом не были отброшены и аксиомы, чья
истинность подтверждалась многолетним опытом.
Благодаря данному обстоятельству аксиомы не только не были забыты, но были
положены в основу аксиоматического метода, которым успешно пользовались уже ученые
древней Греции – Пифагор, Платон, Аристотель, Евклид и др. Он представляет собой
особый способ построения первых научных теорий, когда в основу их клались некоторые
исходные положения, то есть аксиомы, из которых все остальные утверждения теории, в
том числе и законы, затем выводились чисто логическим путем, посредством
доказательства. Только теперь возникла потребность в формировании иного рода
субъекта, обеспечивающего, во-первых, сохранение знаний о гораздо большем количестве
открываемых законов, которые, к тому же, отличались своей сложностью, а, во-вторых,
передачу этих знаний последующим поколениям. Справиться с удовлетворением этой
потребности прежние субъекты, опирающиеся на обычай, уже не могли. Развитие
научного процесса на этом этапе теперь требовало не только констатации наличия самого
закона и провозглашения требования действовать в соответствии с ним, но и объяснения
причин его возникновения, обоснования опирающихся на него оптимальных форм
деятельности. Повторяясь, становясь устойчивыми, эти формы, со временем обретая
несанкционированную нормативность, превращались в традиции. До возникновения
письменности решением указанных задач сохранения знаний об открытых законах и их
передачи последующим поколениям, опираясь на обычаи и традиции, занимались первые
учители из числа всё тех же старейшин и жрецов, которые проводили занятия со своими
учениками индивидуально. Преимущественно индивидуальная форма обучения, как
считают исследователи, существовала и в Древней Греции. С появлением же
письменности возможности сохранения и передачи научных знаний значительно
расширились. К числу субъектов, осуществляющих решение этих задач добавились
авторы научных трудов, а со временем и издатели монографий, научных зборников,
журналов, учебников и учебных пособий и т.д. Не стоит на месте и педагогическая
деятельность, развитие которой характеризуется сочетанием традиций и новаторства.
Так, например, существовавший в период средневековья обычай проведения
занятий с небольшими группами учащихся сменила теоретически обоснованная
Я.А.Коменским классно-урочная система обучения. Ее характерной особенностью была
организация обучения в форме урока, которая, сложившись вначале как новаторская
форма, со временем укрепилась в качестве традиции, а затем, после обоснования и
подтвержения на практике того факта, что именно благодаря ей обеспечивается наличие
существенных, устойчивых, повторяющихся, внутренних, объективных и необходимых
связей в системе учитель-ученик, путем принятия соответствующих нормативных
документов обрела характер закона17. Естественно, в юридическом значении слова.
Применяемая и сегодня в школах стран СНГ, в том числе и Украины, классноурочная система обучения служит формой сохранения и передачи знаний об основных
законах и закономерностях, открытых различными отраслями науки, подрастающим
поколениям школьного возраста. Расширение и углубление этих знаний продолжается в
ВУЗах. Исходя из сказанного, учители-предметники, научно-педегогические работники
средней и высшей школы, педагогические коллективы, органы осуществляющие
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руководство образованием в стране, также должны рассматриваться в качестве субъектов
третьего этапа научного процесса.
Рассмотренные этапы научного процесса в своей совокупности знаменуют собой
своеобразный кругооборот, который совершают в течение определенного промежутка
времени (скажем, примерно 30 лет, отделяющих одно поколение от другого) открываемые
человеком законы развития познаваемых им объектов природной и социальной
реальности, который может быть обозначен понятием научный цикл. Завершение каждого
научного цикла, в свою очередь, обусловливает обогащение содержания и изменение
форм протекания научного процесса, оказывая влияние на его возможности и их
реализацию, воплощение в действительность.
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As a consistent change of states of an object every process is a particular form of the development. Considering in the article the phenomenon of scientific process is no exception: it is
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a form of the scientific development of concrete social organism – individual, social group, a
particular society or mankind in general. In this dimension it is natural to ask the question: what
is the source of scientific development of the social organism and its appearance or other words
the scientific process? Obviously we should find the answer among those elements, features and
characteristics of the social organism which simultaneously and mutually determine, caused deny each other. They are well-known as dialectical opposite sides, relations between which form a
contradiction. It is a source of any development, including the scientific process that is interested
to us.
It has already appeared on the first stage of anthropogenesis when human activity as the
subject mode of human existence only began to development. Other words being part of nature a
man entered into opposition to it. Because the natural objects insured the satisfaction of his vital needs, his survival. However a single man would hardly was able to survive in this strict clash
when huge and stronger hostiles laid in wait anywhere. It caused necessity for him to cooperate
with other individuals to resist together. It this way the first collective entities appeared. They
began the cells of the future society. Multiplying the power of man in the confrontation with nature they caused a new pair of dialectical opposites. On the one hand man now acted as an integral part of the social organism with specific needs and, on the other hand, as an individual with
their own needs, interests, that did not always correspondent to the needs and interests of society.
So now he appeared as a subject not only to nature, but also in relation to society and its objects.
At the same time he stayed an integral part of society.
Involving different natural or social facilities in the field of his activity, a man thus creates a need to anticipate the desired result for himself. In turn it causes necessity to search out
according knowledge about different natural and social objects.
At the same time the need to get the knowledge of them contradicts the ability to satisfy
this need. Its controversial relation is a source of formation and development of the cognitive
process. Source and subjects, whose activity aims at overcoming this contradiction, creates the
moving forces of the cognitive process and the process of scientific search as its component and
structural element.
These phenomena had specific features on different stages of social development. The
article aims to discover them.
М.А. ЛЕПСКИЙ
«НАУЧНАЯ ШКОЛА»: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ,
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ДЕФОРМАЦИЯ
Научная школа по определению представляет собой социальный институт
передачи традиций и знаний научной деятельности, безусловной ценностью которой
является стремление к истине. При этом традиции и знания рассматриваются как основа
творчества, осознанного и рационально обоснованного в раскрытии и применении
объективно существующих законов и закономерностей. «Истина» как безусловная
ценность определяет меру научности школы, ее формирования. Без стремления и
приближения к истине школа представляет что угодно, но только не науку, поскольку
утрачивается целевая функция, удовлетворяющая социальные потребности общества
осознания реальности.
И, в принципе, на этом можно было бы остановиться, определив целевую
направленность существования социального института, называемого «научная школа». В
этом определении мы бы отметили субъектно-объектный характер познанного в традиции
и передаваемого от субъекта-учителя субъекту-ученику знания. Эти атрибуты школы
необходимы для определения меры того явления, которое собственно определяется как
«научная школа». Но этого оказывается недостаточно. Социальное содержание
отношений, существенных для существования и развития школы, значительнее и
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многообразнее. Поэтому возникает необходимость исследовать существенные
характеристики определения, отражения существенного, и исследовать меру, ее утрату и
существенную деформацию научной школы.
Мой учитель, профессор Воловик В.И., утверждает, что научная школа может быть
определена тогда, когда у учителя есть ученики, которые защитили докторские
диссертации и стали профессорами, т.е. как минимум есть два поколения учеников,
ученики, достигшие уровня мастерства и способные передавать традицию школы дальше,
и ученики, которые растут в традиции. Атрибутивное определение «научной школы»
дополняется поколенческой характеристикой. Можно обозначить такое определение
«научной школы» как «научно-поколенческое», в котором отмечается процесс научной
формальной и неформальной инициации, а также диалектика традиции и новаторства в
каждом поколении. В этом определении отмечается возможность существования не одной
тоталитарной школы, но развитие школы как единого коллектива, в котором формируется
научная индивидуальность ученого. В свою очередь, это продолжение школы и начало
формирования собственной школы в поколенческом развитии.
Итак, в первом приближении в научной школе можно выделить следующие
существенные значения, определяющие содержание предметного поля понятия «научная
школа»:
онтологическое значение научной школы как субъект-объект-субъектной
деятельности, содержанием которой является получение и передача знаний;
гносеологическое значение определено доминированием познавательного
содержания научной школы, собственно как основного института познавательной
деятельности, нацеленного на осуществление знания в обществе;
аксиологическое значение научной школя проявляется в культивировании
основной безусловной ценности «Истины» в научном сообществе, ретрансляции ее в
деятельности и жизни поколений научной школы;
праксеологическое значение научной школы отражается в деятельностнотехнологическом аспекте, в формировании концепции, теории, парадигмы, научноисследовательской программы, методологии, и в конечном итоге практической
познавательной деятельности и закрепления отношений вокруг этого аспекта в
практической деятельности социального института, с названием «научная школа».
Указанные значения являются существенными, но проявления субъект-объектсубъектной деятельности характеризуются свойствами социальных отношений, которые
вроде бы на поверхности, вроде бы и определяют все. Это следующие свойства.
В социальных отношениях научной школы субъект-объект-субъектной
деятельности проявляются образовательные свойства школы, тот формат целевых
обучающих, воспитательных, развивающих и инновационно-результативных задач,
которые формируют «ядро» целостности «школы», ее самобытность относительно других
школ, ее преемственность. В этих свойствах проявляется именно инновационнорезультативный характер отношений, поскольку «учитель» (или «учителя») передают те
научные технологии, которые уже опробованы, проверены, позволяют с меньшими
ошибками и усилиями приближаться к научному результату. Учитель прошел, часть
своего пути, и ученик может воспользоваться «картой» продвижения учителя, избегая
ненужных ошибок и траты сил на тупиковых маршрутах. Одновременно ученик может
прокладывать собственные маршруты, используя технику продвижения, знания, умения,
навыки и стиль школы, избегая лишних научных «телодвижений».
Институциональное значение, что отражено в научно-поколенческом
определении «школы» проявляется в статусно-ролевом, идентификационном и
поколенческом проявлениях ее определения.
Статусно-ролевую, закрепленную в институциональном продвижении ученого,
определенность, как достижение в каждом поколении максимального уровня подготовки
в достижении научной степени и ученого звания. Одновременно статусно-ролевая
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функция отражается в неформальной передаче жизненных компетенций учителем, в
настоящей школе стремящейся к истине. Состояние отношений между учителем и
учеником отражается во взаимной ответственности, подобно японскому правилу «оя –ко»,
в котором учитель берет ответственность за жизнь ученика, а ученик берет
ответственность за жизнь учителя. Согласовано с ответственностью предполагает
формирование общей, в научном постижении, картины мира, мировоззрения, которое
становится основой совместного развития – коэволюции. Статусно-ролевые отношения в
неформальном срезе означают так часто используемые выражения «научный сын или
дочь», «научный отец или мать», как образ «научной семьи». В формальных отношениях
присутствует формирование определенных институциональных ритуалов, осознанного
или неосознанного признания предыдущего поколения как проводника, ведущего в
научную сферу, того, к кому можно обратиться за советом в сложном выборе
деятельности и ее осуществления. В формальной статусно-ролевой определенности
особым инвайроментальным, средовым значением обладают обряды «научной
инициализации» - получение научных званий и степеней, кандидата и доктора наук,
доцента и профессора, младшего или старшего научного сотрудника. Это, в свою очередь,
определяет систему норм и позитивных санкций института высшей школы отношения
человека и образовательной организации. Проявлениями этих отношений являются
уровень зарплаты ученого, лицензирование и аккредитация ВУЗа и так далее, что влияет
на рейтинг и авторитет ВУЗа. Формальная и неформальная статусно-ролевая специфика
обусловливают степень идентификации и самоидентификации ученого в школе,
поколенческую определенность и ресурсную доступность мощности научной или
образовательной организации.
Принадлежность школе как идентификацию и самоидентификацию ученых в
традиции школы отражается как в утверждении «концептуального ядра» в позитивной и
негативной эвристики (используя терминологию Имре Лакатоса), так и отстаивании
целостности коллектива «научной школы». Идентификаторами становятся знания явные
или неявные и научные отношения к себе (школе), предметному миру и миру науки как
социальных отношений, но не менее значительным «идентитетом» является отношение к
жизни в целом, формирование, развитие и осуществление жизненных компетенций
научной школы. В идентификациях особенно значимыми являются базовые смыслы,
значения, ценности и традиции, связанные с возникновением школы и ее событий,
пунктов сборки целостности научного поиска, отстаивания права на творчество и поиск
истины.
Так, физики гордятся традицией, заложенной А.Ф. Иоффе, которая выстояла в
давлении и гонениях во время кампании борьбы с «космополитизмом». Эта научная
школа дала старт лаборатории И.В. Курчатова, позже лаборатории №2 АН СССР,
формированию Физико-технического института, физического факультета МГУ,
Института полупроводников АН СССР. Школа сформировала целые направления
развития физики, здесь получили основу своей научной деятельности будущие
нобелевские лауреаты П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау. Из этой научной школы
выросли крупнейшие ученые с мировым именем А.П. Александров, А.И. Алиханов,
Л.А. Арцимович, М.П. Бронштейн, Я.Г. Дорфман, Я.Б. Зельдович, И.К. Кикоин,
Б.П. Константинов, И.В. Курчатов, Е.И. Тамм (тоже будущий нобелевский лауреат),
Я.И. Френкель, Ю.Б. Харитон и многие другие.
Научная школа формируется в диалектике традиций и новаторства в основании
поиска научных законов и закономерностей, формирования института обучения и научноисследовательской деятельности, поколенческого развития научно-исследовательской
программы.
Поколенческую определенность в традиции и новаторстве научных изысканий
научной школы определяют утверждения тех достижений школы, которые
формировались предыдущими поколениями, но не в «праздничной» хронологии побед и
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безоблачной гениальности, а в процессе поиска и экспериментов, ошибок и озарений. При
этом значительным в диалектике традиций и новаторства является отрицание, того, что
мешает прогрессивному развитию школы, развития научно-исследовательской программы
продвижения к истине как в фундаментальных, так и прикладных исследованиях.
Но отрицание означает не поколенческий конфликт, а стремление опереться на
основательном грунте учителей, в надежде освоить качественно новые горизонты.
Основанное на утверждении традиции отрицание разрушает возможности консервации,
догматизации уже осуществленного.
Поколенческая определенность означает социокультурные координаты развития
школы, в которых культура школы означает ценность достигнутых результатов
предыдущих поколений, а социальная значимость школы означает формирование
будущего школы в современной деятельности субъектов науки, стремящихся к истине.
В рассмотрении механизмов определенности «научной школы» необходимо
остановиться и на механизмах деформации ее содержания, под давлением которых,
собственно, находится целостность школы, возможность ее существования и развития.
Институциональное значение научной школы формируется в целостности
общества, его сфер жизнедеятельности, удовлетворении социальных потребностей,
которые в цикличности функционирования научной школы определяют развитие научной
деятельности. Так, потребности в индустриализации и военном противостоянии США и
СССР привели к научному сотрудничеству и конкуренции этих стран в физике и
математике. Социальное напряжение в этих сферах науки, основных для безопасности и
развития, служило ускорению поиска научно обоснованных решений в экономике и
промышленности. Необходимо отметить, что удовлетворение этих потребностей не
рассматривалось узко, как быстрое получение прибыли в прикладных исследованиях,
поскольку качественные сдвиги в развитии технологической сферы и промышленного
прогресса всегда основывались и основываются сейчас на убыточных в кратковременной
и среднесрочной перспективе фундаментальных исследованиях.
Так, нобелевский лауреат Жорес Алферов акцентировал внимание на специфику
финансирования фундаментальных и прикладных исследований. «Только что я был в
Сингапуре. Маленькая страна, 760 квадратных километров. Прочитал лекцию в тамошнем
университете, посетил несколько научных центров. Мне показали Институт
микроэлектроники, Институт развития средств хранения и отображения информации
численностью по двести человек, бюджет каждого – 25 миллионов долларов. На 90
процентов он состоит из государственных средств, и лишь 10 процентов составляют
отчисления от промышленности. Не скрывая зависти, я спросил: “Почему только 10
процентов, это ведь прикладные институты?” И услышал в ответ как нечто элементарное:
“Мы развиваем перспективные технологии. Промышленность прямо платит за то, что ей
нужно сегодня, за разработки завтрашнего дня платит государство”» [1].
Целостность государства, стратегия его развития как целостности формируется
только в рациональном определении будущего, иначе безнаучное государство
рассматривается по точной метафоре Ж. Алферова как «государство без мозгов», да и
позиция временщиков в государстве – это концепция быстрой прибыли. Неслучайно
нобелевский лауреат акцентирует внимание на условности разделения фундаментальных
и прикладных исследований. «Вообще, деление науки на прикладную и фундаментальную
несколько искусственно. Мой старый, к сожалению, уже покойный, друг и товарищ,
президент Британского Лондонского королевского общества Джордж Портер говорил, что
вся наука – прикладная. Разница только в том, что отдельные приложения возникают
быстро, а другие – через 50, 100 лет. Нам, конечно, чрезвычайно важно смотреть, какие
научно-технические разработки могут давать довольно быстрый эффект. Мы на самом
деле совершенно не используем огромный научный потенциал» [2].
Можно отметить, что в социальных потребностях научная школа направлена на
удовлетворение как минимум следующих нужд общества.
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Во-первых, это потребность формирование видения и независимости
внутреннего развития общества. Модернизация в этом случае означает
социокультурную деятельность школы как единства традиции и новаторства, где
происходит последовательность развития в стреле времени прошлое – настоящее –
будущее. В противном случае, государство утрачивает свою независимость, поскольку
идеализм и самоуверенность реформаторов противоречат объективным законом развития,
а своеволие, каким бы оно обеспеченным не было, будет сметено объективными законами
развития. На какой-то период своеволие может характеризоваться, по меткому
определению Владимира Бабкина, диктатурой невежд.
Подобные явления характеризуют чиновничий аппарат, т.е. носителей
государственного управления и местного самоуправления, как в России, так и в Украине.
На это обращает внимание и член-корреспондент Российской академии наук
Запесоцкий А.С., отмечая следующее.
«…Мировоззрение, как отметил академик Гусейнов, – это целостный и
законченный взгляд на мир. В нем содержится ценностная шкала, есть пафос веры и
истины. Нередко мировоззрение людей сопряжено с самоуверенностью и спесью, верой в
собственную непогрешимость, которые затрудняют диалог с носителями других
мировоззрений и даже делают его невозможным. Данное положение в существенной мере
относится к основной массе сегодняшнего российского чиновничества – прослойке в
общем-то малокультурной, не подготовленной к руководству государством, занявшей
высокое место в жизни благодаря беспринципности, способности умело «ловить ветер» и
угождать начальству, входить в движущиеся «наверх» в их иерархии «команды» и
«обоймы». Свои высокие должности эти ловкачи рассматривают как свидетельство
особой значимости, исключительности, результат обладания неким особым пониманием
жизни. Они задают тон в правящем слое современной России, который постепенно
складывается в правящий класс. Помимо чиновников в этот слой, видимо, следует
включить: олигархические элементы общества вместе с обслуживающими их
управленцами; псевдонаучные институты, разрабатывающие милые чиновникам
концепции, законы, программы и планы; федеральные СМИ, обрабатывающие население
нужным образом» [3, С.24-25].
Наука, как предохранитель от диктатуры невежд, определяет согласованность
объективной реальности управляющей подсистемы общества и социального слоя, из
которого часто рекрутируется элементный и компонентный состав этой подсистемы. Речь
идет об элите. Наука и образование являются единственными институтами
рационализации и научного обоснования решения элиты. При этом наука испытывает
своеволие невежд в виде сокращения бюджета финансирования науки. Поэтому второй
существенной общественной потребностью является формирование научной
компетентности элиты. Степень освоения науки элитой является характеристикой
качества элиты, ее способности к развитию.
Следующей, третьей, а может быть первой (нумерация играет
незначительную роль, поскольку потребности связаны между собой), является
потребность формирования качества населения и осмысления его качества жизни,
того, что в системном анализе называется качества элементного и компонентного состава
материи системы, в нашем случае общества. Поскольку научная школа – это тот самый
авангард будущего, институт, в котором определяется контур и формат технологического
и инновационного будущего общества, позиционирование общества в качестве лидера, а
не сырьевого придатка в глобальном разделении труда.
Как отмечает Ж. Алферов, «мало того, что россиян стало меньше, – ухудшилось и
качество населения (что характерно и для американцев, правда, в гораздо меньшей
степени), имея в виду круг интересов, творческий потенциал, креативные способности.
Всеобщий меркантилизм разъедает души людей. Для десятков миллионов людей главной
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стала проблема выживания какого-то животного существования» [1]. Это утверждение не
в меньшей мере касается и Украины.
Научная школа результатами своей деятельности не только служит гордости и
идентификации народа, как научного творца, но и осуществляет функцию двигателя
образования к передовым рубежам науки. Правда, лишь в том случае, если образование не
деформировано.
Четвертой социальной потребностью, которая удовлетворяется «научной
школой», является формирование личности ученого, образование, воспитание и
развитие человека в социальных отношениях осуществления общественной
ценности «знания» и «истины». Социализация ученого в научном сообществе и
целостности общества, формирование норм, паттернов, стереотипов в поведения и особых
практик взаимодействия науки и общества.
В качестве пятой выступает группа временнЫх потребностей настоящего и
будущего общества. Они определяются «научной школой», как институтом
общественного разума, органом общественного мозга, причем совокупность научных и
образовательных институтов собственно и составляет «мозг общества», как «сумма
науки». Ни одна модернизация (как осовременивание) и проект будущего не могут быть
сформулированы без научных знаний как отражения объективных законов и
закономерностей. При этом научная школа выступает как «составной разум», как фактор
формирования будущего. В этом контексте пророчески звучат слова фантастов Аркадия и
Бориса Стругацких устами героя произведения «Трудно быть богом»:
«Рабство их зиждилось на пассивности и невежестве, а пассивность и невежество
вновь и вновь порождали рабство. Если бы они все были одинаковы, руки опустились бы
и не на что было бы надеяться. Но все-таки они были людьми, носителями искры разума.
И постоянно, то тут, то там вспыхивали и разгорались в их толще огоньки неимоверно
далекого и неизбежного будущего. Вспыхивали, несмотря ни на что. Несмотря на всю их
кажущуюся никчемность. Несмотря на гнет. Несмотря на то, что их затаптывали
сапогами. Несмотря на то, что они были не нужны никому на свете и все на свете были
против них. Несмотря на то, что в самом лучшем случае они могли рассчитывать на
презрительную недоуменную жалость... Они не знали, что будущее за них, что будущее
без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они
являются единственной реальностью будущего, что они – фермент, витамин в организме
общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга,
ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы. Никакое государство не
может развиваться без науки - его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры
государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные
тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в
гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится
жертвой более благоразумных соседей. Можно сколько угодно преследовать книгочеев,
запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и
со скрежетом зубовым, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым
тупицам и невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти,
они ничего не могут сделать против исторической объективности, они могут только
притормозить, но не остановить» [4, с.167-168].
На вопрос «А что же затем?», ответ братья Стругацкие давали такой: «А затем
приходит эпоха гигантских социальных потрясений, сопровождающихся невиданным
ранее развитием науки и связанным с этим широчайшим процессом интеллектуализации
общества, эпоха, когда серость дает последние бои, по жестокости возвращающие
человечество к средневековью, в этих боях терпит поражение и уже в обществе,
свободном от классового угнетения, исчезает как реальная сила навсегда» [4, с.168].
Шестая группа потребностей рассматривается в обществе в необходимости
формирования сферы сущностных сил человека, формирования пространства
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озарения, открытий, творчества, ведущего к реализации мечты общества, полета
мысли, осуществления знаний. Такой подход обозначает и формирование научного
мировоззрения, определение ему места в жизни человека и общества, в противостоянии
невежеству и суевериям. Повседневная жизнь общества все чаще характеризуется
архаизацией, регрессирующим возвращением к мистике и приметам, к ранним
проявлениям культуры, которые вовсе не связаны с творческим развитием человека.
Активная работа СМИ в этом направлении заполняет мир человека страхами,
неуверенностями, которыми успешно пользуются манипуляторы, авантюристы и
обманщики. Да и психологическая внутренняя работа человека акцентируется не на
решении существенных проблем жизни и ее развития, а на мире иллюзии и обмана.
Общество потребления формирует любые услуги, в том числе и мистические, которые
агрессивно отстаивают от науки «сферу своего бизнеса».
Духовные потребности как совокупность как пространство жизнедеятельности
общества сжимается до сферы «остаточных знаний», «научные школы» – это всегда
расширение границ научного мировоззрения, исцеление духовного пространства
общества, попытка вырваться в творчестве из мира повседневности.
Седьмая группа социальных потребностей связана с формированием
информационного общества, в котором научные школы своей деятельностью
выполняют функции «точки сборки» информации в знании, верификации
информации и мнений знаниями – эпистемой (общими знаниями) и метисом
(конкретными знаниями, в понятийном значении Дж. Скотта). В виртуальном
пространстве информационный объем предложенный человеку, невозможно проверить
неподготовленному, и институт «научной школы» становится той «точкой сборки»,
которая способна дать верифицирующие технологии научной традиции. Научные школы
выступают и формой когнитивно-инновационной сложности, способной адекватно
реагировать на глобальные угрозы, которые требуют научной оптики рассмотрения
проблемы, поскольку без знаний объективных закономерностей адекватные решения
практически невозможны. Не случайно Элвин Тоффлер в подытоживающем труде
«Метаморфозы власти» выделяет три вида власти: насилие, деньги и знания. Только
соединение двух из них способно решить угрозы. Именно эту тему часто эксплуатирует
Голливуд.
Определив значение и социальные потребности как миссию «научной школы»,
остановимся на деформациях ее содержания, которые обуславливают необходимость
выживания науки и образования в лице института «научной школы».
Наиболее тяжелое давление «научная школа» испытывает в процессе подмены
целевой функции передачи и обретения знания получением прибыли. Научная
школа вместо института науки и образования превращается в коммерческую фирму,
в которой постепенно не остается места науке, поскольку доминирует, является
основным и единственным предметом в исследуемом объекте в субъект-объектсубъектных отношениях прибыль, а не истина.
Деформацией является и смена миссии служения, в которой в центре является
не общество, а политики, олигархи или другие отдельные субъекты, а не общество в
целом. Деформация проявляется и в случаях, когда вместо формирования личности
ученого, научного качества элиты и народа, осуществляется манипуляция
экспертной функцией, как «шаманской практикой» вещания, воздействия на массовое
сознание. Менеджеризация науки и образования, как бюрократическое разрушение
научной школы, в симуляции научности в экспертизе обслуживающих власть
консультативных центров или организаций.
Деформация непосредственно определяет «научную школу», когда в целом
разрушается система науки и образование, то, что еще В.И. Вернадский обозначил как
формирование «полузнания». «Грань между прикладной и чистой наукой в ХХ веке
исчезла, и с каждым годом техника все глубже охватывается чистым знанием, а теория все
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сильнее облекает задачи практической жизни. И было бы величайшей ошибкой для
всякого народного правительства, вырывая из науки ее часть, давать народу полузнание,
как раз в тот момент, когда можно дать ему полное знание» [5, c.263].
Можно солидаризироваться с В.М. Талановым, исследователем творчества
В.И. Вернадского, что наука целостна и нельзя урезать функции университета,
утверждая только функции партикуляритета, формирующегося на принципах
экономизма. В результате, вместо университета, в котором образование – «это
общественное благо, которое принадлежит и служит всему обществу», общество получает
партикуляритет, для которого образование – «это одна из сфер услуг; рыночный институт,
формирующий специалистов, способных оказывать услуги в различных сферах
деятельности» [6, с.85-86]. Общество получает вместо Homo Universalis, для которого
характерно творческое отношение к любому делу в различных сферах, Homo Particularis, с
характеристикой только профессионального отношения по заданным правилам,
алгоритмам, инструкциям [6, с.89].
Но возможны не только внешние инвайроментальные деформации научной школы,
а и внутренние деформации. В данном случае мы говорим о доминировании внутренних
или внешних деформаций, которые всегда осуществляются в утрате меры как потери
диалектичности взаимосвязи внутреннего и внешнего, чаще всего деформации
затрагивают это единство. Только развитие целостности «научной школы», ее
существенных характеристик меры, способно обладать упругостью против воздействий
деформации.
Сакцентируем внимание на наброске последующего изучения внутренних
деформаций «научной школы». К таким явлениям относятся: консервация достижений
«школы» как догматизация результата или абсолютизация одного поколения «научной
школы»; невротическое стремление к власти в «научной школе», как деформированное
стремление к власти или ресурсам «научной школы»; эксплуатация результатов
деятельности одного поколения «научной школы» другим, вместо совместного труда и
творчества; статусно-ролевая абсолютизация как обесценивание труда в «научной
школе» и т.д. Всего того, что означает утраты существенных свойств «научной
школы».
В качестве вывода отметим также направления исследования «научной школы» в
перспективе существенных значений и социальных потребностей, которые она
удовлетворяет. Это проблемы исследования научной школы как сферы жизни и
времяпровождения, сферы поступка и событий, призвания и профессии, основных
метафор научной школы, среди которых часто встречаются метафоры «научного цеха»,
«семьи», «конкурентной среды», «инкубатора».
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SUMMARY
The article addresses the problem of determining the subject field and social needs of
"scientific school", which are its mission in society, and the deformation of its content.
“Scientific school” is defined as a social institution, the transmission of traditions and
knowledge of scientific activity, for which the absolute value is the pursuit of truth. Truth is the
absolute value of the scientific school.
In the definition of "scientific school" highlighted significant value to the content subject
field concept of "scientific school". This ontological significance of the scientific school as a
subject-object -subject activities, content is the receipt and transmission of knowledge. This epistemological value is determined by the dominance of cognitive content of scientific school as the
basic institution of learning activities, aimed at the implementation of the knowledge society.
Axiological meaning of scientific schools is manifested in cultivating unconditional basic values
of "Truth" in the scientific community, relaying it to the activity and life of generations of scientific school. Praxeological meaning of scientific school is reflected in the activity- technological
aspect, in both theoretical and practical learning activities, respects her as a social institution.
In the social relations of the meaning of "scientific school" is manifested in educational
school property; in its institutional sense (in status and role, identification forms and relations
between generations); social needs.
The author dwells on the social needs that meets the social institution called "scientific
school".
First, there is the need for the formation of the vision and independence of the internal
development of the society. Secondly, there is the formation of a public demand scientific competence elite. Third, there is the need for the formation of population quality and understanding
of the quality of life of the people. Fourth, there is the need for the formation of the personality
of the scientist. Fifth, there are the present and future needs of society. Sixth, needs are the formation of spheres essential powers of man, forming a space of inspiration, discovery and creativity. Seventh, scientific schools function as "assemblage point" of information in the knowledge
and verification of information and opinions.
The article defines the essential properties of the deformation of the scientific school. The
author defines as the prospect of further studies manifestations scientific school.
В.О. ТАРАН
НЕСТАБІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФОРМА ПРОЯВУ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
В складних соціальних умовах сьогодення, коли різноманітні та різновекторні фактори активно впливають на стан суспільства, примушуючи його постійно шукати відповідні рішення для забезпечення власного існування, надзвичайно актуальною стає проблема
адекватної оцінки такого стану. Адже вірна оцінка передбачає виділення сутнісних характеристик конкретного суспільства, об`єктивний аналіз внутрішніх процесів і розробку рекомендацій щодо удосконалення соціальної системи.
У зв’язку із тривалою системною кризою, яка спостерігається нині в українській
державі, на особливу увагу заслуговує проблема нестабільного суспільства.
Інтерес до тих чи інших аспектів названої проблеми спостерігається в роботах таких
дослідників як В.Буданов, М.Омельченко, Р.Генон, Е.Дюркгейм, Р.Мертон (соціальний
хаос, анемія), Н.Косолапов (соціальна нестабільність), Н. Елдрідж, С. Гулд (контрольова89
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на нестабільність), Л. фон Мізес (планований хаос), І. Пригожин, І. Стенгерс (керований
хаос), О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, В. Андрущенко, М.Михальченко,
М.Попович, М.Томенко, С.Катаєв (модернізація), А. Гладишев, В. Іванов, В. Патрушев,
І.Кульчій (реформування), Д.Белл, З.Бжезінський, Є.Бистрицький, В.Таран (перехідність)
тощо. Однак динаміка і неординарність проявів соціальної нестабільності потребує подальшого теоретичного осмислення сутності даного феномена.
В принципі нестабільність, як і стабільність, можуть розглядатися як універсальні
форми прояву розвитку. Нестабільність звичайно виступає протилежністю стабільності.
При цьому, якщо стабільність визначається в певних англомовних джерелах такими властивостями як опір змінам, погіршенню, зміщенню; сталість ознак (характерних особливостей) або цілей (намірів), стійкості; надійність [19], то нестабільність - як 1) нестійкий порядок (розлад – порушення миру або громадського порядку); 2) ненадійність, що
пов`язана з нестійкістю (ненадійність, пов`язана з відсутністю довіри; 3) нестійкість через
відсутність балансу і рівноваги; 4) нестабільність – якість нестійкості і невизначеності
(мінливість і непередбачуваність, ненадійність, розхитаність існуючого режиму [18].
Разом з тим, із соціологічної точки зору соціальна стабільність — не синонім незмінності, нерухливості соціальних систем і відносин. У суспільстві така нерухомість є, як
правило, не ознакою стабільності, а ознакою застою, що рано чи пізно веде до несталості,
соціальної напруги, врешті до нестабільності. У суспільстві стабільність досягається не за
рахунок незмінності, нерухомості, а за рахунок вмілого здійснення назрілих соціальних
змін. Можна сказати, що соціальні зміни є необхідною умовою і елементом соціальної
стабільності. При цьому основи таких змін можуть бути абсолютно різними. Так,
Т.Парсонс вважає, що «соціальна система – це функція спільної культури, яка не лише
формує основу комунікації її членів, але й позначає, а відтак в певному сенсі й визначає
статус її членів відносно одне одного». Надаючи належне когнітивному і катексичному,
він особливу роль надає моральному фактору, стверджуючи, що саме «моральні стандарти, як ядро оціночного аспекту спільної культури, становлять основу стабілізуючих механізмів системи суспільної взаємодії» [10; 27]. Таким чином, моральне здоров’я суспільства
виступає запорукою його стабільності.
На відміну від стабільності, де досить чітко фіксується розвиток системи чи то у
позитивному (прогресивному), чи то в негативному (регресивному) напрямку, нестабільність не дає підстав для чіткого визначення вектору розвитку. Натомість нестабільність
більш помітно виражає динамічний стан окремих складових системи, в якій активність
певних її елементів носить «спонтанний» характер, що не забезпечує гармонійної їх взаємодії у системі в цілому. Тому цілком логічно нестабільність, за визначенням
Н.Косолапова, означає розвиток погано контрольований, чреватий конфліктами і небезпеками. У зв’язку з цим він дотримується думки, що людина і політичні структури сприймають ситуацію як нестабільну, а отже, і потенційно загрозливу, небезпечну в тих випадках, коли вони не знають і / або не розуміють, що саме відбувається, не можуть інтерпретувати події в звичних для себе поняттях і категоріях; не мають достатньо часу та / або
можливостей для отримання і тлумачення необхідної інформації; не контролюють або недостатньо впливають на події [4]. Щоправда, тут наголос робиться на суб’єктивній оцінці
ситуації, яка зазвичай може мати діаметрально протилежні оцінки однієї і тієї ж ситуації в
залежності від певних «партійних» або ціннісних орієнтацій конкретного соціального
суб’єкта.
Для кращого розуміння суті нестабільності доречно порівняти її з рядом споріднених понять. Так, відомо, що нестабільність певною мірою може збігатися з характеристиками застою. Однак це не означає їх тотожності. Очевидно, що застій не містить внутрішньої позитивної динаміки. Швидше тут спостерігаються елементи системної деградації.
Якщо говорити про соціальну систему, що перебуває у стані застою, то для неї характерними є відсутність серйозних зрушень у політичному житті, «згортання» політичної та
ідеологічної критики, відсутність реформаторських ініціатив і ротації керівного складу
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кадрів на всіх рівнях управлінської діяльності, стагнація економіки, падіння темпів зростання національного доходу, неухильне старіння основних виробничих фондів, падіння
продуктивності праці, поступове зниження рівня життя переважної частини громадян, посилення еміграційних тенденцій тощо. Саме такими рисами найчастіше визначають історичний період існування СРСР від приходу Л. І. Брежнєва до влади (середина 1960-х) до
початку перебудови (друга половина 1980-х). При цьому і стан застою містить певні елементи стабільності, які охоплюють деякі сфери соціального життя, економіки, військової
техніки, науки, культури, спорту тощо, які, однак, не здатні кардинально вплинути на загальний стан застою. Очевидно, таку стабільність доречно назвати застійною стабільністю, яка свідчить про певну цілеспрямовану «консервацію» застійних явищ, у якій зацікавлена як існуюча влада, так і деяка частина соціуму. Не випадково на офіційному рівні цей
період отримав назву «розвиненого соціалізму», але насправді означав поступове накопичення негативних явищ, що призвели до системної кризи, економічного колапсу і остаточного розпаду усієї соціально-політичної системи.
Соціальну нестабільність можна порівняти з соціальним хаосом. Очевидно, незважаючи на наявність певних змістовних точок збігання, між ними також не можна ставити
знак тотожності. Адже, якщо з хаосом найчастіше пов’язана взагалі деструктуризація системи, її повний функціональний розпад, то нестабільність, незважаючи на певне руйнування системних зв’язків, передбачає збереження системи в цілому. Стосовно ж самої
природи соціального хаосу думки дослідників розходяться. Як зазначає В.Буданов, соціальний хаос – категорія амбівалентна, яка залежить як від властивостей системи, так і від
цілей і цінностей суб’єктів [1]. Соціальний хаос є певним проявом хаосу в його загальнобуттєвому масштабі. Не випадково хаос - найдавніша гуманітарна категорія міфології і
філософії, яка у ХIХ ст. доповнилася природонауковим розумінням статистичного (теплового) хаосу, а в ХХ ст. ще й динамічного хаосу в детермінованих системах і когнітивного
хаосу в теорії складності. В природі хаос відіграє важливу конструктивну роль не тільки у
виборі шляху еволюції, але й у процесах побудови складного еволюційного цілого. Тому
хаос може бути динамічним або термодинамічним. Відповідно і шлях еволюції спрямовується або у конструктивне, або у деструктивне русло, минаючи такі стани як нестійкість,
нерівноважність, незворотність, хаос, самоорганізація. Безумовно, у природі хаос має виключно об’єктивну основу. Натомість на соціальному рівні хаос значною мірою залежить
від суб’ктивного фактора не тільки у плані виникнення/долання, але й у плані ціннісного
сприйняття і переживання.
Причинами соціального хаосу виступають різні чинники економічного, політичного, ідеологічного, релігійного, міжнаціонального тощо характеру. Рене Генон пов’язує
виникнення соціального хаосу із запереченням природи внутрішніх відмінностей людей
як основи соціальної ієрархії у суспільстві, що зумовило концептуалізацію такого поняття, як «рівність» [3]. Поняття «соціальний хаос» часто використовують паралельно з поняттям «аномія». Згідно з концепцією Е.Дюркгейма, аномія розглядається як протилежність стабільного соціального порядку і виникає тоді, коли держава і суспільство послаблюють свій контроль за поведінкою індивідів. Це відбувається в епохи промислових,
економічних і соціально-політичних криз. А тому соціальну аномію можна розуміти як
результат соціальної кризи. Для Р.Мертона головною підставою стану анемії є невідповідність між цілями і засобами їх досягнення. Це викликає схильність суб’єктів до порушення морально-правових норм, що призводить до руйнування механізмів регулювання взаємовідносин у соціумі [12]. Людвігу фон Мізесу належить влучне висловлювання "Planned Chaos" і однойменна книга. Автор вважає, що державні спроби керувати
усім і все за всіх вирішувати призводить до протилежних результатів. Замість бажаного
порядку настає хаос.
Теорію «керованого хаосу» (або «контрольованої нестабільності») розробляли
Н.Елдрідж і С.Гулд, базуючись на гіпотезі про «стрибкоподібність еволюції» О. Шіндуолфа. Роботи з проблем еволюційної теорії, у свою чергу, послужили одним із стиму91
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люючих поштовхів для наукових пошуків Р. Тома і вироблення способів управління подіями «нелінійної революції» 1970-1980-х років в Європі. Подальше посилення практичного та наукового інтересу до проблеми «керованого хаосу» відбулося під впливом роботи І. Пригожина та І. Стенгерс «Порядок з хаосу. Новий діалог людини з природою»,
що вийшла на Заході в 1979 році (друге, перероблене видання — 1984 рік). У 1992 році
Стівен Манн опублікував роботу «Теорія хаосу і стратегічна думка», в якій з’єднав цю
теорію з новими геополітичними концептами завоювання переваги. Автор обгрунтовує
необхідність «посилення експлуатації критичності» і «створення хаосу» у супротивника
потребою забезпечення національних інтересів США [13]. Разом з тим, механізм застосування практики керованого хаосу досить широко використовується цілим рядом й інших країн світу - Росії, Франції, КНР, Бразилії, Ірані, Індії тощо. Власні інтереси кожної
з цих країн не співпадають у політичній, економічній, безпековій та інших сферах, що
призводить до протистояння між ними як на світовому, так і регіональному рівнях, і як
наслідок — до посилення світової нестабільності, розв’язання війн чи збройних конфліктів. Одночасно така нестабільність формується і на локальному рівні: претензії на гегемонізм стимулюють організацію хаосу у третіх країнах з метою спочатку послабити їх
економічно і політично, а потім закріпити свій особливий і виключний військогополітичний і фінансово-економічний вплив на всі сторони їх суспільного життя, що позбавляє ці країни повного або часткового суверенітету. Прикладом практичного застосування цієї стратегії можуть слугувати військові операції США та їхніх союзників в Іраку, Афганістані та Лівії, а також підтримані чи фактично спровоковані соціальні заворушення в країнах Північної Африки та Близького Сходу. Росія, у свою чергу, також посилює політичний, економічний та інформаційний тиск на країни колишнього СРСР, зокрема приховано підтримуючи перманентну напруженість в зонах «заморожених конфліктів» у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії та Нагорному Карабасі. У цьому ряду
можна особливо визначити і керований з боку Росії політичний й економічний хаос в
Україні наприкінці 2013 - початку 2014 р., кінцевою метою якого передбачалося взяття
під російський контроль як мінімум АР Крим та промислової частини країни, а за певних умов і всієї території країни [16]. Кульмінацією ж подібної політики Росії стала окупація і анексія території Кримського півострова та приєднання його до Російської Федерації. У будь-якому разі керований хаос завжди спрямовується на створення певного соціального конфлікту як специфічного засобу реалізації інтересів конкретних суб’єктів
політичних відносин.
Сам же соціальний конфлікт (лат. conflictus — сутичка) можна розуміти як зіткнення двох або більше сил, спрямованих на забезпечення своїх інтересів в умовах протидії.
Щодо сутності соціальних конфліктів у соціологічній науці склалося дві точки
зору. Одна з них (К. Маркс) виходить з того, що конфлікт — це тимчасовий стан суспільства, організації, який може бути подоланий різноманітними засобами. За другою (Р.
Дарендорф, Л. Козер та ін.), конфлікт — це нормальний стан, об´єктивна риса соціальних систем, зумовлена суперечливою природою. Але кожна концептуальна позиція розглядає соціальний конфлікт як безумовний компонент соціальної нестабільності.
Поняття «нестабільність» доречно порівняти з поняттям «модернізація». Незважаючи на досить чітку «прив’язку» модернізації до процесу переходу від традиційного
аграрного суспільства до індустріального, що розгортався протягом XVI-ХХ ст., сам
термін у перекладі з англійського означає «осучаснення» та передбачає впровадження у
суспільство ознак сучасності. П. Штомпка виділяє три значення поняття: 1) синонім усіх
прогресивних змін, коли суспільство рухається уперед згідно з прийнятою шкалою змін;
2) синонім сучасності, коли йдеться про комплекс соціальних, політичних, економічних,
культурних й інтелектуальних трансформацій, котрі мали місце на Заході з XVI ст. і досягнули свого апогею у XIX—XX ст.; 3) зусилля слаборозвинених або відсталих суспільств, спрямовані на те, щоб наздогнати провідні, найрозвиненіші країни [17; 170-171].
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Такими чином, термін модернізація описує велику кількість одночасних змін у різних
сферах соціуму. Аналогічну думку висловлює і М. Михальченко, який тлумачить модернізацію як синонім усіх процесів удосконалення суспільств. Вона розглядається ним як
творчо-перетворююча функція розвитку, що є необхідною умовою соціального існування. За припинення модернізації суспільство занепадає і зникає [8; 39]. У науковій літературі звертають увагу на деяку сутнісну «обмеженість» модернізації. Це простежується у
тому, що в ній слабо диференційовані аспекти її прояву в історичному процесі, суспільстві як системі, людській особистості; вона передбачає певну абсолютизацію ролі еволюційного, а не стрибкоподібного удосконалення або оновлення існуючої системи; вона
виходить з наявності певного еталону, моделі як ідеалу перетворення; часто обмежується удосконаленням окремих елементів системи, але не системи у цілому [15; 25-26]. Подібні моменти можуть викликати ті чи інші прояви нестабільності. Однак, модернізація
означає лише певну тимчасову нестабільність, яка у кінцевому рахунку має на меті цілеспрямований прогресивний розвиток соціальної системи.
У значенні, близькому до поняття «модернізація», у спеціальній літературі для
характеристики перехідних соціальних процесів часто використовують поняття «реформація», або «реформування». Реформування – це цілісний процес, що включає програму
дій для вирішення системних проблем з метою унеможливлення їхнього виникнення у
майбутньому… [6]. Стосовно до державної системи - це цілеспрямована діяльність державного апарату щодо рішучого перетворення управлінської влади, результатом якої
мають стати якісні зміни в системі органів виконавчої влади з урахуванням змін в
об’єктах управління та формі держави [6]. Паралельно з поняттям «реформування» часто можна зустріти поняття «оптимізація». Оптимізація (від латинського optimum – найкращий) – процес надання чому-небудь найкращого стану [14], процес прийняття оптимальних рішень, процес пошуку екстремуму (глобального максимуму або мінімуму) певної функції або вибору найкращого (оптимального) варіанту із безлічі можливих [9].
При цьому слід додати, що під оптимізацією розуміється не досягнення найвищого рівня
розвитку системи, а досягнення максимально допустимого значення ефективності за
умови стійкого і якісного режиму роботи системи. Отже система, навіть без будь-якого
реформування, може покращити якість власного функціонування через оптимізацію. Разом з тим, на рівні державно-управлінської сфери терміни «реформація» і «оптимізація»
часто вживаються як синоніми. Однак це може породжувати помилкові уявлення про
процеси змін, а тому можна погодитись з І.Кульчієм, який вважає, що поняття «реформування» та «оптимізація» не є тотожними, а співвідносяться між собою швидше як ціле
і частина [6].
Таким чином реформація у порівнянні з модернізацією означає ще більш обмежений у часовому і просторовому вимірах процес соціальних перетворень, але все одно
спрямований на реалізацію певної ідеальної моделі майбутнього соціального устрою.
Хоча іноді подібна «обмеженість» розтягується на досить тривалий термін, що може
охоплювати цілу епоху, супроводжуючись навіть контрреформаторськими рухами і станами соціальної
нестабільності (епоха Реформації як християнський церковнорелігійний, духовно-суспільний та політичний рух оновлення у країнах Західної та Центральної Європи у XVI столітті). Крім того, доречно взагалі відзначити складний взаємозв’язок між реформацією і нестабільністю. Адже часто суспільні реформи здатні призвести до певної соціальної нестабільності, яка може бути і досить тривалою. Це залежить від якості реформ: від їх логічності, професійної підготовленості, своєчасності,
ідеологічної обґрунтованості тощо.
Нестабільність певною мірою корелює із перехідністю (трансферністю), яка на
соціальному рівні найбільш рельєфно спостерігається у перехідному суспільстві. На думку автора, висловленій у монографії «Ідеологія перехідного суспільства», «перехідним
треба вважати будь-яке суспільство, в якому відбувається процес комплексних змін основних елементів усієї системи або трансформація однієї форми його самоорганізації в
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іншу. Такий процес глибоко зачіпає основні форми суспільного життя…, що приводить
до їх суттєвих змістовних змін. Не випадково глибина і характер цих змін часто змушує
говорити про революційні перетворення суспільства, основним напрямом якого слід
вважати комплексний поступовий перехід від недосконалості попереднього соціальноекономічного і політичного стану до більш прогресивної організації суспільного життя,
яка б відповідала логіці внутрішнього саморозвитку перехідного суспільства» [15; 1920]. Таким чином, перехідність теж несе в собі певні елементи нестабільності, які часто
обумовлюються впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктивних факторів (специфіка
економічного укладу, структура продуктивних сил, історичні і культурні традиції, етноментальні риси народу, домінуючі системи ціннісних орієнтацій, незбігання соціальних
реалій із соціальними очікуваннями, психологічні особливості політичних лідерів тощо)
і викликають непередбачуваність моделі майбутнього. Часто така соціальна нестабільність набуває певного концептуального підходу, зокрема у вигляді «трансформаційного
шоку», як певного механізму, спрямованого на стабілізацію соціальної системи.
Натомість нестабільність не має чітко визначеної позитивної перспективи розвитку.
Швидше за все вона представляє собою певну перспективну невизначеність з ймовірним
подальшим рухом як у прогресивному, так і регресивному напрямку. І тут абсолютно доречно посилатися на теоретичні основи синергетики, розробленої групою фізиків у Брюсселі під керівництвом І. Пригожина [11]. Це нова наукова парадигма, що прийшла на
зміну т.зв. «лапласівській» парадигмі, пов’язаній з детермінізмом і лінійною логікою причини та наслідку, зворотністю механічних законів, редукціонізмом, обмеженням розгляду
простих замкнутих статичних систем.
Говорячи про відмінності цих парадигм, слід зазначити, що однією із принципових є
те, що «якщо в рамках лапласівської парадигми еволюція - це відтворення інформації, закладеної наперед в систему під впливом зовнішніх сил, то в рамках синергетичної парадигми еволюція набуває дійсного творчого елементу, а рушійні творчі сили знаходяться всередині системи і є комплексним результатом функціональних зв'язків системи» [5]. Щоправда, «в багатьох випадках синергетика ще не здатна стати основою для предметноконкретних і діючих моделей виходу із кризових ситуацій - екологічних, економічних,
морально-духовних. Але є також і певний позитив накопиченого досвіду: цілком вибіркове з’єднання таких понять, як самоорганізація і самоуправління, нелінійність і відкритість,
альтернативність шляхів еволюції та їх вибір у точках біфуркації, порядок із хаосу, порядок через флуктуації тощо, з предметним смислом і змістом конкретного дослідницького
поля (термодинаміки, хімії і т.д.) шляхом, як правило, інтуїтивного їх «вбудування» у
структуру відповідних наукових текстів» [2].
Разом з тим, аналізуючи нинішнє інформаційне суспільство як соціальний мультиверсум, можна цілком спиратися на принципи синергетичного підходу. На користь такого
підходу свідчить той факт, що в цьому суспільстві домінують не замкнуті системи, що підкоряються законам детермінізму, а відкриті надто складні нелінійні людиноподібні системи. Виникнення й розвиток останніх, на думку В.Лук’янця, підкоряється незмірно більш
складним закономірностям, ніж ті, що керують поведінкою лінійних або замкнутих систем. Після свого виникнення кожна відкрита нелінійна система навперемінно проходить
стадії двох типів: адаптаційні і катастрофічні. Під час адаптаційної стадії у системі, яка
еволюціонує, здійснюється повільне нагромадження кількісних і якісних змін параметрів
системи та її компонентів. Відповідно до цих змін, система у точці біфуркації здійснює
вибір одного з можливих для неї атракторів. Завдяки такому вибору атрактора в наступному розвитку системи відбувається зміна адаптаційної стадії розвитку на катастрофічну
стадію. Пройшовши цю стадію, система формує нову дисипативну структуру, яка
відповідає обраному атракторові і т.п. [7].
Отже, розвиток людських спільнот завжди був багатовекторним, причому в міру
ускладнення і вдосконалення соціальної організації багатовекторність його сценаріїв зростала. Спрямованість, зміст і ритміка соціальних процесів не залишаються постійними і
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лінеарними, а являють собою складну панораму, в якій їх повільне, спокійне, еволюційне
час від часу переривається якісними стрибкоподібними переходами, що і характеризуються нестабільністю (хаосом, катастрофічністю тощо). Остання виступає закономірною
складовою загального процесу розвитку. І навпаки, її відсутність, орієнтація лише на порядок і стабільність позбавляє цей процес внутрішнього стимулу. Якщо, скажімо, соціальний порядок піддається консервації, то він неминуче стає джерелом росту ентропії. Тільки
агоністика порядку й хаосу, тобто їхнє безперестанне протиборство, породжують можливість історичної еволюції системи як у напрямі її ускладнення, так і в напрямі деградації
[7].
Звідси можна сформулювати й поняття «нестабільне суспільство». На думку автора,
це тип соціальної перехідності, що характеризується станом системної кризи, обумовленої
комплексом об’єктивних і суб’єктивних факторів; вона (перехідність) представляє собою
певну перспективну невизначеність з ймовірним подальшим рухом як у прогресивному,
так і регресивному напрямку, а визначення напряму її саморозвитку завжди виступає як
оптимізація одного з векторів багатоваріантних можливостей.
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SUMMARY
The article of V.Тaran "Unstable society as a form of display of social development" is
dedicated to the analysis of society that is in the crisis state. The different aspects of unstable
society were carefully investigated in works of many home and foreign scientists. However the
dynamics of displays of social instability needs the further theoretical comprehension of essence
of this phenomenon.
In principle instability, as well as stability, can be examined as universal forms of display
of development. Instability usually comes forward as opposition of stability. At the same time,
from the sociological point of view social stability is not a synonym of invariability, immobility
of frames of society and relations. In society such immobility, as a rule, is not the sign of
stability, but the sign of stagnation, that sooner or later conduces to inconstancy, social tension,
in the end to instability.
For better understanding the heart of instability it would be appropriate to compare it with
the row of similar concepts. Well, instability can in some way coincide with a description of
stagnation. However it doesn`t mean their equality. Stagnation does not contain an internal positive dynamics. More like there are some elements of system degradation. Thus the state of stagnation contains the certain elements of stability which embrace some spheres of social life.
Social instability can be compared with social chaos. Obviously, in spite of the presence of
certain common features, it`s also impossible to put the sign of equality between them. In fact, if
chaos is mostly connected with the destruction of the system in general, with its complete functional disintegration, then instability, although partly destroying system connections, implies
preservation of the system on the whole.
In the nature chaos plays an important constructive role not only in the choice of way of
evolution but also in the processes of formation of difficult evolutional unit. Therefore chaos can
be dynamic or thermodynamic. Accordingly the way of evolution is directed either in constructive or destructive course passing such states as instability, unbalance, irreversibility, chaos, selforganization.
In the nature chaos is objective basically. But at social level chaos largely depends on a
subjective factor not only in the plan of origin/overcoming but also in the plan of the valued perception and emotional experience. Different factors come forward as reasons of social chaos:
economic, political, ideological, religious, international and others. An important role belongs to
the guided chaos that presents the implantation of mechanism for creation of artificial instability
in the some social environment that is stipulated by the interests of certain external or internal
political forces.
It’s appropriate to compare concept "instability" with a concept "modernisation". Regardless of quite a clear "attachment" of modernisation to the process of transition from traditional
agrarian society to industrial, the term itself means (in translation from English) "renovation" and
implicates the introduction of signs of contemporaneity in the society. Modernisation carries in
itself certain instability. However such instability mainly carries temporal character, because, in
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an eventual account, the purposeful progressive development of frame of society is kept in mind.
A concept “reformation” is often used in the meaning that is close to the concept "modernisation" for the description of transitional social processes. The concept “reformation” in comparison with “modernization” means yet more limited process of social transformations with the elements of instability in temporal and spatial measurings. But however this process is directed to
the realization of certain ideal model of the future social order.
Instability correlates with transitivity that is most relief observed in transitional society at
social level. Transitional, in our opinion, is the society in which there is a process of complex
changes of basic elements of all system or a transformation of one form of its self-organisation
into another. And that means the presence of elements of instability which are often stipulated by
the influence of various objective and subjective factors and cause unexpectedness of a model of
the future.
Analysing present society as social meta-universe, it is possible to lean fully against principles of synergetic approach. The fact that not close system submitting to the laws of determinism dominate in this society but open, too difficult, nonlinear anthropoid systems testifies in favor of such approach. An origin and development of the latter submit to immeasurably more difficult regularities, than those that manage behavior of the linear or reserved systems. After the
origin every nonlinear open system alternately passes the stages of two types: adaptation and
catastrophic. During the adaptation stage in the evolving system, slow piling up of quantitative
and qualitative changes of parameters of the system and its components is carried out. In accordance with these changes, the system in the point of bifurcation takes the choice of one of possible
attractors for it. Due to such choice of attractor in the next development of the system the adaptation stage of development changes on the catastrophic stage. Passing this stage, the system forms
a new dissipative structure that answers selected attractor and others like that.
On this basis it’s possible to form a concept "unstable society". In opinion of the author, it
is a type of social transitivity, that is characterized by the state of the system crisis conditioned
by the complex of objective and subjective factors; it (transitivity) presents a certain perspective
vagueness with credible further motion both in progressive and regressive direction, and the determination of its direction of selfdevelopment always comes forward as the optimization of one
of the vectors of multiple possibilities.
Т.И. БУТЧЕНКО
ИСТОКИ ФИЛОСОФИИ НАУЧНОГО СОЗНАНИЯ
Отправную точку генезиса философии научного сознания, вероятно, следует искать
на этапе разрушения первозданной мифологической нераздельности восприятия человеком мира и самого себя. Речь идет о периоде между 800 – 200 гг. до н. э. Думается, что
Карл Ясперс по праву называл его «осевым временем», принимая во внимание то огромное влияние, которое оно оказало на развитие различных цивилизаций и человечества в
целом. Ведь именно тогда произошел первый ощутимый подъем человеческой рефлексии,
в процессе которого впервые в истории «сознание осознавало сознание, мышление делало
своим объектом мышление» [2, с. 333].
Первая фаза этого сложного и драматического процесса была связана с возникновением натурфилософских учений, сохранявших связь с предыдущими мифологическими
системами, используя соответствующую терминологию и образы и одновременно наполняя их качественно новым мыслительным содержанием, в котором, пусть и недостаточно
четко, отображались внутренняя сложность мироздания и место в нем человека как его
части. Отталкиваясь от мифологических персонификаций космоса как некоей живой целостности, разделяя последнюю на элементы и пытаясь определить главнейшей из них,
натурфилософы выступили зачинателями новой мировоззренческой программы, основная
максима которой – рациональное схватывание незримой сущности разнообразных явле97
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ний, закономерной основы гармонии мироустройства в целом («Рита» в Древней Индии,
«Дао» в Древнем Китае, «Логос» в Древней Греции).
В большей или меньшей мере реализуя ее, осмысливая для этого накопленные обществом знания и представления, преодолевая мифологические догмы и наблюдая за различными природными и социокультурными объектами, древние мыслители проявляли
себя сразу в двух ипостасях: зарождающейся философии и зарождающейся науке. В сохранившихся фрагментах натурфилософских учений представлены глубокие мысли, удивительные прозрения, в которых философские размышления сливаются воедино с научными (математическими, физическими, астрономическими, биологическими, историческими и др.) представлениями.
В натурфилософском анализе сущего можно разглядеть латентное рефлексивное
приближение к основным категориальным основаниям познавательного процесса. В то же
время четкой дифференциации понятийных предпосылок теоретического анализа еще не
было, а значит, оказывалось возможным произвольное смешивание понятий и взглядов
разного уровня всеобщности. Особенно четко это проявилось в стремлении представить
те или иные конкретные вещества или процессы в качестве всеобщих начал мироздания:
«вода» Фалеса, «воздух» Анаксимена, «огонь» Гераклита, «тапас» древних индийцев и т.д.
При этом переходя от этих представлений к более высоким абстракциям, древние мыслители часто попадали в ловушку гипостазирования, т.е. необоснованного приписывания
абстрактным понятиям особого предметного существования. Так, в учениях Пифагора и
ранних пифагорейцев, блистательно раскрывавших отдельные математические закономерности, числа объявлялись самостоятельными вещественными субстанциями – основным строительным материалом космоса. Здесь видим «родимое пятно» мифологического
мышления, для которого конкретно-образный стиль освоения отдельных сторон реальности является основным.
Кроме того, сходство между мифологией и натурфилософскими учениями прослеживается и в плане широкого использования разнообразных и часто некритичных аналогий. А поскольку ближе всего древним мыслителям оказывался их собственный социальный опыт, то и цепочка рассуждений по принципу аналогии, как и ранее в мифах, нередко
имела антропосоциоморфичный характер, перенося образы человеческих взаимоотношений на природные явления. Яркая иллюстрация – попытки объяснять отношения между
природными телами в нравственных терминах («дике» Анаксимандра, «дэ» Лао-Цзи,
«дхарма» авторов «Упанишад», «вражда и дружба» Эмпедокла).
При этом полного переноса значений не было. Точнее, наверное, говорить о том,
что в привычные понятия повседневной жизни постепенно вносился новый философский
смысл. Так, например, повезло термину «логос», содержание которого стремительно обогащалось все новыми и новыми значениями от простых «слово» и «речь» до «разума» и
«всеобщей закономерности мироздания». В этом плане примечательным является учение
о логосе Гераклита, в котором представлены глубокие диалектические идеи о единстве
противоположностей, противоречии как источнике становления всего сущего, вечном
круговороте изменений и т.д. Однако выразить все это крайне богатое мыслительное содержание с помощью обыденного языка, пусть и используя для этого блестящие аллегории – задание необычайно сложное. Поэтому неслучайно, что древние авторы, испытывая
трудности в понимании высказываний Гераклита, прозвали его «Темным».
Культура философско-научного познания претерпевает качественные изменения
благодаря представителям Элейской школы – Пармениду и Зенону (V вв. до н.е.), оказавшихся в числе первых мыслителей, кому удалось преодолеть барьеры мифологической
образности, выработав важные основания аналитико-категориального мышления. Речь,
конечно, идет о глубоком анализе вопросов о том, что есть бытие и небытие, едино или
множественно бытие, делимо или неделимо пространство, прерывно или непрерывно время. В результате впервые в чистом понятийном виде формулируется исходная философ-
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ская проблема внутренней противоречивости бытия, движения, пространства и времени,
актуальность которой для философии и науки сохраняется до сегодняшнего дня.
Сами элейцы, выступая оппонентами Гераклита, в ее решении заняли метафизическую позицию, отрицая небытие, множественность явлений, делимость пространства,
прерывистость времени и утверждая единство и неподвижность истинно сущего бытия.
Последнее и является предпосылкой мышления, «ибо без бытия, в котором ее выраженье,
мысли тебе не найти» [1, с. 295]. Отсюда чувственное восприятие мира, указывающее на
множественность и прерывистость существующих в нем форм, провозглашалось источником «знания по мнению», т.е. иллюзорной картины реальности. «Истинное знание» же
определялось как дар разума, способного проникнуть в вечную неподвижность цельного
сущего. Тем самым закладывались философские основания для идеалистической познавательной программы, абсолютизация которой была связана с опасностью разрыва эмпирического и теоретического научного познания, как это впоследствии проявилось у сторонников тех или иных схоластических интерпретаций античных идеалистов.
Иное решение проблемы бытия предложили современники элейцев – Левкипп и
Демокрит. В их концепции существует небытие как пустота и бытие как безграничное
пространство, сложенное из мельчайших неделимых частиц – атомов. Пребывая в непрерывном движении, в особом космогоническом «вихре», они образуют неповторимые
скопления, особые сочетания – все сущие явления, предметы, вещи и в том числе, самого
человека, а в конечном итоге и бесчисленное множество целых миров, вечно рождающихся и гибнущих в бесконечном пространстве. При этом все сущее испускает невидимые
тончайшие образы. Воспринимая их как с помощью органов ощущений, так и с помощью
особого познавательного органа, человек может познавать мироздание. «… ощущение и
мышление возникают от того, что приходят извне образы» [1, с. 335]. Т.е. тут имеем дело
с одной из первых версий концепции отражения – важной предпосылки материалистической познавательной программы. Как и в случае элейцев, ее абсолютизация была также
чревата угрозой разрыва опытного и умозрительного, практического и теоретического
уровней сознания. В этом случае это становилось результатом своеобразного гипостазирования идеального, его сведения к некой материальной сущности и, соответственно, отрицанию определенной самостоятельности познания относительно действительного мира,
преувеличению значения единичных эмпирических фактов и недооценке общих теоретических понятий.
Впрочем, уже на ранних фазах становления философии научного сознания проявилась и обратная тенденция, связанная с абсолютизацией познавательной свободы человека. Так, для Протагора – представителя старшего поколения софистов – все воспринимаемое отдельным человеком является существующим. «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют» [1, с.
316]. Из признания человека критерием бытия и небытия, в свою очередь, следовало, признание относительности познания мира и смешение знания «по истине» и «по мнению»,
т.е. все мнения и взгляды объявлялись истинными, так как все явившееся и представившееся отдельному человеку действительно существует непосредственно в отношении к нему.
Как результат, любая фантазия становилась неоспоримой, а любая иллюзия провозглашалась сущей. По-сути, главная роль отводилась произволу человеческого воображения, а
реализация его продуктов в обществе оказывалась возможной благодаря силе и могуществу его участников, способных заставить других людей поверить в истинность собственных воззрений. Следуя такому ходу рассуждений, Фразимах, в частности, приходит к
утверждению: «… справедливым я называю не что иное, как полезное сильнейшему» [1, с.
319]. Такое преувеличение возможностей человеческого восприятия обусловливало своеобразное, в кавычках конечно, «освобождение» теоретического сознания от действительности, что проявлялось в волне утопических проектов лучшего обустройства полиса
(Гипподам Милетский, Фалей Халкедонский и др.). Кроме того, возникали мировоззрен-
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ческие условия для обесценивания таких гносеологических ориентиров как истина, красота и справедливость.
Философский отпор конструктивистскому волюнтаризму софистов дали великие
идеалисты древности – Сократ, Платон и Аристотель, деятельность которых составила
важную фазу процесса философского самосознания научного познания, его категориального самоопределения. Все началось с виртуозной сократовской развертки центрального
понятия научного сознания – категории «истина» как единого для всех знания, существующего вне человека и независимо от его желания. Т.е. существует одна истина как одно
солнце в небе, всех освещающее и всех согревающее. Познавая ее, человек тем самым
приближается к пониманию, что есть справедливость и красота, или по-другому, открывает основание для выработки общеобязательных этических и эстетических правил. Осознавая всю сложность постижения истины, формулируя знаменитое: «Я знаю, что я ничего не
знаю», Сократ сомневается в возможности истинного знания о природных явлениях и,
считая, что гораздо более интересно и полезно разобраться с вопросом: что есть человек,
повторяет вслед за дельфийскими оракулами максиму: «Познай самого себя». На этом пути он разрабатывает особый майевтический, «повивальный» метод, предназначенный для
того, чтобы помочь истинному знания родиться, вычленить его из шелухи противоречивых субъективных мнений. Несмотря на то, что непосредственно сам Сократ практиковал
этот метод в рамках устной философской традиции, ему удалось заложить значимые
предпосылки для прояснения всеобщих понятийных оснований мыслительного процесса,
и самое главное, вовлечь в решение этой задачи своих талантливых молодых учеников,
прежде всего, Платона.
В учении последнего сократовские идеи приобрели форму масштабного философского учения, не ограничившегося человеком, а ставшего претендовать на постижение
всеобщей сущности мироздания в целом. Исходя из этой сверхзадачи, майевтика использовалась для анализа общих понятий во всех доступных философу сферах знания. В результате была построена своеобразная иерархия всеобщих идей или эйдосов как неизменных сущностей, прообразов конкретных вещественных предметов. На ее вершине оказалась идея высшего блага как образца истины, справедливости, гармонии и красоты.
Утверждалось, что свое предметное воплощение идеи находят в мире материи, понимаемой как косный инертный субстрат, используемой божественным демиургом для осуществления своих идеальных замыслов. В конечном итоге, все единичные чувственно
воспринимаемые, изменяемые и смертные явления и предметы действительности – не что
иное как проявление неясных проблесков своих идеальных сущностей. При этом физическое тело человека принадлежит материальной сфере, а его душа, включающая в себя, разум, волю и страсти, одновременно тяготеет и к идеальной и чувственно-эмпирической
сфере. В зависимости от того, какой элемент в душе преобладает, все люди делятся на
страстных, стремящихся удовлетворить свои чувственные желания; мужественных, отличающихся сильной волей и характером; и разумных, направленных на познание идеальной первоосновы Вселенной. В свою очередь, без познания последней, в общественной
жизни невозможно обеспечить справедливость и красоту, а значит, те, кто ее познает, т.е.
философы, оказываются поводырями людей и должны претендовать на то, чтобы управлять обществом.
Платоновское учение выступало предвестником системного понимания теоретического (философского и научного) знания как многоуровневой понятийной целостности. В
тоже время Платон гипостазировал общие понятия, приписывая им реальное существование. Это создавало значительные трудности для объяснения форм синтеза всеобщего, особенного и единичного в процессе реальных познавательных актов. В частности, возникала
возможность для ухода в дурную бесконечность всеобщего в духе «идеи идеи блага» как
отдельной субстанции и т.д. Кроме того, появлялась основа для оправдания утопического
отрыва мира должного от мира действительного, а в перспективе и оправдания превраще-
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ния философов-правителей в авторитарных владык, которые, прикрываясь знанием абсолютной истины, угнетают своих сограждан.
Впоследствии ученик Платона Аристотель отказался от радикального метафизического противопоставления идей миру изменчивых вещей и явлений действительности. В
отличии от Платона он принимал существование последних, видя задачу познания в том,
чтобы раскрыть всеобщее в реально существующих единичных предметах. Материя и
форма рассматривались в неразрывной взаимосвязи, где материя – сущность вещей в возможности, а форма – сущность вещей в действительности. Однако в целом идеализм не
преодолевался, т.к. форма трактовалась как внутренний, неизменный, всеобщий замысел
вещей, а все возможные формы интегрируются в Боге как «последней форме» всего сущего.
С этих позиций Аристотель провел огромную аналитическую работу по систематизации всего массива знаний, накопленных к его времени. В свете становления философии
научного сознания ее важнейшие результаты:
во-первых, формулируются 10
категорий как наиболее общих понятийных родов: субстанция (сущность), количество,
качество, отношение, пространство, время, состояние, обладание, действие, претерпевание; во-вторых, философия (в аристотелевской терминологии метафизика) впервые отделяется от частных наук. В ее введение относится «…сущее как такое и то, что ему присуще самому по себе» [1, c. 408] и утверждается, что ее предмет вместе с рассмотрением
сущности составляет рассмотрение аксиом, которые «имеют силу для всего существующего, а не специально для одного какого-нибудь рода отдельно от других» [1, c. 411]. В то
же время «… никто из тех, кто ведет исследование частного характера, не берется чтолибо сказать, истинны они или нет…» [1, c. 411].
Собственно, здесь видим ту фазу развертки мышления о мышлении, на которой
впервые в ясной форме обнаруживается философия научного сознания как относительно
самостоятельная форма духовной деятельности. Впервые достаточно четко возможности
развития научного познания были напрямую связаны с экспликацией исходных универсалий, латентно присутствующих в любом мыслительном акте. В таком качестве аристотелевская метафизика и логика сыграли роль философского проекта будущей науки, обеспечили необходимый категориальный фундамент для ее последующего развития сначала в
арабских и далее в европейских странах вплоть до современной эпохи. Учитывая это,
можно прийти к выводу, что успешный философский поиск резервов развития тех или
иных частных наук не может обойтись без переосмысления идейных предпосылок научного сознания, заложенных Аристотелем и его предшественниками. Решение это задачи и
составляет перспективу нашей будущей исследовательской работы.
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SUMMARY
The article deals with the problem that concerns the formation of scientific consciousness
philosophy. The first phase of this process is associated with the occurrence of natural philosophical ideas. Natural philosophy and mythology are compared. As a result the similar features between them are defined. Despite this fact, it is proved that the natural-philosophical analysis of
things contributed to the development of proper conceptual bases for a cognitive process. At the
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same time, categorical preconditions of theoretical analysis were not yet deliberated, and therefore, it is possible to mix concepts and views of different levels of generality in a casual way.
It is established that culture philosophical and scientific cognition undergoes qualitative
changes due to the representatives of the Eleatic school - Parmenides and Zeno. They were
among the first thinkers who overcame barriers mythological imagery and provided important
categorical base of analytical thinking. The Eleans formulated in a pure conceptual form the
original philosophical problems of internal contradictions of being, movement, space and time.
In these decisions they played the role opponents of Heraclitus. They took a metaphysical position, denying non-being, multiplicity of phenomena, divisibility of space, discontinuity of time
claiming unity and stillness truly existing being.
Different approaches to decide these issues are analyzed in the article. First of all the materialistic conception by Leucippus and Democritus is investigated. Further constructivist ideas
by sophists (Protagoras, Frazimah and so in). The author of the article shows that they provided
controversial basis for flourishing culture of philosophical analysis in the problematic field of
scientific knowledge. The top of this process in the ancient world was took the philosophical
conceptions by Socrates, Plato and Aristotle.
It is discovered as Socratic virtuoso explicated central concept of scientific consciousness
– category "truth" as a single for all the knowledge that exists outside man, and regardless of his
wishes. I.e. there is one truth as one sun in the sky, illuminating all and all warming. According
to this Plato aimed to find out general grounds to get unity truth about different things and phenomenas. It is proved in the article that the Platonic doctrine advocated a harbinger of a systemic
understanding of the theoretical (philosophical and scientific) knowledge as a multi-level conceptual integrity. At the same time Plato hypostatized general concepts, attributing to them a real
existence. This position created significant difficulties to explain the synthesis of universal, special and individual in the actual cognitive acts. Aiming to overcome such difficulties Aristotle
carried out important analytical work. It is shown that his main results were the development of
general categories of knowledge and bright separation special sciences from philosophy (or metaphysics) as a doctrine of being and its categorical terms. Grounding of this high estimation of
Aristotle analytic work the author of the article concludes that on this phase of thinking about
thinking transformed into philosophy scientific consciousness as a special relatively independent
form of mental activity.
В.О. СКВОРЕЦЬ
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ
ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Актуальність проблеми національної безпеки нашої країни останнім часом загострилася у зв’язку із загрозою втрати територіальної цілісності України. Пояснення переходу Криму під контроль Росії лише виключно «загарбницькими устремліннями режиму В.
Путіна» не є достатнім. Якби основна частина населення Криму активно виступила проти
цих устремлінь, то анексія Криму Росією була б неможливою. Ситуація ж, яка склалася в
Автономній Республіці Крим, засвідчує, що в Україні протягом періоду незалежності не
надавалося достатньої уваги зміцненню тих зв’язків, які єднають соціальні суб’єкти та регіони в єдиний соціальний організм України.
Мета статті – обґрунтування залежності стану національної безпеки України від
політики держави та стратегій, які змінюють життєустрій народу.
Життєустрій народу – це поняття позначає соціальний феномен, 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
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включають відтворення людини, економічної системи, соціальної структури, політичної
системи, техносфери, соціокультурної сфери та способу життя соціальних суб’єктів.
М.І. Сенченко охарактеризував процес відтворення людини в Україні. «Трагедія
України розгортається на наших очах. Народ вимирає. В 1991 році населення України
складало 52,2 мільйона. За даними на перше січня 2012 року, в Україні проживало 45,63
млн. людей, а на перше вересня 2012 року – 45,56 млн. Таким чином, за 21 рік «демократичних реформ» населення країни зменшилося на 6,64 мільйона; це складає 12,7 процента
всього населення України» [11, с. 22]. Відтворення виробництва оцінюється рівнем валового внутрішнього продукту. Ю.В. Макогон зазначає, що в 2008 р. ВВП України становив
тільки 74,1 %, а у 2009-му – 62,9 % від показників 1990 р. [7].
Відтворення соціальної структури зазнало змін: від УРСР незалежній Україні дісталася соціальна структура, що мала в основі людей середнього достатку. В період з 1988
р. по 2001 р. чисельність нижчих прошарків зросла з 5,7 % до 88.2 %, середніх – скоротилася з 75,0 % до 9,8 %, вищих – з 19,3 % до 2 % [1, с. 25]. В 2008 році Е. Лібанова визнала,
що в Україні «соціальна структура наближена радше до латиноамериканських або африканських, ніж до європейських взірців» [6, с. 120].
Відтворення політичної системи відбувається за моделлю, в якій влада в Україні
виступає товаром, тобто за формулою «гроші – влада – збільшені гроші (тобто з прибутком)». Нині діюча влада засуджує клептократичний політичний режим В. Януковича так,
ніби всі попередні режими діяли за іншими принципами, а майбутній політичний режим
буде сформовано за якоюсь іншою формулою. На жаль, дійсних підстав сподіватися на це
немає.
Процес відтворення техносфери засвідчує втрату Україною здатності реалізовувати
проекти, які підіймають рівень розвитку суспільства на вищий щабель соціального прогресу. Прикладом таких проектів було будівництво Дніпрогесу та цілого комплексу індустріальних гігантів Сходу України. В післявоєнний період в Україні щорічно закладалися і
зростали нові міста. В Запорізькій області найбільшими з таких новобудов стали: м. Енергодар з тепловою та атомною електростанціями, м. Дніпрорудне разом із потужними промисловими підприємствами (Запорізький залізорудний комбінат та завод будівельнооздоблювальних машин), смт. Степногірськ разом із гірничо-збагачувальним комбінатом.
На зміну проектам у сучасній Україні прийшли «лохопроекти», які зовні нагадують реальні проекти, імітують проектувальну діяльність, але по суті не вирішують ніяких соціально-економічних проблем. Одним із таких «лохопроектів» була підготовка до проведення чемпіонату Європи з футболу «Євро – 2012». За даними Вікіпедії, на підготовку до його проведення на кінець 2011 р. було витрачено 115-140 млрд. грн. (приблизно 12 млрд.
Євро або 16-17 млрд. дол.). Пізніше виявилося: ця сума необхідна Україні, щоб уникнути
погіршення існуючого соціально-економічного стану.
Правлячі кола України не усвідомлюють, що для підтримки і розвитку вітчизняної
техносфери необхідно підтримувати високий рівень розвитку власної науки. Аналізуючи
стан української науки в 2011 р., В. Полохало змушений «констатувати, що орієнтована на
олігархів соціально-економічна і соціально-політична модель сучасної України є такою, в
якій вітчизняна наука залишається незатребуваною і приреченою до деградації» [10, с. 45]. З 1991 по 2012 рік чисельність науковців в Україні зменшилася втричі – з 295 тис. до
89 тис. осіб.
Отже, в період незалежності в українському суспільстві відбувалася деградація усіх
основних процесів, що відтворюють соціальний організм країни, а належного реагування
державної влади та громадськості на процеси деградації не було.
Згідно Закону України «Про основи національної безпеки України», «національна
безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і
держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони,
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міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної
політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної
безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної
та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних
ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та
інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення
потенційних або реальних загроз національним інтересам» [2].
Невже зміна життєустрою народу, основних відтворювальних процесів, що забезпечують відтворення соціального організму України, не засвідчує згубність тієї моделі соціально-економічного розвитку, що утвердилася в нашому суспільстві? Ця модель несе
загрозу усім без винятку, визначеним в законі, аспектам національної безпеки України.
Головна ж загроза цієї моделі полягає в тому, що вона не здатна забезпечити захист національних інтересів України. Закон України «Про основи національної безпеки України»
чітко і лаконічно встановлює: «Національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує
державний суверенітет України та її прогресивний розвиток» [2].
Навіть загальний аналіз діяльності Президентів України не дає підстав для визнання національних інтересів України пріоритетом їхньої діяльності. Л. Кравчук перебував на
посаді Президента України лише два з половиною роки замість 5, на які він обирався.
Скорочення терміну перебування на цій посаді зумовлено масовим невдоволенням громадян тією політикою, яку він проводив. На першій конференції шахтарів Донецької області
28 травня 1993 р. «шахтарі оцінили політику Л. Кравчука як антинародну, що переслідує
інтереси лише вузького кола старої та нової номенклатури» [5, с. 337]. Під тиском страйкуючих шахтарів Донбасу державна влада спочатку призначила всеукраїнський референдум щодо довіри (недовір’я) Президенту і Верховній Раді України, а потім – дострокові
вибори до парламенту 27 березня 1994 р, а Президента України – 26 червня 1994 р. Ці вибори привели до оновлення влади в Україні.
В. Литвин дав таку оцінку змінам у житті народу періоду Л. Кравчука. Катастрофічно впав рівень життя народу. Порівняно з 1991 роком купівельна спроможність населення зменшилася майже у п’ять разів і була у 2,5 раза нижча, ніж у Росії. Розпочався процес
деіндустріалізації України. Фізичний розпад продуктивних сил випереджав лише руйнування науково-технічного та інтелектуального потенціалу. «Таким чином, виникла реальна загроза витіснення України на периферію світового господарства, встановлення її технологічної та фінансової залежності від інших держав, перетворення на сировинний додаток та територію для розміщення екологічно шкідливих виробництв. Усе це створювало
об’єктивні умови для неоколоніального статусу України, обмеженої політичної самостійності та суверенності у розв’язанні не тільки міжнародних, але й внутрішніх проблем» [5,
с. 484].
М. Михальченко констатує: «Батьком» олігархічного режиму в Україні вважається
екс-президент Л. Кучма. А «демократичного блиску» цьому режимові спробував надати В.
Ющенко». Найбільший внесок у падіння режиму Л. Кравчука зробив Л. Кучма і очолюваний ним Союз підприємців і промисловців України, який поступово із союзу «червоних
директорів і голів колгоспів» перетворився на союз «диких капіталістів», котрим демократія була не потрібна. Л. Кучма зробив доволі значний внесок у стабілізацію економіки України, але в межах цього режиму розквітла корупція, з’явилися олігархи і т.д. Світ став
розглядати Україну як корумповане, олігархічне суспільство. Риси цього режиму як оліга104
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рхічного проявилися де-факто, і це визнають усі, коли говорять про Україну. Декілька олігархічних фінансово-промислово-політичних груп контролюють вибори президента, парламенту, формують уряд, суди, прокуратури, контролюють ЗМІ, регіональні органи влади
тощо. Звання «олігарх» в Україні стало почесним і не заперечується самими олігархами,
але олігархічний режим докорінно змінює ситуацію: інтереси простої, «маленької» людини, її права зникають з порядку денного влади та інститутів політичної системи [8].
За режиму В. Ющенка відбулося певне поліпшення становище простих громадян,
але національні інтереси пріоритетом не стали. «В. Ющенко прийшов до влади на гаслах
боротьби з корупцією та олігархізацією держави, обіцянок захистити інтереси «малого українця». Але своєю діяльністю і бездіяльністю довів корумпованість і олігархізацію української держави до завершених форм. Хоча своєю псевдодемократичною демагогією та
політичною ненадійністю не влаштовував жодну з олігархічних груп і був відсторонений
від влади шляхом виборів. Водночас він втратив довіру «малого українця», який не отримав нічого від «помаранчевих подій» [8].
За часів Президента України В. Януковича олігархічний режим досяг зрілості в Україні й перетворився на одну із основних загроз не лише її соціально-економічному розвитку, але й існуванню. В. Лановий дав наступну оцінку цьому режиму. «Чинна олігархічнокорупційна модель не має нічого спільного з динамічною економікою та ефективним управлінням країною, а є лише способом збагачення купки людей, допущених до народного
багатства. Україна та її національне господарство підведені до прірви, і ця влада фактично
вже зазнала краху [4].
Кожен із цих політичних режимів є втіленням волі правлячого класу, без підтримки
якого всі названі діячі не могли навіть мріяти про досягнення політичного Олімпу. Саме
приватні та корпоративні інтереси представників правлячих кіл були домінуючими, підміняючи національні інтереси народу України. Важко не погодитися з тими дослідниками,
які стверджують, що в період незалежності перші особи України, як і правлячі кола в цілому, жили не власним розумом, а розумом іноземних радників, які, звісно, дуже далекі
від національних інтересів українського народу. Положення про управління Україною з
допомогою «чужого розуму» відповідає істині як у прямому, так і переносному значенні.
Група відомих аграріїв звинуватили державну владу в тому, що «земельна реформа» під
керівництвом Л.Кучми, Л.Кравчука, В.Ющенка (за сприяння групи економістів-іноземців
під керівництвом Луїса Фаоро з компанії «Ті-Ар-Джі» та «Кемонікс Інтернешнл», США)
призвела до повного розвалу агропромислового комплексу України [3]. Про негативну
роль іноземних радників у формуванні політичного курсу України згадують такі дослідники як М. Павловський, Ю. Пахомов, М. Сенченко та інші.
Управління Україною за допомогою «чужого розуму» в переносному значенні проявляється в тому, що її правлячі кола беруть на озброєння без критичного аналізу теорії,
концепції та стратегії західних дослідників, що на практиці обертається руйнівними процесами в житті нашого суспільства.
В законі визначено основні шляхи забезпечення національної безпеки України:
«Національна безпека України забезпечується шляхом проведення виваженої державної
політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій
і програм у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науковотехнологічній, інформаційній та інших сферах» [2].
Про вплив розроблених західними дослідниками стратегій на тенденції деградації
відтворювальних процесів, що формують життєустрій народу, вже доводилося писати.
Серед цих теорій провідне місце займають: стратегія неоліберальних реформ (М. Фрідмана і Ф. Хайєка), концепції глобалізації та глобального менеджменту, теорія «золотого мільярда», теорія керованого хаосу (Дж Шарп і С. Манн), доктрина-правило «золотого корсета» [12]. Ці концепції реально втілювалися в життя нашого суспільства, хоча їх ніхто не
затверджував, як вимагає Закон України «Про основи національної безпеки України». Наслідком реалізації цих стратегій постає такий стан соціального організму України, який
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М.І. Сенченко називає «суспільством винищення», яке втілює стратегічну перспективу
«демократичних реформ» [11].
Економісти розкривають глибинну сутність неоліберальних реформ. «Єдиним відчутним результатом «великої приватизації» є концентрація державного (народного) надбання в руках невеликої групи компрадорських кланів, які стали диктувати свою волю
владі, а отже, державі й народу, одночасно козакуючи у міжнародного фінансового капіталу, обслуговуючи його потреби та інтереси і цинічно нехтуючи корінними інтересами
українського народу» [9, с. 35].
Таку ситуацію в державному управлінні називають «новою формою державної
експансії». «Останнім часом відносно багатьох держав світу, що розвиваються, в тому числі України, з боку промислово розвинутих країн все більш і більш інтенсивно застосовується нова форма державної експансії. Суть її полягає в завоюванні країн виключно інформаційними методами впливу шляхом впровадження в державні та громадські інститути
чужої країни носіїв власної ідеології та власних інтересів – її ж громадян із перепрограмованою свідомістю» [11, с. 84].
Механізм нав’язування західних стратегій іншим країнам включає вагомі стимули
матеріального характеру для їхніх керівників. М. Сенченко повідомляє: «Сьогодні мало
хто знає, що особа, яка підписує договір з МВФ про займи, отримує 5 % від суми взятого
кредиту. Кредит на 10 млрд. дає чиновнику, який його підписує, – 500 млн. дол. чистого
доходу. Ось і вся турбота про благо народу!» [11, с. 13].
Аналізуючи ті стратегії, що були розроблені та прийняті до виконання в Україні,
економіст О.С. Шнипко зазначає: «Найбільш трагічним з провалів української влади є те,
що вона, маючи потрібні для цього можливості та ресурси, не зуміла подолати тенденції
вимирання народу. … За активної неучасті (…неспроможності) національної політичної
еліти незалежна України так і не спромоглася виробити Стратегію національного розвитку України на 20-30 річну перспективу, яка відповідала б сучасним реаліям, суспільним очікуванням та сподіванням» [13, с.194-195]. Науковець наводить ті стратегії, які
були розроблені в Україні: Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу
(11.06.1998), Стратегія подолання бідності (15.08.2001 р.), Національна стратегія «Енергетична безпека України» на період до 2030 р. (15.03.2006 р.), Стратегія національної безпеки (2007 р.) та інші. «Стратегії є, але вони загальні, розмиті, деперсоналізовані. Крім того,
невиконання наміченого нікому і нічим не загрожує. Усе впирається у нездатність політичних керманичів вирватися за межі псевдостратегічного мислення, налаштованого лише
на перемогу в чергових виборчих перегонах, після чого аванси, обіцянки і слушні думки
забуваються, а практичні справи продовжуються погіршуватися» [13, с. 199-200].
Подолання негативних тенденцій у тих відтворювальних процесах, які формують
життєустрій народу, ускладнюється реальним станом вітчизняного суспільствознавства.
Пропонуючи пояснювальну схему подолання криз на рівні повсякденного життя українських громадян, соціолог М.О. Шульга констатує великі труднощі вітчизняної науки в поясненні і оцінці того, що відбувається в країні. «Ми не маємо надійної теорії пояснити нинішній стан українського суспільства, у нас немає необхідного для цього понятійнокатегоріального апарату. … Спроби імпортувати для нашого суспільства пояснювальні
схеми, що виникли для пояснення інших суспільств, на перевірку неодноразово виявлялися теж малопродуктивними» [14, с. 18-19].
Далі М. Шульга формулює такі висновки. 1) Ніхто окрім самих українських соціологів, не здатний створити адекватну картину українських соціальних реалій, дати їх кваліфікований аналіз, розробити пояснювальну теоретичну модель суспільних процесів. 2)
Як і раніше, гостро стоїть завдання створення картини соціологічного бачення сучасного
українського суспільства. Потрібні теоретичні моделі пояснення того, що відбувається в
країні, потрібен розгалужений науковий апарат, здатний дати адекватний практиці образ
суспільства. Без цього наше соціальне життя залишатиметься непоясненим, а, отже, некерованим і не прогнозованим [14, с. 19].
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Аналіз залежності стану національної безпеки України від політики держави та
стратегій, які змінюють життєустрій народу, дає підстави для наступних висновків: 1) в
період незалежності в українському суспільстві відбувалася деградація усіх основних
процесів, що відтворюють соціальний організм країни; 2) негативні тенденції в соціальному організмі України зумовлені політикою правлячих кіл, які всупереч вимогам Закону
України «Про основи національної безпеки», ігнорували національні інтереси країни; 3)
запозичення іноземних стратегій для управління українським суспільством не приносить
позитивних результатів, адже суспільство починає жити чужим розумом; 4) вітчизняні
стратегії не стали засобом модернізації соціального організму України; 5) відсутність методології соціального пізнання, яка адекватно відображає реальну картину українського
суспільства, призводить до ігнорування національних інтересів України; 6) основним критерієм відбору стратегій розвитку суспільства має бути принцип єдності соціальної теорії і
соціальної практики; 7) в якості теоретичної моделі суспільства як соціального організму
країни пропонується концепція життєустрою народу, яка концентрує увагу на тих відтворювальних процесах, що забезпечують відтворення цього організму як цілісності.
Перспектива подальших досліджень проблеми полягає в обґрунтуванні моделі механізму забезпечення національних інтересів українського народу.
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SUMMARY
The article is an attempt to substantiate the dependence of the Ukraine’s national security
condition on the national policy and strategies modifying the people living arrangement. People
living arrangement is a social phenomenon reflecting the historically conditioned structure of
interconnection between a human, nature and society. It ensures the integration of the subjects of
social life in a certain sociohistorical entity and its reproduction as a cohesive whole. This integrity is based on reproductive processes which include the reproduction of man, economic system,
social structure, political system, technosphere, sociocultural sphere and the social subjects’ way
of life.
The changes in people living arrangement in independent Ukraine can be characterized
by degradation of all basic processes reproducing the social organism of the country which is
manifested through considerable population decline, gross domestic product decrease, change of
social structure, technosphere decay and reproduction of the political system grounded on the
transformation of the State authority into an article of merchandise. The changes in people living
arrangement in Ukraine is at variance with the essence of the term ‘national security’ which may
be formulated as ‘security of vital interests of human and citizen, society and state which conditions stable community development’. The actual model of socioeconomic development threatens the Ukraine’s national security, as it doesn’t guarantee protection of national interests. The
analysis of the Presidents of Ukraine’s activity demonstrates that they have been promoting an
oligarchic regime disregarding national interests.
Some scholars assert that Ukraine under independence tended to be governed by external
counsellors (M.Pavlovsky, Y.Pakhomov, M.Senchenko) rather than by its own ruling circles.
With no critical analysis and in defiance of statutory requirements, the ruling circles have been
making an ample use of the theories, conceptions and strategies elaborated by foreign authors. In
practice, such an approach brought about destructive processes in Ukraine. The main western
strategies that called forth degradation of reproductive processes during people living arrangement formation are as follows: neo-liberal reforms strategy designed by M. Friedman and F.
Hayek, the globalisation and global management conception, the golden billion concept, the control of chaos theory worked out by G. Sharp and S. Mann, and the golden cross rule.
The national political elite failed to design a Ukrainian national development strategy that
would have ensured social progress.
Overcoming negative tendencies in the reproductive processes which form the people living arrangement is complicated by the actual state of science in Ukraine. The statement that the
national social science enjoys neither any trustworthy theory capable of explaining the state of
Ukrainian society, nor any essential framework of categories and concepts for describing it
seems rather plausible. The frameworks designed to explain the societies of other countries do
not prove efficient when it comes to describing the Ukrainian one.
The results of the present study suggest that 1) the marked degradation of all essential
processes reproducing the social organism is observed in Ukrainian society under independence;
2) the negative tendencies in the Ukrainian social organism are conditioned by the policy pursued by the ruling circles who, regardless of requirements of the Law of Ukraine ‘On Fundamentals of National Security of Ukraine’, ignored the national interests of the State; 3) borrowing
foreign strategies for governing the Ukrainian society hardly gives positive results, as, in this
case, the society starts acquiring alien features; 4) the theories of the country haven’t become the
means of Ukrainian social organism modernisation; 5) the absence of social cognition methodology which would give a real picture of Ukrainian society results in neglecting the national interests of Ukraine; 6) the principle of social theory and practice unity should be the main criterion
for selection of community development strategies; 7) one of the feasible theoretical models of
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the society as a social organism is represented by the people leaving arrangement conception
which focuses on the reproductive processes ensuring reproduction of this organism as a unity.
І. Г. УТЮЖ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
Як можна уявити образ людини в умовах переходу? Ця людина буде жити в іншому світі —
новому або в тому, що обновляється. Яким цей світ буде конкретно – невідомо, але він народиться
не без наших з вами зусиль (особисто кожного з нас і всіх нас разом). Крім того, цей світ хоча й буде
іншим, передумовами його стануть сучасність і наша історія. Усе це означає, що нова людина (не
якась там ніцшеанська надлюдина, а кожний з нас, хто захоче піти цим шляхом) повинна
бути людиною конструктивною та креативною, адже їй доведеться конституювати нову реальність
і життя. Одночасно вона повинна бути людиною культури та історії, оскільки нове життя виникає не на порожньому місці. У ньому відтворюється все те, що з історичної точки зору виявилося
інваріантним (поділ праці, пізнання й техніка, особистість та ін.), що буде працювати в нинішніх
умовах, що можна переосмислити й урятувати для наступних поколінь. Інакше кажучи, всі основні
історичні й культурні реалії повинні бути переосмислені, в усіх них нова людина повинна сформуватися заново.
В умовах, коли акценти робляться на фрагментарності буття сучасної людини, його
розірваності, необхідно прояснити, що означає поняття «цілісність». Виділяючи сфери
внутрішнього досвіду людини, М. Бубер відніс до них світ смислів, сферу стосунків, активності та сферу ставлення до самого себе. Остання не порівнянна з іншими трьома, оскільки це ставлення не є двостороннім і не володіє реальною подвійністю. Людина вибудовує ставлення до самої себе тільки у своїй свідомості, і завдяки цій здатності – усвідомлення себе, всі її головні здатності як живої істоти збільшуються й перетворюються, здобуваючи нову якість. Роль самосвідомості в людському способі буття незаперечна і є однією з інтенцій духовного життя.
Про універсальність як особливість людського способу існування свідчать численні
докази у психології. С. Рубінштейн помітив, що людина єдина з навколишнім її буттям,
їхні відносини не суб'єкт – об'єктні, а цілісні. Увесь світ, даний людині в її досвіді, що самопізнається, може бути освоєний цією здатністю.
Самосприйняття володіє одночасно обмеженістю й інтуїцією внутрішньої самонескінченності. Людина виявляє всередині себе тільки те, до чого вона готова сама, що вона
готова прийняти. Поверхнева людина, яка не має цілісності внутрішнього світу, сформованого світогляду, яка не осягає своїх мотивів, не зазнає інтересу до себе. Не усвідомлюючи глибини свого внутрішнього світу, вона пояснює свої вчинки виключно зовнішніми
обставинами, виправдовуючи себе. Навпаки, духовно розвинена людина відкриває усередині себе нескінченність. Якщо подати це в схемі рефлексивного простору, то внутрішній
світ людини буде організований з декількох рефлексивних рівнів, шарів, які в міру проникнення в себе стають усе більш нероздільними. Постійне відчуття цієї глибини, власної
незбагненності та нескінченності й дає людині внутрішню опору, оптимізм, віру й здатність знаходити все нові сили й можливість виходити на новий значеннєвий простір. Засобами набуття цього стану є осягнення людиною власної глибини.
Традицію пов'язувати освіту із «завданням» і «призначенням» людини задає евристичний принцип підходу: з’ясування того, яким чином освіта виявляється включена в особистісні смисли людини, який її вплив і зв'язок зі світоглядними основами особистості, з її
ціннісно-смисловою сферою. В освітніх практиках, у тому числі й сучасних, міститься достатньо свідчень про те, що смисли й цінності людини, залученої в освітньо-педагогічний
процес, не завжди були близькими з освітою. Диференційованість і самодостатність окремих сфер індивіда мали як наслідок той факт, що педагогічний процес у межах систематичної освіти міг не формувати духовну цілісність особистості.
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Оскільки людина творить своє буття, то це екзистенціальне завдання не може бути
зняте, «вирішене». Динаміка становлення відкриває інше місце людини в порядку сущого,
воно розглядається з погляду оцінювання, важливості, значимості, доступності, співвіднесеності, і цінність стає кутом зору, невід'ємним від людського буття, що задає вектор його
розвитку. Цінностями є умови зростання, збереження напруженості та інтенсивності ставлення людини до сущого в цілому. Отже, цілісність людини зумовлена сполученістю зростання й збереження. Під «зростанням» розуміються перспективи, нескінченні можливості
становлення, які породжують непевність і необхідність постійного вибору. «Збереження»
означає пізнання себе, очевидність, допустимість меж, тривалого осмислення, і тим самим, покладаються структура, склад, порядок. Зростання передує збереженню, тому може
бути розглянуте як вища цінність.
З такого підходу випливає, що освіта повинна бути спрямована на відкриття, розгортання, можливість прояву сутності людини у світі (тут саме й перетинаються цілі «зовні» і
«зсередини»). Потенціал, який виникає як відмінність між тим, що людина знає, і тим, що
є в реальності, породжує прагнення, спонукання до досягнення ідеалу. У цьому виражається феноменологія освіти, яка є цивілізаційним ресурсом суспільних змін, які містяться
в природі людини, у її недостатності, потребі в знаннях, уміннях, які спонукають індивіда
розвивати себе. За рахунок антропогенного навантаження, яке спричиняє стан нестійкості,
можливе прискорення соціокультурних процесів у суспільстві, яке існує в межах вузького
діапазону фізичного середовища, біо- і соціосфери. З підвищенням освіченості збільшується моральна критика й незадоволеність буттям, що виступає потужним стимулом для
подолання соціальних бар'єрів (досягнення рівності людей, прийняття конструктивного
діалогу, свідомої відмови від насильства тощо).
Людина залишається головною діючою особою, «самістю» зі своїми намірами й планом дій не для того, щоб підкоритися владі речей, а щоб нав'язати свою волю світові за
допомогою реалізації своїх цілей і задумів через предметну діяльність або практику. Людина не втрачає себе у світі, навпаки, вона привносить своє «Я» в далекий світ, робить його схожим на себе, насичує своєю індивідуальною сутністю. Завдяки соціальному й гуманізованому світу людина убезпечила себе від стихій природи та в точній відповідності з
мірою цієї безпеки – рівнем розвитку техніки – почала замикатися в собі. У свою чергу,
використання знарядь праці й техніки з метою зміни навколишньої дійсності стало можливим завдяки тому, що людина набула здатність відволікатися від світу, самозаглиблюватися й оформляти в рефлективному мисленні уявлення про речі та явища природи, необхідні для системи її дії в предметному світі, а в остаточному підсумку – матеріалізувати
свій внутрішній світ. Із глибин свого внутрішнього «Я» людина виходить у світ зовнішній.
Сучасний освітній простір, що змінюється, викликаний заміщенням природнопредметно-речового середовища знаково-інформаційним, де знання подане в безреферентності інформаційного знаку й людині представлений вибір у хаосі істин і сутностей, які
розкрилися. Яку істину у випадку її гетерогенності може й повинна нести освіта? Найбільш імовірним для ситуації плюралізму є усвідомлення цінності розмаїтості, плюралістичності підходів у створенні власного культурного світу людиною.
Сучасні освітні практики передбачають нове розуміння й спосіб існування освіти,
яка не обмежується функцією адаптування особистості до соціальної реальності, оскільки
остання динамічна й перемінна. В умовах такої реальності адаптація припускає, що функцією освіти стає не визначення себе як механізму відтворення зразків існуючої культури, а
кваліфікація освітнього простору як фактора, який випереджає й зумовлює їхнє формування та становлення. Як центральна і стрижнева структура сучасної соціальності освіта
змінює свій зміст, статус і сутність, стає відповідальною за характер і ефективність розвитку соціальної системи в цілому.
На відміну від традиційного сприйняття освіти, яке базувалося на баченні в ній способу залучення людини в культуру через освоєння норм, ідеалів, цінностей певної культури, які претендують на універсальний сенс і загальнозначимість, сучасна освіта орієнтова110
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на на конкретне життя однієї особистості. Це пов'язано з тим, що, будучи цивілізаційним
механізмом, освіта являє собою не окремі структури самі по собі, а способи їхнього функціонування, виступає соціально-духовним феноменом, який виробляє способи розуміння,
дії, смисли, цінності, у цілому способи буття, які утворюють внутрішній мікрокосм особистості.
Зміст традиційної освіти – знання, уміння, навички – формував суцільну освіченість і
грамотність людини й не зачіпав її функціонально-діяльнісний бік, був стабільним, статичним, не вимагав актуального й постійного розвитку індивіда. Це цілком улаштовувало
традиційні стійкі суспільства. Онтологія сучасної освіти викликана тотальними трансформаціями в постметафізичному мисленні. Сучасна філософія, відмовляючись від апріорних трансцендентальних підстав і настанов, запропонувала дивитися на буття не крізь
призму універсальних логічних схем, а через повноту екзистенції. Як наслідок, соціальність і культура втратили жорсткість логічної організації через фундаментальні базові
структури й постали в усій своїй складності й повноті соціальних зв'язків і відносин у повсякденному практичному житті. У цих умовах комунікація виділяється як сучасна соціальна онтологія, оскільки реальність новітньої науки технологічна та, актуалізуючи аспект
«як здійснюється процесуальність світу?», реалізує рефлексивне ставлення людини до неї
як штучної. Світ являється сферою можливостей.
Дослідження тенденцій зміни нинішнього змісту освіти в межах, запропонованих
постметафізичним мисленням, виходить із розуміння соціальності, культури й соціальних
практик у їхній внутрішній логіці руху. В умовах сучасної динаміки соціальності, науки,
культури освіченість набуває не загальний, а функціональний характер, що означає наявність у людини внутрішньої психологічної й професійної готовності, здатності й схильності до підвищення рівня освіти, її безперервне здійснення, реалізацію можливостей вільного вибору професії, володіння комунікативними здібностями. Як вихідний показник
можна назвати орієнтацію освіти на формування особистісної готовності стати іншою.
Розглядаючи систему освіти з позицій транзитивного цивілізаційного процесу, який
торкається зміни організації повсякденного порядку, можна виділити ряд дисциплінарних
просторів, у яких відбувається виробництво основних компонентів людського. Взаємодія
й порядок різного визначається топографією або, як позначив цей процес Е. Гуссерль,
«трансцендентальною геологією» культурного простору, у якому живе людина [1]. Особливою ознакою освітнього простору, який породжує різноманітні структури сучасної людини, є індивідуалізація буття. Якщо раніше історія цивілізацій була історією обмежень і
заборон у боротьбі плоті, страстей, бажань із духовністю й моральною відповідальністю,
то сьогодні система морального обов'язку і внутрішньої цензури видозмінюється. Зараз
порядок повсякденності будується на базі витрати, керування потребами, бажаннями, а не
на самозреченні, аскетизмі, альтруїзмі, економії й обмеженні споживання. Машини бажань сильніші й гнучкіші за знання й критичний аналіз.
Якості хазяйновитої ментальності (економічної культури), які уніфікуються, – це система стереотипів і цінностей, що впливають на відповідну поведінку, яка викликає протестні форми повсякденності з метою збереження можливості самостійних рішень і вибору своєї долі, а також збереження цінностей, традицій, «рутини», які поділяють члени етнічного співтовариства та які шанують самобутність і власне обличчя. Розум, який народжує, як образ нової суб'єктивності, повинен звільнитися від монологічності, навчитися
критикувати, запитувати, змінювати власні основи, вести дискурс.
Інтенції, спричинені сучасною культурною ситуацією «переоцінки цінностей», дозволяють зафіксувати два головні для освіти моменти: зміна архетипів у сучасній культурі
й факт пріоритету цінностей стосовно будь-якої наявної освітньої системи. Із цим пов'язане прагнення у формальній освіті вийти за межі інтелектуального дискурсу та існуючих
форм, що зумовлює потребу в нових педагогічних моделях, новій педагогічній культурі,
новому змісті педагогічного процесу. Освіта стає адекватною новим здобуткам антропологічної проблеми – гри, абсурду, іронії, парадоксу як способів людського буття. Вона
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усуває заданість зовні, і людина одержує свободу власного визначення, що потрібно в сучасному інформаційно-комунікативному світі. Направляючи свій зміст у рефлексивну
сферу роботи свідомості, освіта повертає їй справжнє покликання – сприяти вільному й
самостійному влаштуванню людського буття [2, c. 123].
Оновлення життя, імовірно, починається не з іншої людини або світу поза нами, а, насамперед, з нас самих. Тому нова людина – це та, яка не просто конституює себе, тобто не лише особистість, а людина, яка стала на шлях «духовної навігації». Духовна навігація – це спостереження за собою, продумування свого життя, його змісту й ролі, це прагнення реалізувати намічений сценарій життя (скрипт), відстеження того, що з цього виходить реально, осмислення досвіду свого життя, пізнання себе знову й знову. У межах подібної практики людина є особистістю, але не зовсім звичайною. Можна згадати й М. Хайдеггера, який у статті «Питання про
техніку» стверджував, що для того, щоб людина знову стала вільною стосовно техніки,
вона повинна кардинально змінитися, отямитися, знову відчути широту свого сутнісного
простору [3]. Загальна позиція тут така: людина не діє функціонально, слідуючи своїй соціальній ролі, а реалізує своє бачення дійсності, яке вона формує, вибудовуючи своє життя,
осягаючи світ. Вона, як говорить Н. Рум’янцева пізніше за М. Хайдеггером і М. Мамардашвілі, «приживається на місці, яке визначається ходом її становлення», при цьому людина
«народжується заново», «другим народженням» [4].
Вставши на шлях духовної навігації, людина спрямовує всі свої життєві сили на зміну
себе й знаходження нового світу, у результаті чого рано або пізно вона може кардинально
змінитися. Чи народиться вона знову другим народженням – залежить від того, наскільки
глибоко ці зміни торкнуться її особистості. Як свідчать результати нашого дослідження,
ядро особистості формують уявлення, які позиціонують людину в суспільстві, а також головні детермінанти її поведінки й життєвого шляху. Якщо рух у напрямку духовної навігації приводить до конституювання нового, то з’являється нова особистість.
Але людина, як наголошувалося вище, не тільки особистість, але й член соціуму, соціальний індивід, і в цій іпостасі вона потребує підтримки суспільства у трансцендентальних змістах і деіндивідуальних джерелах енергії. Усе це нинішня людина, звичайно, може
знайти готовим, ідентифікуючи себе з якимись соціальними утвореннями (це один з варіантів можливого нового життя), але більш правильна стезя – конституювання власного
соціального середовища, створення власних життєвих ресурсів. Наприклад, без інших сучасна людина не в змозі вибудувати потрібне для неї мережне співтовариство, але вона
може виступити ініціатором і брати активну участь у його формуванні. Без інших і суспільства в цілому нова людина не може себе реалізувати, але яким чином вона входить у суспільство, як вона організовує суспільне середовище, які відносини встановлює з іншими
людьми, які джерела тут знаходить і конституює – усе це залежить від неї самої. Інакше
кажучи, подібно сучасній корпорації така людина повинна стати менеджером самої себе,
створити власний світ і траєкторію життя, сприяти становленню нових форм суспільного
життя, але, і це принципово, з опорою на загальні умови, на інших та суспільство. Оскільки нова людина зацікавлена в якості й характері цих загальних умов, то вона повинна активно включатися в життя суспільства, у політичне життя, уміти впливати на інших людей, досягати компромісу або консенсусу тощо.
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SUMMARY
The article "The educational environment of man" proves that education shall be directed
to the discovery, development, possibility of manifestation of human nature in the world. Potential that arises as the difference between what a man knows and what is the reality, creates desire,
motivation to achieve the ideal. This expresses the phenomenology of education, which is a resource for social changes found in human nature, in its failure, in the need for knowledge, skills,
that encourage individuals to develop themselves.
Due to anthropogenic pressure, which causes the state of instability, the socio-cultural
processes can be accelerated in the society that exists within a narrow range of physical environment, biological and sociosphere. With increasing knowledge moral criticism and dissatisfaction with life are being increased. These are a powerful incentive to overcome social barriers
(equality of people, making a constructive dialogue, deliberate non-violence, etc.). The process
of education is defined by us as transitive, which is in constant motion transition from one state
to another, between which there is no clear boundary ("mean - do not get it", "I know - I do not
know", "I am able - do not know", etc.), the one exists in the other providing consolidation of
civilization searches in a cultural component of everyday practices.
Considering the education system from the standpoint of the transitive civilizing process
that affects the changes of daily order, we can identify a number of disciplinary spaces in which
we can observe the manufacture of the main components of the human race. Interaction and procedure are determined by the topography of different cultural space in which we live. A special
feature of educational environment, giving rise to various structures of modern human being is
individualization. Previously the history of civilizations was the history of restrictions and bans
in fighting flesh, passions and desires with spirituality and moral responsibility, but today the
system of moral duty and internal censorship is being modified. Now the procedure of dailiness
is based on a routine expenses, management needs, desires, and not on self-denial, asceticism,
altruism, economy and limiting consumption. The machines of desires are stronger and more
flexible than knowledge and critical analysis. Renewal of life, probably not begin from another
person or the world outside of us, but, above all, of us. Therefore, a new man - is the one that
constitutes not just himself/herself, but the man who has stood on the way of "spiritual navigation". Religious navigation - is an observation, reflection on his/her life, its content and role.
This is a desire to realize the planned life scenario (script), keeping track of what is really going
from that, understanding life experience and knowledge of him/her again and again. Within this
practice a man is a personality, but a little different one.
The author considers that in order to become a free man again in relation to technology,
he/she must radically change to recover, to feel a new sense of the breadth of his/her essential
space. The general attitude here is: people do not act functionally following their social role and
realizing their vision of reality that it forms, building their lives, learning the world.
Getting up on the path of spiritual navigation people direct all their vitality to change
themselves and find a new world, with the result that sooner or later they can change dramatically. Whether they will be born by another second birth - depending on how deep the changes will
affect their personalities. According to our results, the core idea of personality is formed by the
beliefs that hold out people in the society, as well as key determinants of their behavior and way
of life. If the movement towards spiritual navigation leads to a new constitution, then there is a
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new person. Shaping the subjects and transforming cultural codes into social practices, education
is the key element of the development of civilization.
В.В. ГЛАЗУНОВ
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА УКРАИНЫ ИЗ КРИЗИСА 2014 ГОДА:
ВОЗМОЖНОСТИ И ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ
Обострение политического кризиса в Украине в ноябре 2013 года вылилось в массовые
протесты, что поставило страну на грань гражданской войны и стало предпосылкой прямой иностранной агрессии. Эти внутренние и внешние вызовы актуализируют необходимость ускоренного поиска оптимальных выходов из создавшейся ситуации. В частности,
это возможно сделать на основе социального проектирования, сущностью которого, согласно В.А. Лукова [1], является конструирование желаемых состояний будущего. Причем, в отличие от конструирования будущего мечтателем или авантюристом, создатель
социального проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в своем распоряжении
необходимые для осуществления проекта ресурсы. Следует заметить, что социальное проектирование имеет несколько специфических особенностей. В частности, проект, как результат соответствующей деятельности на различных этапах разработки, до начала его
внедрения, является по своей сути идеальной мысленной моделью. Кроме того, в основе
социального проектирования лежит так называемый технологический подход, т. е. подход
на основе технологий, что предполагает четкую структуру, иерархичность и последовательность действий. С одной стороны, использование технологий является качественноколичественным показателем, т.к. влияет на скорость, темп социального прогресса, определяет его динамику и вектор. С другой стороны, технологии обладают четкой структурой: цель, задачи, принципы, средства, формы, методы и приемы. Следует также обратить
внимание на то, что основой технологии является целеполагание. С одной стороны, цель
субъективна, т.к. устанавливается вполне конкретным субъектом. С другой стороны, постановка цели, как и весь технологический процесс объективизируется за счет наличия
такой составляющей технологии как «принципы». Именно принципы, которые сопряжены
с ценностными нормами, в концентрированном виде являются показателем отношения
субъекта к практике и объективному миру. Недооценка практики в процессе выбора подхода в социальном проектировании ведет к идеализму, гиперболизация роли практики – к
метафизическому материализму. Абсолютизация каждого подхода чревата негативными
последствиями: чрезмерное увлечение материализмом неизбежно приводит к догматизму,
в то время, как чрезмерное увлечение идеализмом выливается в волюнтаризм. И то, и другое, может быть сопряжено с огромными социальными издержками и, прежде всего, с
огромными человеческими потерями.
Дополнительно следует заметить, что социальная направленность проектирования предполагает то, что оно затрагивает или акцентировано направляется на различные сферы
жизнедеятельности – духовную, экономическую, правовую и т.п. Следовательно, вполне
уместно вести речь в конкретных условиях, не столько о «чисто» социальном проектировании, сколько, в частности, о политико-социальном проектировании, что особо актуально
в настоящее время, когда ситуация требует, прежде всего, политических решений для достижения определенного политического идеала. Более того, актуальность выбранной проблематики определяется именно важностью момента целеполагания – тем, что любое проектирование начинается с постановки идеальной цели. Она, в свою очередь, определяется
на основании преобладающих в общественном сознании ценностных норм, что является
компромиссным результатом конкурентной борьбы различных социальных групп. Эти же
нормы выступают в роли принципов в рамках политико-социальных технологий. Для того
чтобы сделать правильный или оптимальный выбор, желательно иметь возможность выбора или перечень возможных вариантов.
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Целью данной работы является представление перечня возможных вариантов идеальных моделей дальнейшего развития политико-социальной системы Украины, на основе
проявившихся на сегодняшний день тенденций.
Следует помнить, что тенденции проявляются в конкретной системе - Украине, современное состояние которой необходимо охарактеризовать. При этом очевидно, что и
сформировавшуюся систему, и процессы, приведшие к ней, можно интерпретировать поразному, в зависимости от расставляемых акцентов, а, тем более, от избранных подходов.
В последнее время в сфере гуманитарных наук прослеживается доминанта идеалистического подхода. Причем основания для этого имеются – общество вступило в информационную эпоху, что дает в руки человечества новую методику и методологию, новый инструментарий. Однако не следует забывать, что возможности такого подхода, с одной стороны, не безграничны, а, с другой стороны, необходимо четко представлять себе уровень
«погруженности» конкретной части общества на конкретной территории в информационную эпоху, что обеспечивает известный уровень релевантности такого идеалистического
подхода.
Представляется, что общий тренд увлечения идеализмом в украинской гуманитарной науке «не совсем оправдан»! В частности, идеалистический подход и акцентирование
внимания на форме служит основанием для традиционной интерпретации трансформационных процессов в Украине в рамках демократической парадигмы. Основа такого формального подхода – апелляция к базовым положениям Конституции Украины не как к политическому идеалу, а как к объективной реальности. Апологеты идеалистического подхода не удосуживаются признаться себе в том, что современный системный кризис в
Украине, как раз, и вызван несоответствием между реалиями жизни и положениями Конституции, т.е. противоречиями между задекларированным в Конституции политическим
идеалом, как идеальной формой, и содержанием реальных процессов, результатами украинской практики. Поэтому, в подавляющее большинство исследований в области изучения социально-политических процессов в Украине изначально закладывается огромная
погрешность, вследствие того, что они ограничивают себя принципом «демократичности», т.е. идеалистической установкой на то, что Украина априори развивается в демократическом тренде. Хотя, при более детальном изучении, становиться ясно, что идеалистическая «демократическая» установка является не столько ошибкой в отражении современной реальности, сколько результатом манипулятивной технологии в рамках латентной
государственной идеологии, выполнением заказа определенных социальных групп.
В дальнейшем в рамках «идеалистического» социального проектирования упор происходит не на базисные, а на надстроечные сферы, которые предлагается решать в качестве
приоритетных, первоочередных шагов в программах реформирования системы. Так, особой популярностью пользуется идея о первоочередности модернизации законодательства,
и, в частности, Конституции. Не менее популярной является идея децентрализации политико-административной системы. Крайним проявлением подобной идеалистической позиции является сосредоточение усилий и выстраивание приоритетов в рамках духовной
сферы, проявлением чего, явилась «первоочередность» попытки отмены закона «Об основах государственной языковой политики», что явилось надуманным предлогом для дальнейшей эскалации социального конфликта.
В то же время догматизация материалистического подхода и соответствующие акценты
на содержательных моментах развития политической системы дают основания для определения сложившейся в Украине системы в качестве олигархической или олигархии [2].
Несмотря на то, что любое определение режима является его идеализацией, т.е. привязкой
к идеальной форме, которая и дает название «титулу», и в каждой реальной форме политического режима присутствует комбинация элементов других « идеальных форм», все же
«номинируется» режим по доминанте характерных, специфических, особенных проявлений и тенденций. Этот момент является принципиальным, если учесть, что на уровне и
масс, и элит, приходит осознание необходимости кардинальных системных изменений.
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При этом возникает риторический вопрос: зачем нужны кардинальные изменения, если бы
мы имели дело с реальной демократией?
В то время как в рамках «демократической парадигмы» упор делается на необходимости
проведении правовой, административной, территориальной реформы, в рамках «олигархической парадигмы» изменения необходимо вносить в базис, в экономику, что неизменно приведет к изменениям в социальной сфере. Другими словами, диалектикоматериалистический подход предполагает принципиальное изменение модели формы собственности на орудия труда и средства производства. Ведь именно доминанта закрепления
в частной собственности нескольких семей всего промышленно-финансового комплекса
Украины стало причиной всех последующих негативных трансформаций:
- отсутствия реального среднего класса, с соответствующими доходами, в социальной
сфере;
- отсутствия полноценного гражданского общества; установления олигархии, а не демократии, в политической сфере;
- доминанты олигархической морали в духовной сфере.
Как раз эти характеристики сложившейся системы вызвали протест большей части населения Украины, которая не пожелала стать статистом в уродливой олигархической системе – «перерожденной демократии». Этим же объясняется то, что она поддержала европейскую модель, которая при более подробном анализе представляет по обозначенным показателям полную противоположность той модели, которая существует и в Украине, и в современной России. Таким образом, на основе диалектико-материалистического подхода
можно сделать вывод о наличии четкой причинно-следственной связи между экономической моделью и последующими трансформациями в социальной, политической и духовной сферах. Несмотря на то, что многие процессы в названных сферах формально предшествовали трансформациям в экономике, но, в конечном итоге, были предопределены
субъективными экономическими интересами определенных социальных групп. При этом,
если сложившуюся систему представить как олигархию, то требования системных изменений – это, требование слома олигархии и замена ее на реальную демократию, что представляется вполне логичным. Поэтому, выход из состояния глубочайшего системного
кризиса возможен, с одной стороны, на основании осознания обществом главной угрозы,
исходящей от социальной группы олигархов, с другой стороны, на основании четкого
представления о возможных идеальных моделях, которые могут быть предложены политическими элитами массам в качестве социально мобилизационных целей.
В рамках диалектико-материалистического подхода можно определить несколько принципиальных идеальных моделей, которые могут быть рассмотрены в качестве цели социального проектирования. Причем, на все желательные изменения в духовной, политической и социальной сферах можно выйти, обеспечив соответствующий уровень преобразования в базисе – в экономической сфере. Если в качестве цели задается кардинальное изменение системы, т.е. политического строя или режима, то это не возможно без соответствующей трансформации экономической сферы. Преобразования в других сферах можно
рассматривать в качестве технологических задач, которые подчинены достижению основной цели. Причем краеугольным камнем системных преобразований является вопрос о
модели закрепления орудий труда и средств производства в определенных формах собственности! Именно, такая постановка вопроса соответствует принципу «главного звена,
ухватившись за которое, можно вытащить всю цепь» при технологическом подходе в рамках социального проектирования. Закрепление орудий труда и средств производства в
определенных пропорциях в собственности определенных социальных групп (или классов) приведет к формированию того или иного политического режима или строя, как конкретной формы абстрактной политической системы.
В настоящее время, в обстановке выхода из глубочайшего кризиса, установление той
или иной модели (формы) политического режима можно рассматривать в качестве возможности. Перечень таких возможных моделей в первом приближении может быть пред116
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ставлен традиционным набором мысленных политологических моделей - консервативной,
консервативно-реакционной, либеральной, коммунистической, социал-демократической и
др. При этом стоит заметить, что само избрание той или иной модели, предполагает некую
траекторию, как дальнейшего проектирования (моделирования), так и пути ее реализации.
В данном случае можно вести речь о технологических принципах моделирования и реализации. Эти принципы предполагают определенные границы, рамки допустимого, выход за
которые несут в себе угрозу изменения первоначально намеченной цели. Другими словами, в случае отхода от принципов или выхода за обозначенные границы, прогнозируется
результат, отличный от намеченного. Что же из себя «принципиально» представляют возможные модели?
Консервативная модель. Исходя из того, что в Украине была сформирована и утвердилась олигархия, консервативный подход должен, гипотетически, обеспечить возврат и
стабильность олигархической гегемонии [3], которая формировалась все годы украинской
независимости, до прихода к власти в качестве Президента В.Ф.Януковича. В этом заинтересованы «олигархи первой волны», которые создали эту систему «под себя». Они стали
основными бесконкурентными игроками в рамках этой модели. Установилась относительная стабильность системы на основе ресурсного паритета конкурирующих олигархических кланов. Характерной чертой указанной стабильности системы стало то, что она
достигается благодаря манипуляции массового сознания, что как раз и является характерной особенностью гегемонии. Такая ставка олигархов на манипуляцию сознанием может
рассматриваться в качестве «особенного» системного технологического принципа. Конкурирующие олигархические группировки приводят в формальные ветви государственной
власти своих ставленников, используя финансово-административный ресурс, в надежде на
временный приоритетный доступ к государственному потенциалу, прежде всего, бюджету. Необходимо заметить, что революционный порыв Евромайдана, все время умело использовался и направлялся в «нужное русло» креатурой именно этих олигархических
кланов. «Руку» этих же олигархов несложно заметить в сценарии событий вокруг аннексии Крыма, в дестабилизации ситуации в юго-восточных областях Украины. Желание
этих олигархов выйти из-под контроля центральной власти и приобрести полную региональную независимость прослеживается на уровне актуализации вопросов федерализации,
сепаратизма, децентрализации и т.п.
Таким образом, роль олигархов первой волны, которые осознали, что с приходом
В.Ф.Януковича они теряют былую власть и влияние, что нарушен относительный паритет
сторон, свелась к субъективному обострению объективного кризиса на всех этапах его
развития, с целью возврата своего корпоративного влияния на формирование украинской
политики и экономики. В настоящее время, наблюдаются их попытки усилить свои позиции и выйти из-под контроля центральной государственной власти, в частности, государственного бюрократического аппарата всех уровней. Причем, если государственная бюрократия делает ставку на административный ресурс, то олигархи делают ставку на финансовый ресурс, в виду того, что имеют эксклюзивный доступ к этому ресурсу. Чудовищный
уровень коррупции – результат именно такого подхода, который устраивает обе стороны.
Следует заметить, что в случае «реставрации» олигархической гегемонии кардинальной
трансформации системы не произойдет. Произойдет дальнейшее укрепление и стабилизация олигархии, но на региональном уровне. Это оценивается как положительная тенденция в рамках идеалистического подхода [4, 5]. С материалистических же позиций можно
прогнозировать, что олигархическая регионализация несет в себе реальную угрозу распада Украины на отдельные «феодально-олигархические княжества», которые будут поглощены более сильными геополитическими игроками.
Консервативно-реакционная модель предполагает возврат к политике «семьи Януковича». Сущностью указанной политики, ее особенностью явилось то, что, придя к власти
за счет и при поддержке олигархов «первой волны», т.е. в рамках старой системы олигархической гегемонии, Янукович сделал попытку установить персональную олигархиче117
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скую диктатуру, базирующуюся на монополии, как в сфере политики, так и в сфере экономики [6]. Характерной особенностью является то, что такой переход осуществляется с
опорой на силовой ресурс государственной машины, что и дает основания для его определения в качестве диктатуры. Дополнительной особенностью становления диктатуры является то, что в процессе задействуется еще и криминальный ресурс, происходит сращивание силовых государственных структур и криминалитета. Происходят процессы, которые
позволяют провести параллель с действиями фалангистов Муссолини, эскадронов смерти
латиноамериканских диктатур, штурмовиков Гитлера и т.п. Параллельно идет концентрация президентских полномочий, укрепление президентской вертикали, неформальное
подчинение президенту всех ветвей государственной власти, формально-правовая узурпация власти. В экономической сфере создается система по «откачке бюджетных средств» и
концентрации их в руках «Семьи». Средства бросаются на рейдерский отбор активов у
олигархов первой волны (на первом этапе - избирательно). Возврат к такой модели также
не предполагает кардинального изменения системы. Система остается олигархической по
содержанию. Особенностью такой олигархической диктаторской формы является жесткая
централизация и ставка на насилие.
Либеральная модель предполагает реализацию популистского лозунга «Богатые поделятся с бедными!». Основной особенностью такой модели является то, что доля богатства,
которой готовы поделиться олигархи зависит от их «доброй воли», которая, в свою очередь, во многом зависит от их адекватной оценки уровня протестного потенциала общества. Модель предполагает в качестве механизмов: прогрессивное налогообложение, широкое меценатство и спонсорство, расширение социальных программ, что, в общем контексте можно соотнести с таким технологическим подходом как «перераспределение богатства». Следует заметить, что такая модель также не предусматривает кардинального
изменения системы, потому что не затрагивает основ систем, не устраняет причины, а борется с последствиями. Наиболее вероятна программа реприватизации промышленного
комплекса путем перепродажи его новым владельцам, в роли которых могут выступить
олигархи - победители «олигархических войн 2014 года» [7]. Необходимо особо обратить
внимание на следующий момент. Для того, чтобы олигархи осознали то, что нужно поделиться, их необходимо заставить думать в этом направлении. Другими словами, для того,
чтобы они осознали опасность социального протеста, этот протест должен присутствовать
объективно! Это – первоначальное условие. Кроме того, в информационную эпоху главную роль играет «знак», который заставит олигархов понять, что их система находится
под угрозой. Такой знак может сформировать только социальная группа или ряд консолидированных групп, обладающих достаточно высоким уровнем самосознания и самоорганизации. В противном случае, олигархи обречены на то, что очередной раз «проспят» следующий майдан. В свою очередь, без высокого уровня самосознания протестующих, очередной майдан, не сформулировав четко антиолигархические требования, может традиционно закончится верхушечным переворотом. Судя по шагам и действиям переходного
правительства, выстраивание именно такой модели является наиболее вероятным сценарием реализации.
Коммунистическая модель предполагает полную национализацию орудий труда и
средств производства и передачу указанного комплекса в управление-распоряжение государства, что означает кардинальное изменение системы. Основная угроза в ходе реализации такой модели - государство продолжает оставаться олигархическим. Более того, усилились позиции олигархической бюрократии. За время правления В.Ф.Януковича наметилась явная тенденция к формированию «олигархо-бюрократического государства». Основной чертой такого государства является то, что государственные чиновники высшего
уровня одновременно становятся и олигархами. Основой такой системы становится административный ресурс и коррупция. Предлагаются и идеалистические, популистские варианты решения проблемы - «нами должны управлять честные», «рядом с каждым чиновником необходимо поставить комиссара от Майдана». При этом в ходе реализации такой
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программы многократно возрастает вероятность гражданской войны: олигархи обладают
слишком большим, в том числе, и силовым, потенциалом, чтобы расстаться с ним без
борьбы. Более того, следует особое внимание обратить на то, что коммунистическая идея
была достаточно сильно дискредитирована как идеологическими противниками, так и абсолютно беспринципным и непоследовательным поведением современных коммунистов,
постоянно подыгрывающих олигархам. Косвенным подтверждением этого вывода является отсутствие реального обновления социальной поддержки коммунистов на фоне нарастающего социально-экономического кризиса, когда левая идея востребована, как никогда!
Социал-националистическая модель. Отдельные фрагменты модели частично присутствуют в программных документах ВО «Свобода» и «Правого сектора» [8]. Предполагает
значительную национализацию орудий труда и средств производства, что также означает
кардинальное измерение системы. Однако не совсем ясно, по какому принципу предполагается проведение национализации и, как в дальнейшем будет выстраиваться модель закрепления комплекса в различных формах собственности. Из соображений политического
конформизма националистами не расставляются окончательные акценты в вопросе о том,
в частности, как будет формироваться государство, в пользу которого и будет произведена
национализация орудий труда и средств производства. Вместе с тем, весьма симптоматично то, что значительную часть сторонников, эта модель привлекает, не столько «национальной» составляющей программы, сколько «социальной». Это указывает на рост осознания дефицита социальной справедливости в современной Украине.
Социал-демократическая модель предполагает перераспределение не прибыли, а орудий труда и средств производства внутри общества и закрепления в определенных формах
собственности; т.е. речь также идет о реальной смене системы. Основой такого перераспределения может служить реприватизация на основе дополнительной внутренней эмиссии акций, увеличение доли держателей акций со стороны работников предприятий и
представителей государства. По сути, такой путь представляет собой реприватизацию, но
не «олигархическую», а снижающую уровень олигархизации экономики, что является базовой основой для дальнейшего снижения уровня олигархизации политики, появления
широкого среднего класса, повышения уровня социально-политической активности гражданского общества, изменения общественной морали. Такой путь является «компромиссом, который не устраивает никого», но в значительной мере снижает угрозу возникновения гражданской войны. По сути, этот вариант является возвратом к идеальной модели
приватизации, которая была предложена украинскому народу политическими элитами переходного периода, но которая так и не была реализована.
Таким образом, все модели могут быть реализованы с различным уровнем вероятности.
При этом следует заметить, что уровень вероятности реализации моделей «реставрации»
олигархических моделей, которые не предполагают коренного изменения системы, на сегодня значительно выше уровня вероятности реализации альтернативных моделей. Несложно заметить, что вероятность реализации той или иной модели зависит, прежде всего,
от уровня самосознания различных социальных групп, которые, в свою очередь, характеризуются различным уровнем социальной активности. Принимая во внимание, что объективная составляющая революционной ситуации, а, значит и дальнейших неизбежных
трансформаций – на лицо, можно сделать вывод о том, что на первое место в современном
политическом процессе выступает субъективный фактор. Он является решающим ресурсом грядущих трансформаций. В частности, социал-демократическая модель, как наиболее бескровная, но социально значимая, может быть реализована при достаточно высоком
уровне самосознания, как элиты, так и масс. На сегодняшний день такого уровня самосознания не наблюдается. Это необходимо учитывать в рамках социального проектирования,
ибо, в идеале, речь идет об определенном контроле социального протеста, переформатирования его из антидиктаторского в антиолигархический, но бескровный.
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В. И. ПАЛАГУТА
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СУБЪЕКТА
Нынешние социально-политические события ставят перед украинским обществом
острейшие социально-политические и социально-экономические проблемы, требующие
взвешенных, стратегических решений. В частности, актуальна как никогда проблема построения унитарного государства, предполагающая постепенную украинизацию населения
с целью создания относительно однородного национального состава общества, а в перспективе создания единой украинской нации, с одним национальным языком, единой культурой, единой историей. Современные «группы влияния» украинского общества – политические партии, масс-медиа, аналитические центры и институты, финансируемые состоятельными политиками и олигархами, фактически игнорируют современную украинскую
социально-гуманитарную науку, «задвинув» её на «задворки» общественного сознания.
Искажается до неузнаваемости суть многих злободневных проблем, и предлагаются скоропалительные, а порой, глубоко ошибочные и трагические для судеб современного украинского общества решения по целому ряду животрепещущих социально-гуманитарных
проблем.
В социально-гуманитарных исследованиях рассматриваются множество коллективных или групповых идентичностей – профессиональная идентичность, конфессиональная, национальная, культурная, гражданская и ряд других [1],[2],[3],[4]. Одной из самых
актуальных проблем является проблема изучения такой разновидности коллективной
идентичности как национальная идентичность украинских граждан и её корреляции со
своей этнической основой. Проблема выявляется гораздо сложнее, чем представлялась на
первый взгляд. Более того, практически невозможно объективно исследовать коллективную идентичность, не разобравшись в вопросе, что представляет собой индивидуальная
или субъективная идентичность, как она структурируется и соотносится с коллективной
или групповой идентичностью. Речь здесь идёт как о проблеме изучения коллективной
идентичности, так и об индивидуальной идентичности и их многочисленных корреляций,
их сложности, многомерности и многозначности, многократно усложняющихся при обращении к изучению реальных процессов множественных самоидентификаций субъекта и
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его коллективных идентификаций с той или иной социальной группой. Возникает множество фиктивных, мнимых, «фантомных» коллективных идентичностей, навязанных извне
субъекту вышеупомянутыми группами влияния.
Иначе говоря, процессы самоидентификации и коллективной идентификации
субъекта не сводятся, в конечном счете, к готовым идентичностям. Как пишет известный
современный американский социальный мыслитель Р. Брубейкер: «На понятие «идентичность» взваливается огромная аналитическая работа – по большей части нужная и важная.
Однако оно мало пригодно для выполнения этой работы из-за чрезмерной неясности,
расщеплённости противоречивыми смыслами и обремененности овеществляющими коннотациями. <> уточнение, что идентичность является множественной, текучей, постоянно
переопределяемой и т.д., – не решает проблемы» [5, с.123]. Индивидуальный процесс самоидентификации не содержит каких-либо предуготованных содержаний, известных
субъекту до процесса самоидентификации, равно как профессиональная, конфессиональная, национальная, гражданская идентичности не предшествуют коллективной идентификации субъекта. Дело в том, что в процессуальности субъективной самоидентификации и
коллективной идентификации нет привычного естественнонаучного соотношения результата и процесса, корреляции конечного продукта и совокупности средств, равно как нет
механического переноса характеристик группы на процесс коллективной идентификации
субъекта, равно как и нет формального приобщения или «согласия» субъекта с идентичностью коллектива.
Здесь возникает ряд принципиальных вопросов, без изучения которых нельзя дать
взвешенных и аргументированных ответов, и тем более совершать продуманные и стратегически обоснованные действия в области политики идентичности. Может ли концепт индивидуальной идентичности быть перенесен на изучение коллективной идентичности?
Как он соотносится с реальной идентичностью субъекта и каковы механизмы её формирования? Могут ли коллективы формировать, сохранять, усиливать и переформатировать
идентичности, аналогично субъективной самоидентичности? В чем вообще смысл и предназначение коллективной идентичности? Безусловно, всестороннее рассмотрение всех
этих вопросов выходит далеко за тематику данной статьи.
Задача данной статьи ограничивается рассмотрением следующих двух взаимосвязанных вопросов, – как формируется субъективная идентичность (одна из её разновидностей - перформативная), и каково её влияние, сходство и различие с коллективной идентичностью субъекта? Мы придерживаемся того методологического постулата, согласно
которому отрыв исследования субъективной идентичности от её коллективного аналога
чреват грубыми искажениями и неточностями в исследовании, потому что в строгом
смысле понятие и контекст формирования любой идентичности принадлежит только социальному субъекту, без его активного соучастия это фикция. Поэтому субъект всегда
включен в те или иные сообщества, или коллективы. Более того, саму идентичность как
субъективную, так и коллективную невозможно рассматривать обособленно от процессов
или механизмов её формирования. Иначе говоря, без совместного рассмотрения процессуальности их формирования идентичности утрачивают достоверность и представляют собой реифицированные сущности, оторванные от своего животворящего источника.
В самом деле, как формируются самоидентичности субъекта и можем ли мы процесс самоидентификации субъекта однозначным образом перенести на коллективный
процесс идентификации субъекта к какой - либо общности, скажем к этносу? Так, если
рассматривать процессуальность самоидентификации сквозь призму аналитических процедур, то необходимо выделить ряд ключевых принципов этих процедур. Так, при её анализе следует руководствоваться существенным различием процессов чисто «внешней»
идентификации субъекта и процесса самоидентификации самого субъекта.
Иначе говоря, специфика процесса самоидентификации не сводится к простой процедуре идентификации. Поэтому проведём сравнительный анализ идентификации и самоидентификации как процессов, установив их практико-аналитическое содержание. Так,
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идентификация подразумевает чисто внешнее сравнение и установление характеристик
субъекта на основании процедуры отнесения к уже готовому образцу из определенного
ряда готовых идентичностей, являющейся базой для сравнения, выбора и отнесения
субъекта к тому или сравнительному образцу. А самоидентификация, напротив, предполагает процесс сравнения субъекта с воображаемым или возможным, т.е. с неустановленным
заранее образцом, ориентированным на постоянное изменение во времени.
Так, любая идентификация (в том числе и самоидентификация), взятая как процесс,
представляет собой акт по установлению идентичности или тождества между двумя или
более инстанциями. Идентификация субъекта как процесс подразумевает существование
как минимум трёх инстанций: той, которая устанавливает идентичность (субъект, проводящий идентификацию); той, чья идентичность устанавливается (тот субъект, который
подлежит отождествлению); и, наконец, той, на предмет идентичности с которой рассматривается вторая инстанция ( база идентификации) . Данные инстанции могут быть условно обозначены как идентификатор, идентифицируемое и идентифицирующее соответственно. Так как на момент начала процедуры идентификации идентичность между идентифицируемым и идентифицирующим еще не установлена (в противном случае необходимость в самой идентификации отпадает), то идентифицируемое предстаёт перед идентификатором как непосредственное «нечто» или «некто», подлежащее установлению только
через процедуру идентификации. Более того, сам идентификатор на момент начала идентификации не знает, можно ли отождествить идентифицирующее и идентифицируемое,
соответствует ли идентифицируемый субъект (рассматриваемый нами как объект) тому,
что подразумевается, или нет.
Данную процедуру отождествления идентичности двух инстанций можно чисто
формально выразить в виде вопроса: «То же ли это самое искомое А (идентифицируемое)
что и В (идентифицирующее, т.е. эталон, образец), или нечто другое?». Из сформулированного таким образом вопроса следует, что третья инстанция в нашем мысленном разделении рассматриваемого процесса идентификации всегда является чем-то или кем-то уже
установленным или определенным (определенное В) и, что является ее наиважнейшей характеристикой, ей присвоено имя, т.е. она уже изначально является поименованной. Соответственно, идентифицирующее всегда функционирует в процессе идентификации в качестве того или иного имени, или, говоря более обобщенно, речевого означающего. Проблема идентификации, таким образом, сводится к возможности употребления по отношения к идентифицируемому, т.е. тому, что еще предстоит означить, того или иного имени.
Из вышесказанного следует, что идентификация подразумевает в качестве условия
своей возможности акт именования или номинацию. Идентификатор всегда уже имеет в
своём распоряжении некое имя или некое множество имён − его задача состоит в том,
чтобы соотнести идентифицируемое с тем или иным именем через высказывание «Это
есть А», подразумевающим «Это называется А». Таким образом, идентификатор всегда
предстаёт в качестве «глашатая» социального, в качестве представителя языкового сообщества, в рамках которого осуществляется акт высказывания «Это называется А». Поэтому, любая идентификация возможна только в речи (дискурсе) и только посредством речи
(дискурса). Здесь важно отметить, что как идентификация, так и самоидентификация, хотя
и характеризуются нами как процессы, осуществляются из собственного времени субъекта-в-мире, которое есть длящееся настоящее время. Об этом времени писал М. Фуко: «Образ времени как уникальной и единой гомогенной линии, направленной из прошлого в будущее, сменяется множеством расходящихся темпоральных режимов прерывного времени
«мутаций», «трансформаций», «серий событий» и «процессов». Главной временной категорией, чтобы не сказать единственным содержанием времени «мутаций» и «трансформаций», не имеющих ни начала в прошлом, ни конца в будущем становится настоящее» [6,
с.309-310].
Немаловажным моментом здесь является указание на принципиальное различие
между процессами идентификации и самоидентификации, что будет способствовать
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выявлению специфики процесса самоидентификации. В самом деле, самоидентификация
представляет собой процесс, в котором идентификатор и идентифицирующее, т.е. субъект
как инстанция, которая «проводит» идентификацию, и исходная база для проведения
идентификации совпадают. Иными словами, в процессе самоидентификации идентификатор сам себя соотносит с тем или иным означающим внутри речи или дискурса, т.е. дискурсивно находит для себя идентифицируемое. В качестве примера можно привести такие
высказывания как «Это – Я», «Я думаю, что...», «Я так решил…», «Меня зовут...», «Мною
была сделана…», а также все те высказывания, в которые включена любая, прямая или
косвенная, отсылка к говорящему субъекту.
Данное совпадение или совмещение идентификатора и идентифицирующего конституирует принципиальное различие между самоидентификацией и всеми другими формами идентификации. Так, если в случае простой или чисто внешней идентификации,
идентифицируемое существует независимо от идентификатора и самого процесса идентификации. То есть оно существует «до» и «вне» идентификации; акт идентификации является чисто внешней по отношению к «идентифицируемому» процедурой, то субъект как
сущее не существует вне способности самоидентификации. Это значит, что в рамках
конструкции высказывания «Это есть Я», инстанция «Это», стоящая «до» «Я», является
субъектом в формально-апофатическом смысле, и парадоксальным образом существует
как «эффект» следующего за ним «Я», т.е. данная инстанция складывается в последействии (термин 3. Фрейда [7, с.342-346]).
Иначе говоря, субъект как таковой оформляется задним числом, через акт самоименования или самоозначивания. Поэтому, самоименование субъекта всегда несколько
опережает, предшествует всякому осознанию, всякому рефлексивному определению
субъектом своего «Я» как мысленного действия. Но это значит, что онтологическая инстанция субъекта устанавливается задним числом, через процедуру самоименования, т.е.
субъект начинает существовать как сущее только посредством речевого самоудостоверения. Разъясняя специфику акта именования как непременного условия конституирования
онтологической инстанции субъекта, Ж. Лакан пишет: «Имя − это время объекта. Именование есть заключение договора, по которому два субъекта одновременно соглашаются
признать один и тот же объект. Пока субъект не наречет имена <> хотя бы главным видам,
пока субъекты в этом акте признания не достигнут согласия, ни о каком мире, даже чувственно, который продержался бы дольше мгновения, не может идти и речи» [8, с.243].
Совершенно очевидно, что имена собственные и связанные с ними акты самоименования в процессе самоидентификации конституируют свою собственную субъективную тотальность, способную к самостоятельному, автономному существованию, независимую от внешних объективных временных воздействий, и обуславливают субъективный
горизонт темпоральности собственного имени, присвоенного субъектом в акте именования. В этом акте одновременно сосуществуют прошлое, настоящее и будущее, разворачиваясь, каждый раз по-своему − из будущего в прошлое, из будущего в настоящее, из прошлого, «перескакивая» через настоящее, в будущее. Поэтому акты (само)именования и
являются той столь необходимой темпоральной основой, которая определяет процесс самоидентификации субъекта.
Несколько с иной, сугубо онтологической позиции (само)именования как условия
самоидентификации рассмотрел проблему Дж. Агамбен, связав ее с навязываемой субъектом извне идентичностью. Так, рассматривая субъект через понятие «любое лицо», он
пишет: «Лицо − это любое лицо, в котором то, что принадлежит природе общего, и то, что
является особенным, в принципе неразличимо, абсолютно без-различно» [9, с.24]. Тем не
менее, «любое не означает «нечто высвобожденное от власти языка, нечто неименуемое,
которое, принадлежа простой омонимии, существуя лишь как чистое быть-сказанным, в
силу самого обстоятельства как раз и оказывается неименуемым; оно − бытие-в-языке некоего не-лингвистического» [9, с.70]. Но самое парадоксальное здесь то, что именование
«некоего нелингвистического» субъективного как любого лица здесь осуществляется то123
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лько через онтологический акт самоименования: «То, что здесь остается без имени, − это
как раз названное бытие, само имя; освобожденным от власти языка здесь оказывается только бытие-в-языке» [9, с.70]. В конце концов, только через онтологический акт самоименования субъект способен освободиться от власти любой внешне навязанной идентичности: «Единичное как любое единичное, стремящееся присвоить себе саму принадлежность, собственное бытие в языке и потому отвергающее любую идентичность» [9, с.80].
Поэтому, подобного типа самоидентификация всегда происходит в самоименовании и подразумевает, только на первый взгляд, парадоксальную темпорализацию: субъект всегда
обнаруживает и осмысливает себя в качестве «уже-бывшего».
Об этом ретроверсивном или ретроактивном эффекте самоидентификации было
уже давно известно, в частности о нем говорил ещё Б. Паскаль в «Мыслях»: «Почему я
здесь, а не там, ибо нет причины мне быть здесь, а не там, нет причины быть сейчас, а не
потом или прежде» [10, с.151], и у Шеллинга в «Философских исследованиях о сущности
человеческой свободы и связанных с ней предметах» [11, с.86-158]. Именно на этом делал
акцент Ж. Лакан, когда указывал на присутствие в каждой самоидентификации ретроверсивного эффекта, «в силу которого субъект на каждом этапе становится тем, чем уже был
заранее, а заявить о себе может лишь в глагольном времени, именуемом «предшествующее будущее» − как о чём-то таком, что существует лишь как прошлое с точки зрения будущего» [12, с.162].
Но только сейчас данный эффект становится предметом специальных исследований, прежде всего, в философской антропологии и в современном теоретическом психоанализе. Разъясняя этот мнимый парадокс, один из крупнейших представителей современного теоретического психоанализа С. Жижек пишет: «Лакан отмечал, что здесь имеет место «ретроверсивный эффект» с присущей ему трансферентной иллюзией, в силу которой
субъект на каждом этапе становится тем, «чем он всегда уже был», − ретроактивный эффект состоит в том, что нечто воспринимается как существовавшее изначально» [13,
с.110].
Вместе с тем, ещё у Р. Декарта была отмечена эта парадоксальная связь бытия
субъекта с идентифицирующим высказыванием и соответствующая ей темпоральность
самообнаружения. В своих «Метафизических размышлениях» Р. Декарт пишет: «Итак,
хорошенько подумав и старательно взвесив всё, надо придти к заключению и признать
достоверным, что положение «я есмь, я существую», неизбежно истинно каждый раз, как
я его произношу, или постигаю умом» [14, с.342]. Здесь Р. Декарт показывает, что «истинность» высказывания «Я есть» зависит от факта его высказывания, что в принципе помещает его за пределы оппозиции истина/ложь или истина/заблуждение. Бытие Я зависит
от манифестации этого бытия в речевом высказывании, а это значит, что манифестация
этого бытия не является манифестацией чего-то, что существует «до» неё. Манифестируемая сущность складывается (конституируется) только через саму манифестацию.
Разбирая аутентичный французский текст «Метафизических размышлений»
российский психоаналитик С. Зимовец добавляет еще одну существенную фразу Р. Декарта, которая говорит о том, что французский философ прекрасно осознавал, что без непрерывной речевой манифестации/артикуляции, предшествующей порождению «Я» в мысли
как таковой, самость или «Я» не в состоянии бесконечно существовать: «Я мыслю, следовательно, существую неизбежно является истинным всякий раз, когда я это произношу
или порождаю в уме. <> Это определенно так, но сколько времени?», − задает себе риторический вопрос Р. Декарт [15, с.9]. Этот феномен речевой манифестации «Я» подтверждали картезианские штудии белорусского учёного В. Фурса, показавшего, что у Р. Декарта
«мыслящее «Я» не может быть самостоятельным отправным пунктом позитивного философствования уже в силу собственной эфемерности. <> Мыслящее «Я» само по себе −
мгновенная вспышка, тут же гаснущая. Попробуйте успеть о чем-то пофилософствовать!
Для образования «Я» заново нужно опять и опять запускать машину сомнения» [16]. Вот
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эта метафорическая «машина сомнения» и проявляет себя только в высказывании, т.е.
через «живые» акты высказывания.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что акт самоидентификации, в отличие от акта идентификации, соответствует тому типу высказываний, которые после исследований аналитической философии языка Дж. Остина принято именовать «перформативными предложениями» или перформативами, которые он впервые изучал в своей работе
«Как производить действия при помощи слов» [17]. Дж. Остин употребляет термин «перформатив» (от английского глагола «perform» − представлять, осуществлять, исполнять,
инсценировать) в сочетании с существительным «действие» − (action) по отношению к
высказываниям, удовлетворяющим двум основным условиям: «А. они ничего не
«описывают» и ни о чём не «сообщают», ничего не констатируют, не являются «истинными или ложными»; а также В. употребление этих предложений является частью поступков или действий, которые в обычных случаях не описываются как говорение о чёмлибо» [17, с.18]. При этом Дж. Остин уточняет: «В данном случае неверно думать, что
имеет место простое произнесение слов» [17, с.19].
Самоидентифицирущее высказывание полностью удовлетворяет этим критериям.
Во-первых, оно никогда не является констатирующим высказыванием, в том смысле, в
каком констатирующим являются высказывания о существовании или положении того
или иного субъекта. И, во-вторых, субъект этого высказывания производится самим
высказыванием в длящемся настоящем времени. Э. Бенвенист «стягивает» оба аспекта самоидентифицирующего высказывания в одной ёмкой формулировке: «Перформативное
высказывание является таковым не потому, что оно может изменить положение какого-то
индивида, а потому, что оно само по себе есть действие. Высказывание есть действие; тот,
кто его осуществляет, совершает действие, произнося его» [18, с.308-309].
Данный тип самоидентификации можно поименовать перформативной самоидентификация. Подобная самоидентификация конституирует и постоянно артикулирует онтологическое измерение субъективности. Иначе говоря, категория «субъект» носит онтологический характер в том случае, если субъект понимается как сущее, способ бытия которого заключается в речевом или дискурсивном акте самоидентификации. Исходя из этого, можно сказать, что без акта высказывания или говорения как осуществления самоидентификации существование субъекта предельно несубстанционально, т.е. лишено какого-либо изначального «позитивного» содержания, и только в высказывании субъект обретает себя.
В ходе исследования процесса самоидентификации нами был обнаружен тот непреложный факт, что изучение данного процесса не было бы полным, если его не дополнить рассмотрением сопутствующих самоидентификации процессов. Так, в процессе самоидентификации мы учитываем не только все отсылки к говорящему субъекту, которые
определяют и структурируют его позицию в социальном измерении бытия. Сюда же необходимо отнести и обращение другого или других к говорящему или первому лицу как реакцию на занятие и обозначение им своего места как «место-имения». В таких случаях
другой или другие либо соглашаются с его занятием и позиционированием места как только своего места, либо начисто его отрицают и определяют ему другую позицию или место-имение, либо пытаются корректировать его позицию, либо, в крайнем случае, стремятся лишить его всякого места, и таким образом лишить его собственного имени, что, в
конечном счете, аннигилирует субъекта, превратив его в безымянное ничто, на которое и
ориентируются, как правило, всевозможные группы влияния, «подсовывая» субъекту для
идентификации мнимые, «фантомные» идентичности.
Во всех вышеперечисленных случаях, за исключением случая полнейшего принятия другим или другими позиции говорящего, т.е. занятым субъектом определённым положением, происходит процесс, который мы называем процессом обратной самоидентификации − деидентификации субъекта, осуществляемого другим или другими. Необходимо здесь сказать, что форм и типов речевых высказываний, указывающих на процесс деи125
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дентификации превеликое множество, они существуют как в прямом, непосредственном
виде, так и в опосредованном. Причем, опосредованные, завуалированные формы имеют
подчас множественный характер и сложно разветвленную структуру своих косвенных реализаций и определяют социальную позицию субъектов в социальной реальности каждый
раз специфическим образом.
Есть еще один процесс или акт, произвольный от самоидентификации, проявляющийся в том, что у субъекта всегда есть возможность возвращения своей позиции, т.е. и
места и имени в повторном акте самоидентификации, чтобы снова стать для себя существующим, т.е. «онтологизировать» себя, как и в исходном процессе самоидентификации.
Такой процесс самоидентификации мы называем реидентификацией, но он дается субъекту гораздо сложнее, чем обычный акт самоидентификации, ибо он предполагает его осуществление в социальном измерении, и связан с занятием новой или возвращением прежней социальной позиции, и который, как правило, осуществляется в противоборстве с
другим или другими.
Социальная позиция определяет социокультурный контекст субъективности, который позволяет «встраиваться» субъекту в функционирование той или иной социальной
системы, и наделять его познавательными, деятельностными, психологическими, юридическими и другими когнитивными характеристиками. Это обстоятельство даёт возможность исследователям в той или иной мере изучать индивидуальный процесс самоидентификации и вполне определенно говорить об индивидуальной, самостоятельной и автономной идентичности. Индивидуальная идентичность сама рассматривается различного рода
категориями социально-гуманитарного познания – социальными, культурологическими,
лингвистическими, социологическими, психологическими, юридическими понятиями,
вторичными и производными от самой индивидуальной самоидентификации.
Вместе с тем, понятие субъективной идентификация, являясь процессуальным термином, произведенным от глагола идентифицировать, лишено реифицирующих коннотаций понятия идентичности. Тем самым, мы конкретизируем субъектов, которые совершают деятельность (само)идентификации, причем без изначального предположения, что
такая деятельность неизбежно будет иметь результатом «внутреннюю» тождественность
или идентичность, результат или продукт этой деятельности не обязательно будет наделён
определёнными позитивными, содержательными характеристиками. Перформативная самоидентификация, рассматриваемая нами, представляет собой акт самореференции. Помимо неё существуют ряд и других самоидентификаций субъекта – нарративноописательная, пространственно – соматическая, микротелесная и другие. К тому же, идентификация и самого себя, и других – внутренне присуща всему строю социальной жизни
субъекта, а «готовые», априорно существующие идентичности – однозначного ответа не
даёт.
Примечательно, что по аналогии с субъективной идентичностью, к
которой приходит индивид в процессе самоидентификации, можно рассматривать и коллективную идентичность. Она осуществляется также в процессе взаимодействия субъектов в коллективе как «биофизическом единстве» или «коллективном теле». Есть ещё одно
принципиальное сходство между этими двумя идентификационными процессами. В полном смысле слова идентичности могут конструировать в идентификационном процессе
только субъекты, но никак не группы. Специфика коллективной идентичности заключается в её органической связи с конституированием смысла в процессе совместного коллективного действия субъектов. Иными словами, определяющее значение концепта «коллективная идентичность» состоит в том, что он позволяет перейти от идеи коллективного
субъекта действия и деятельности в целом к процессам, благодаря которым определенная
группа субъектов становится коллективом. Поэтому, к изучению коллективной идентичности применима та же процессуальность, что и при рассмотрении субъективной самоидентификации.
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Тем не менее, «то, как человек идентифицирует себя – и как он идентифицируется
другими, - может чрезвычайно отличаться в зависимости от контекста; самоидентификации и идентификации другими являются в основе своей ситуативными и контекстуальными» [5, с.90].
Вместе с тем, принято ассоциировать коллективную идентичность с какой – либо
определённой социальной, гендерной, этнической группой или макрогруппой – нацией,
культурой, или даже человечеством. Так, И. Страуб [19, р.69], рекомендует выделять нормативный и реконструктивный типы рассуждения о коллективной идентичности. В первом случае речь идет о выражении, прямом или косвенном, общих характеристик, исторической непрерывности и практической согласованности, изначально (примордиально)
«связывающих» членов коллектива – зов предков, голос народа и т.д. Необходимо отметить, что если придерживаться сугубо рационального подхода к рассмотрению коллективной идентичности, то у «обществ» или «наций» нет никакой собственной, изначально
данной идентичности. «Коллективный субъект» или «народная душа», или «зов предков», или «голос народа» - это маркеры искусственно созданных идентичностей. Рассуждения о них как об изначальных сущностях может вестись только на сугубо идеологическом языке.
Во втором случае описываются социальные практики субъекта, а также его понимание самого себя и мира с тем, чтобы достичь описания коллективной идентичности на
языке интерпретации, конструирования и реконструкции. В первом случае берётся за систему отчёта гипостазированная характеристика, которая легко подвергается абсолютизации и навязывается внешним образом коллективу. Во втором случае идентичность конструируется в процессе существования коллектива, что в большей мере отвечает реальному
существованию коллектива.
Более того, если концепт субъективной идентичности подразумевает существование одного и того же субъекта как реально существующей ментально - биофизической целостности, то коллективная идентичность представляет собой «внутренний» строй того,
что есть коллектив сам по себе, здесь важно кто и почему объединяется в коллектив.
Поэтому, при изучении коллективной идентичности должна быть, прежде всего, определена группа соответствующих субъектов. Очевиден в этой связи смысловой сдвиг в понимании концепта «идентичность» при переходе от субъективной к коллективной самоидентификации. Так, ментально - психическая процессуальная идентичность субъекта (что в
равной степени относится ко всем типам самоидентификации) трансформируется здесь в
коллективное единство многих с его непосредственным субстратом. Тем самым, коллективная идентичность приобретает несколько иной статус.
Тем более, при сохранении процессуального характера, механизмы коллективной
идентификации обычно основаны на выделении «своей группы», «своей культуры», «своей нации», т.е. некоего значимого референта коллективной идентичности. При этом
субъект, как правило, руководствуется следующими маркерами социальных ситуаций:
наибольшей эмоциональной и ценностно - смысловой значимостью группы (тех, кого
можно назвать «мы» или «наши»); распознаванием общих с группой черт и качеств; возможностью обеспечения групповой поддержки, защиты и условий для самореализации.
Коллективная идентификация может происходить по разным основаниям, но в центре
всех ее моделей находится ценностно – смысловой вектор.
Ещё необходимо отметить, что коллективные субъекты, если придерживаться
конструктивисткой модели или реконструктивным типом рассуждения представляют собой в значительной мере неустойчивые совокупности, опытная реальность и идентичность
которых во многом зависит от идентификаций со стороны субъектов, формирующих тот
или иной коллектив. Субъекты могут быть частичками различных коллективов, они, в
принципе, могут входить в них и выходить из них в любое время. В этой связи известный
исследователь коллективной идентичности Ю. Асманом писал: «Мы рассматриваем коллектив или мы–идентичность как образ самого себя, конструируемый коллективом, об127
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раз, с которым идентифицируют себя члены коллектива. Коллективная идентичность есть
вопрос об идентификации участвующих в коллективе индивидов. Она существует не «сама по себе», а только в той степени, в какой ее признают индивиды. Она является сильной
или слабой в той степени, в какой она живет в мышлении и действии членов группы и
может мотивировать их мысли и действия» [цит. по: 19, р.70]. Данное представление о коллективной идентичности сходно с концепцией габитуса П. Бурдьё как «приобретенной
системе порождающих схем, что делает возможным свободное продуцирование любых
мыслей, восприятий и действий, вписанных в границы, свойственные особенным условиям производства данного габитуса и только им» [20]. Это способствует изучению взаимосвязи индивидуальной самоидентификации с коллективной идентификацией, которая «дает возможность внешним силам реализоваться в соответствии со специфической логикой
организмов, в которых они инкорпорированы, т.е. устойчивым, систематическим и не механическим образом» [20]. К тому же, габитусы П. Бурдьё определяют практики различения коллективных идентичностей, являясь своего рода устойчивым механизмом приписывания идентичностям определённых смысловых значений.
Вот почему, коллективная идентичность определяется, прежде всего, знаково - символическим планом представления. Здесь нет никакого реального «коллективного тела».
Это своего рода метафорическое представление социальной реальности, сугубо воображаемое качество, социальный конструкт. Предполагается, что субъекты знают культурные
особенности своего сообщества, по крайней мере, до той степени, которая позволяет им
основывать на них свои представления и иметь определенную концепцию этого сообщества. Это чувство принадлежности и считается их коллективной идентичностью. В социокультурной перспективе коллективная идентичность представляет собой наиболее существенную связь между людьми [21]. Иначе говоря, главное, что важно осознать, состоит в
том, что обращение к коллективной идентичности актуализирует поиск смысловых горизонтов этого концепта, сама же эта актуализация опосредуется обращением к феноменам
культуры. Видимо не случайно, что для обозначения коллективной идентичности часто
используется довольно расплывчатый термин «культурная» или даже «социокультурная
идентичность». При этом очень часто такая культурная идентичность интерпретируется
как изначально данная и непреложная историческая языковая общность людей. В истории
размышлений о культуре языковая общность используется в качестве предпосылки, которая приводит к идее исключительно однородной национальной идентичности как культурно-лингвистической идентичности. Люди с общим языком и ценностями обладают в
этом смысле естественной, изначальной общностью, которая используется для формирования политических сообществ. В нашу задачу не входит изучение происхождение данного типа представлений о коллективной идентичности. Отметим только, что эти идеи были
развиты в Германии в конце 18 в. – в начале 19 в. как реакция на Просвещение и французскую революцию, интерпретировавших коллективную идентичность, исходя из политической ориентации и выбора свободных граждан [22].
Необходимо подчеркнуть, что объединение субъектов в коллективы нередко осуществляется «извне», чисто риторически и декларативно, или пренебрегая фактическими
данными или их намеренно искажая и фальсифицируя. Совершенно произвольно утверждаются внутренние и внешние границы, принципы включения и исключения из коллективных сообществ. Широко используемые представления о себе и других – «мы» и «они»,
«свои» и «чужие» оказываются предельно схематичными и надуманными. Фактически мы
имеем здесь наглядные примеры эссенциалистских практик конструирования коллективных идентичностей в действии. Это особенно очевидно в случаях, когда коллективы
оказывается большими и необозримыми, например, анонимные группы типа «наций»,
«титульных наций», «национальных меньшинств» и т.д. При таком подходе к коллективной идентичности имеет место практика гипостазирования коллективного субъекта, приписывания однородности искусственно и извне объединяемых в коллектив субъектов. Подобного рода нормативный дискурс «коллективной идентичности» и «коллективного еди128
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нения» фальсифицирует единство, которое может быть полностью оторвано от реальной
коммуникации между субъектами, реально составляющими определенную общность. Коллективная идентичность выступает в этом случае скорее как нормативное предписание и
утверждение, которое стремится к тем или иным результатам, не опирающимся на согласие, достигаемое посредством истинного коммуникативного единства [19].
Таким образом, коллективные идентичности представляют собой процессуальные
и ситуационно производимые конструкты, которые обозначают не что иное, как общность, которая еще должна будет конкретно проявиться в практическом отношении
субъектов к себе, к окружающим и миру в целом. По идее коллективные идентичности
выражают достижение определенного согласия между субъектов. Не стоит только предполагать исключительно сознательный, рациональный характер подобных соглашений.
Скорее речь должна идти о том неявном, предполагаемом знании, которое цементирует и
направляет мысли, чувства и действия членов коллектива. Поэтому, коллективные идентичности являются коммуникативными конструктами, дискурсивными событиями, которые, в свою очередь, очень важно правильно интерпретировать, выявляя те горизонты
всеобщности, которые скрыты за ними. Если интерпретация оказывается ошибочной, то
возникает опасность манипулирования представлениями о коллективной идентичности, и
игнорирование различием между субъектами, что приводит к насильственному искоренению этих различий при проведении политики идентичности.
В заключение необходимо сказать, что радикальные изменения в современной Украине требуют совершенно новых подходов к анализу социальных отношений и процессов, ориентированных на отказ от всяческого рода моделей и схем центристского толка. Сравнительный анализ субъективной идентичности как процессуального явления (на
примере перформативной самоидентификации) и специфики коллективной идентификации выявляют их определённые сходства, но и определённые различия. Это позволяет
оценить всю значимость культурных факторов социальных процессов, и выдвигает на передний план дискурсивно-конструктивистские способы самоопределения субъекта и его
идентификации с тем или иным коллективом. С их помощью мы можем уходить от влияния идеологического знания, продуцируемого группами влияния, существенно искажающими результаты современного социального познания в отношении актуальности исследований субъективной и коллективной идентичности и их взаимозависимостей.
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SUMMARY
This is a comparative analysis of subjective and collective identities considered via
procedural approach. The fact is that the processes of subject’s self-identification and collective
identification cannot be ultimately reduced to some finished identities. Individual process of selfidentification does not contain any pre-prepared content that subject could know before the very
process of self-identification, as well as professional, religious, national , civic identity does not
precede the subject’s collective identification. The purpose of this article is restricted to the two
interrelated issues: how is subjective identity being formed (for example, one of its varieties –
performative one), and what is its impact on subject’s collective identity, what are the
similarities and differences with it? We adhere to the methodological postulate, according to
which the breakaway of subjective identity study from its collective counterpart is fraught with
rough distortions and inaccuracies in the study. Since in the strict sense the concept and context
of the formation of any social identity belongs only to a social subject and it remains just a
fiction without his active participation, because the subject is always included in these or other
groups . It is shown that the very identity as well as subjective or collective one cannot be
considered apart from the processes or mechanisms of its formation. In other words, identities
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lose their credibility without the joint consideration of their formation process, being reified
entities separated from its life-giving source.
Comparative analysis of subject’s "external" and self- identification shows their essential
distinction. The identifier and the identifying, i.e. the subject as an instance which "holds" the
identification and the initial framework for the identification are coincide in the process of selfidentification. In other words, the identifier itself correlates with a particular signifying inside the
speech, i.e. finds the identifying for itself by discourse. For example, there are statements that
include any direct or indirect reference to the speaking subject. This coincidence or identifier and
identifying combination constitutes a fundamental difference between self-identity and all other
forms of identification. Thus, the identifying exists independently from the identifier and the
process of identification in the case of a simple or purely external identification. So it exists
"before" and "outside" of identification; the act of identification is purely external procedure
towards the "identifying", the subject as a being does not exist beyond its ability of selfidentification. In other words, the subject itself is being made retroactively, through the act or
self- nomination or self-signification. Therefore, subject’s self-nomination is always slightly
prior to any knowing, to any reflexive definition of the "I" as a mental action made by the
subject.
It is quite obvious that the proper names and related acts of self-nomination constitute
their own subjective totality capable of independent, autonomous existence, independent of the
external objective temporary impacts and determine the subjective horizon of the proper name
temporality assigned by the subject in the act of naming. In this act the past, present and future
coexist, turning , each time in their own way - from the future into the past, from the future into
the present, from the past, "hopping" through the present, into the future. Therefore the
(self)naming acts are the much-needed temporal framework that defines the process of selfidentification of the subject. On this basis, it appears that the act of self-identification, as
opposed to the act of "external" identification, corresponds to the type of statements that are
usually called "performative sentences" or performatives after J. Austin’s language analytical
philosophy studies. Performative self-identification is an act of self-reference. In addition to sit
there are also other self-identifications of the subject, such as the narrative and descriptive,
spatial and somatic, micro-somatic. Identification of the self and of others is always inherent in
the whole structure of the social life of the subject, while the "ready", a priori existing identities
don’t give such an unequivocal answer.
The concept of subjective identity implies the existence of the same subject as the real
mentally - biophysical existing integrity, whereas the collective identity is considered as the
"internal" system of what is collective itself, it is important who and why unites into a group.
Therefore, a group of relevant subjects should be primarily determined in the study of collective
identity. In transition from the subjective to the collective identity the semantic shift in the
understanding of the concept of "identity" is obvious. Thus, mental and psychic procedural
identity of the subject (which equally refers to the all types of subjective identity) is transformed
here into a collective unity of many with its direct carrier or signifier. Thus, the collective
identity acquires some different status. While maintaining the procedural character the
mechanisms of collective identification are based on the allocation "of the own group", "the own
culture", "the own nation", i.e. of some meaningful referent in social fields of collective identity.
The subject (in collective identification) is usually guided by the following markers of the social
situations: by the most emotional and sense-value relevance of the group (those who can be
called "we" or "our"); by the recognizing the common traits and qualities with the group; by the
capability of group support providing, protection and working conditions for its fulfillment. The
collective identification can occur for various reasons, but the center of all of its models is the
value-meaning vector. However, there is a fundamental similarity between the two identification
processes. Only subjects, not groups can construct identities in the identification process.
Specificity of the collective identity lies in its organic connection with the meaning constitution
in the process of actors’ joint collective action. In other words, the defining meaning of the
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concept of "collective identity" is that it allows us to move from the idea of collective action
subject and of activity in general to the processes by which a particular group of subjects
becomes a collective. Therefore, the same procedures are applied for collective identity study as
for the subjective identification consideration.
If follow the reconstructive type of arguing, we should note that the collective subjects is
the unsustainable population which reality and identity largely depend on identifications from
the side of the subjects forming one or the other group. Subjects can be particles of different
groups; they can enter them in and go out of them at any time. There is no real "collective body."
It's a kind of a metaphorical representation of social reality, a purely imaginary value, a social
construction. It is assumed that the subjects know the cultural features of their community, at
least to the extent that it allows them to rely on those features and have a certain concept of this
community. This sacred and profound filing of belonging is considered their collective identity.
The collective identity is the most important connection between people in the social and cultural
perspective.
Thus, collective identities are situational and procedural produced constructs that
represent nothing but a community, which should be specifically manifested every time in the
practical relations of the subjects to themselves and to the world. The collective identities in idea
express the achievement of a definite consensus between the subjects. It is not necessary to
assume only exceptionally conscious, rational nature of such agreements. We should talk rather
about the implicitly assumed knowledge that cements and directs the thoughts, feelings and
actions of group members. Collective identities are communicative constructs, discoursive
events that are very important to interpret correctly empirically, identifying the universal
horizons that are hidden behind them. If the interpretation is incorrect, there is a risk of
manipulation with the groups and ignoring the differences between the subjects, that leads to a
violent imposition of imaginary homogeneity and to silencing differences.
О. В. КРАСНОКУТСЬКИЙ
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕТЕРМІНАНТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ
ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Доцільно нагадати, що підвищення рівня політичної культури, нарівні із підвищенням рівня культури правової, а також відповідальності державно-владних структур у
цілому й суб’єктів державної влади зокрема, входить у, так би мовити, «культурну» блочну конструкцію системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення в
українському суспільстві на етапі його трансформації, яка під своєю егідою принагідно
об’єднує весь комплекс факторів, чинників, що мають чітке культурне забарвлення, культуро-державотворче спрямування. Такі фактори здатні, насамперед, оптимізувати перебіг
державотворчого ідеологічного каузального відношення, державотворчо-ідеологічної взаємодії і, одночасно із цим, поступальний плин ідеології державотворення на теренах сучасної України, а також поліпшити довколишню державно-владну дійсність, навкружне
державно-політичне буття, що, безумовно, знаходитиме відповідне відображення у наявній державотворчій ідеології, змінюючи у більш позитивну сторону її нинішній стан, що,
у свою чергу, наблизить нас до розв’язання проблеми її формування, обумовить становлення ефективної національної моделі державного будівництва, практики творення й подальшої розбудови якісно нової Української держави як дійсно суверенного й незалежного, демократичного, соціального, правового державного організму.
Осягнути феномен політичної культури, різнобічні його ракурси й грані намагалося багато дослідників минулого. Відповідні спроби, як свідчить проведений аналіз, тривають і сьогодні. Різноманітні літературі джерела зазвичай вказують на те, що сам термін
«політична культура» вперше ввів у філософський та науковий обіг німецький філософпросвітник Й. Гердер іще у далекому XVIII ст. і що спроби введення системної теоретич132
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ної розробки даного феномена розпочалися лишень із початком другої половини минулого сторіччя й були пов’язані насамперед з іменами таких американськими вчених, як Г.
Алмонд, С. Верба, Д. Пауелл та ін. Окрім того, до розгляду питань, що так чи інакше були
пов’язані з політичною культурою, різними її аспектами, ракурсами, зверталися свого часу, як добре всім відомо, Н. Макіавеллі, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та інші славетні мислителі минулих епох.
Не забували взятися за мисленнєвий теоретичний аналіз позначеної культури й
знані державотворчі ідеологи, вітчизняні знавці ідеологічного явища. Так, В. Ленін, як
ідеолог і творець першої в історії людства Соціалістичної держави, концепт політичної
культури використовував у своїх роботах іще на світанку 20-х років XX ст., посильно ввівши його тим самим у теоретичний і, водночас, практичний обіг на безмежних просторах
країни Рад. Намагаючись за посередництва теоретичного аналізу зазирнути у глибочінь
сутності явища, яке позначається вказаним концептом, він спромігся, зокрема, з’ясувати
значення й роль цієї культури у боротьбі за будівництво нового суспільства трудящих, вільних від усякої експлуатації, відповідної державної конструкції, формування нового типу
особистості, опрацювати методологію її становлення тощо. «Таким чином, мета політичної культури, політичної освіти, – резюмує свої думки Ленін, – виховати справжніх комуністів, здатних перемогти брехню, передсуди і допомогти трудящим масам перемогти старий порядок і вести справу будівництва держави без капіталістів, без експлуататорів, без
поміщиків» [1, 384].
В останні роки існування єдиного союзного державного організму, коли передові
загони носіїв вітчизняної державотворчої думки, здійснюючи широкомасштабні розвідки,
вели іноді, справді, доволі відчайдушний пошук нових шляхів, способів, механізмів оновлення його життєдіяльності, окремі її репрезентанти, досліджуючи на сторінках своїх
праць діалектичний взаємозв’язок традицій та новаторства в ідеологічній діяльності, підійшли до розуміння, усвідомлення нагальності опрацювання всього проблемного поля
політичної культури, її значення, ролі та місця у розгортанні позначеної діяльності. «Чи
існує основа, – випливало з під їх дослідницького пера логічне питання, – яка дозволить
знайти об’єктивну, незалежну від волі й свідомості людей ознаку, котра дає можливість
отримувати істинну оцінку ефективності ідеологічної діяльності партії, тобто загальний
критерій її? Безсумнівно, існує. І основу цю слід шукати в реальному суспільному житті, у
соціальній практиці. Нею, на нашу думку, може бути тільки соціальна культура мас, найважливішими складовими елементами якої є політична, економічна, моральна культура.
Їх-то, як нам уявляється, і слід розглядати у якості загальних критеріїв ефективності ідеологічної діяльності партії. Не применшуючи значення кожного з цих критеріїв, сьогодні
правомірно говорити про зростання ролі політичної культури…» [2, 195].
Оцінюючи наявні залишки теоретичної спадщини радянської доби, слід визнати,
що історія осмислення, аналізу й загальної концептуалізації самого поняття «політична
культура» на протязі майже семи десятиліть владарювання країни Рад виявилась доволі
непростою. І в цій думці, до речі, ми неодинокі. «Що ж стосується історії цього поняття в
радянському суспільствознавстві, – зауважують сучасні дослідники, – то воно, хоча після
смерті Леніна і не зникло зовсім з уживання, але й не належало до числа широко використовуваних. Таке положення, природно, не може бути пояснено зникненням феномена, що
ним позначається, або ж послабленням його прояву в реальній дійсності. Одначе причина
цього все ж була. Вона, за всією ймовірністю, полягає у недостатній вивченості явища, що
позначається поняттям «політична культура». І, слід зауважити, що ця причина, на жаль,
не усунута й сьогодні» [3, 135-136].
Щоправда, протягом останнього десятиліття існування СРСР окремі групи дослідників-суспільствознавців завзято намагалися все ж таки ліквідувати цей недолік, вказану
причину, відповідну прогалину знань. Цьому підтвердження – праці М. Кейзерова, В. Савельєва, О. Соловйова, М. Фарукшина та інших авторів. Роботу в даному напрямі, але ж
вже у пострадянський час, продовжили сучасні представники філософської, наукової дум133
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ки, частина з яких приділяли увагу в своїх трудах у тому числі й осмисленню політичної
культури в розрізі новітньої історії України. У колі вказаних представників достатньо назвати, наприклад, В. Бебика, В. Бурдяк, В. Воловика, М. Головатого, П. Демчука, В. Мандрагеля, Л. Нагорну, М. Назарова, Б. Орлова, О. Проскуріну, В. Ребкала, О. Рудакевича, С.
Рябова, П. Саса, Г. Сащук та деяких інших. Одна за одною виходили на публічний захист
досить цікаві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) філософських
(В. Алієва, В. Ребкало та ін.), політичних (Ж. Деркач, М. Конончук, І. Штука та ін.), історичних (Л. Непіпенко, П. Сас та ін.) наук, що були присвячені проблематиці, прямо чи
опосередковано пов’язаною з політичною культурою, окремим її питанням.
Проте, як говориться, кількість далеко не завжди означає якість. Так переважно
склалося, на жаль, і в даному випадку. Зростання кількості робіт, що виходили в світ і
присвячувались осмисленню означеної культури, лише примножувало й без того доволі
строкатий спектр підходів до її розуміння, аналізу, починаючи, передусім, із визначення
загального поняття, що позначає цей непростий соціальний феномен. Внаслідок цього суспільствознавча думка невпинно віддалялася від моменту напрацювання єдиної парадигми концептуалізації політичного культурного явища, бачення його сутності, змістовного
наповнення концепту «політична культура». У цьому контексті вельми промовистим є
факт того, що на початок XXI століття в світі нараховувалось більше ста різноманітних
визначень поняття, що нас цікавить [4, 110]. Зрозуміло, що останні роки, які щойно минули, лишень збільшували своїм ходом число цих визначень, що аж ніяк не сприяло становленню необхідного формату парадигмального бачення суті вказаного культурного явища.
Очевидно, що, як справедливо відзначається, «…їх число (визначень політичної культури
– О.К.) росте в основному із-за того, що своє новаторство багато авторів намагаються проявити насамперед саме тут, у тлумаченні поняття, забуваючи розібратися в сутності явища, що позначається ним» [3, 136]. І, дійсно, адже практично кожен із сучасних дослідників, хто береться більш-менш серйозно опрацьовувати на теоретичному рівні відповідний
різновид культурного феномена, зазвичай знов «ощасливлює» читацькі кола інтелектуальної громадськості новими понятійними трактовками політичної культури, вносячи тим
самим ще більший хаос у її понятійно-категоріальну інтерпретацію, мисленнєво віддаляючись, як правило, від пізнання й окреслення ліній, контурів сутності конкретно визначеного явища. А це, у свою чергу, штучно стримує, гальмує розуміння та концептуальний
розгляд підвищення рівня політичної культури як складової системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації.
Зауваживши це, перейдемо до формулювання мети даної роботи й викладу основного матеріалу соціально-філософської розвідки.
Мета статті – дослідити політичний культурний феномен у багатстві контурів його сутності, підвищення рівня даного явища як складову системи детермінант оптимізації
розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації.
Цікаво відзначити, що загальну ситуацію, котра склалася, своєрідні «розбрід і хитання» у питанні визначення поняття «політична культура», досить вдало ілюструє наявна
довідкова література. Тут, за майже класичною для останніх років схемою, проглядаються
три, як мінімум, варіанти, підходи до понятійної трактовки політичної культури. У першому з них, традиція буттєвості якого сягає своїм корінням мисленнєвих теоретичних
конструкцій Г. Алмонда й С. Верби, акцентується увага переважно лише на духовній
складовій політичного культурного явища [5, 422; 6, 326; 7, 228]. Як правило, у даному
випадку традиційно вказується на те, що політична культура – це існуючий у кожному суспільстві в конкретний період часу набір переконань, символів і цінностей, пов’язаних із
політичною системою. «Між тим, феномен політичної культури, як нам уявляється, включає не тільки духовну компоненту, безумовно найважливішу, але й матеріальну, яка формується різними державними структурами, політичними інститутами, що склалися в кон134
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кретному соціальному організмі на певній стадії його історичного розвитку. Без врахування цієї компоненти розкрити сутність феномена політичної культури просто неможливо»
[3, 136-137].
На противагу першому підходу до понятійної трактовки політичної культури,
другий, котрий генерується й підтримується окремими представниками кратологічної та
політичної думки, неправомірно зміщує акцент дослідницької уваги переважно на матеріальну складову політичного культурного явища, чим, безумовно, штучно віддаляється й
відривається одна його найважливіша складова (матеріальна) від іншої (духовної), неабияк ускладнюючи тим самим розуміння й повноцінне осмислення вказаного феномена. Так,
у руслі даного підходу політична культура визначається як «…частина загальної культури, яка формується і виявляється в процесі політичного життя; історично і соціально зумовлений продукт політичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який відбиває процес опанування суспільством, націями, класами, іншими соціальними спільнотами
та індивідами політичних відносин, а також розвиток їх власної сутності і діяльнісних здатностей як суб’єктів політичного життя» [8, 507], або ж як своєрідний різновид людської
культури, що знаходиться на стику політики й досягнень суспільства у матеріальній і духовній сферах й такий, що виявляється як цивілізована діяльність, поведінка в області політики та політичного життя [9, 278].
Намагаючись подолати світоглядну, методологічну, евристичну обмеженість
першого й другого підходів, про які щойно говорилося, третій варіант понятійної інтерпретації політичної культури, так чи інакше, звертає увагу на обидві сторони, складові,
компоненти політичного культурного явища [10, 283; 11, 93], що відкриває шлях до всебічного дослідження, осягнення цілісності природи позначеного феномена. Відстоюючи
концептуальну єдність його духовної та матеріальної компоненти, репрезентанти, поборники третього варіанту, підходу, що розглядається, справедливо зауважують, зокрема, таке: «Між тим, наявність політичних знань, оцінок і дій – це не що інше, як реально існуючі ознаки прояву політичної культури у конкретних її носіїв (народів, класів, націй, інших
соціальних груп, окремих особистостей), що характеризують їх у якості суб’єктів політичної діяльності у певний період їх розвитку. Вони обумовлюються, з одного боку, результатами політичної діяльності, яка відбувалася у минулому – змістом та якістю соціальних цінностей, традицій і норм, регулюючих політичні відносини в суспільстві, які слугують об’єктивною основою формування політичних знань, оцінок і дій у теперішньому, а
з іншого боку, – впливом суб’єктивних факторів, суб’єктів політики, суб’єктів політичної
влади в особі політичних партій та інших політичних інститутів, котрі здійснюють політичне виховання й навчання мас» [3, 137].
А отже, працюючи над питанням визначення поняття «політична культура», здійснюючи понятійну його інтерпретацію, слід пам’ятати, як мінімум, три моменти. Й, насамперед, те, що політична культура постає як один із основних різновидів культурного
феномена (момент перший). Під культурою, нагадаємо, доцільно розуміти сукупність усіх
видів перетворюючої діяльності людини й суспільства, а також результати цієї діяльності,
що втілились у матеріальних і духовних цінностях [12, 58]. Це, дійсно, немов «друга природа», що створена руками й думками людей, які народжуються, живуть і вмирають, поступаючись місцем під сонцем іншим поколінням, своїм нащадкам, котрі поступово стверджуються на шляху продукування нових явищ земної цивілізації, як матеріального окрасу,
так і, звісна річ, ідеального. Окрім цього, політична культура як оригінальний вид культурного феномена представлена двома структуроутворюючими складовими – матеріальною
складовою й духовною (момент другий), які разом виступають як прояви її складної, щонайменше, дворівневої, сутності (третій).
Зважаючи на це, враховуючи вищевикладені тези, загальний контент і специфіку
даної соціально-філософської розвідки, видається найбільш прийнятним визначення політичної культури як окремої категорії для позначення форми державного устрою, державної влади, що історично склалася, відповідної їм системи політичних інститутів, а також
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обумовлених їх діяльністю політичних знань і мотивів, форм, способів і методів політичної діяльності, цінностей, оцінок, із необхідністю притаманних кожному народу, класу,
нації, іншій соціальній групі, окремій особистості на певному етапі їх розвитку [3, 137].
Як можна переконатись, дане понятійно-категоріальне визначення відповідає трьом вищеозначеним моментам і вирізняється, серед інших, низкою принципово важливих переваг,
про що окремо підкреслюють його автори, з якими ми погоджуємось абсолютно. Поперше, воно дозволяє достатньо повно фіксувати результати діяльності попередніх поколінь конкретно визначеного соціального організму у такій найважливішій сфері його життєдіяльності, як політична, включаючи, передусім, матеріальну й духовну культурні складові, компоненти, а не обмежуючись якоюсь однією з них. «Адже, як відомо, діяльність
людей на всіх етапах суспільного розвитку здійснюється в історично визначених формах
матеріального й духовного виробництва, які як раз і є двома основними сферами існування й розвитку культури. Відповідно до цього культура розподіляється на матеріальну й
духовну. Політична культура, як нам уявляється, в даному випадку також не повинна бути
виключенням» [3, 138].
По-друге, наведене вище визначення акцентує увагу на обумовленості політичних
знань, мотивів дій суб’єктів політики, політичної діяльності, реально існуючими факторами матеріального порядку, серед яких – усталений порядок організації держави, державно-владні структури, система політичної влади, політичні партії, рухи тощо, які виступають найважливішими структурними елементами політичної культури. «Саме вони (фактори матеріального порядку – О.К.) визначають характер існуючих моделей політичної культури, її типи, насамперед такі найбільш значні, як демократична, авторитарна й тоталітарна, між якими розташовується цілий спектр усіляких національних, а також інших варіантів і різновидів політичної культури. Вказані фактори значною мірою детермінують
зміну духовної компоненти, сприяючи або, навпаки, стримуючи поступальний розвиток
політичних знань, оцінок і мотивів політичної діяльності різних суб’єктів, а з ними й політичної культури в цілому» [3, 138].
По-третє, позначена дефініція передбачає можливість і необхідність подальшої
концептуалізації політичної культури крізь призму конкретно-історичного підходу до
аналізу даного різновиду культурного явища, виокремлення й розгляду політикокультурної специфіки як усього людського суспільства в цілому, так і конкретних суспільств, класів, націй, різних соціальних груп, окремої особистості, осмислення цієї специфіки, з огляду на певний етап історичного розвитку того чи іншого соціального організму, здійснюючого у наявних просторово-часових координатах свою унікальну цивілізаційну подорож, залишаючи за собою більш чи, навпаки, менш виразний культурний відбиток. Виходячи з цього, цілком зрозумілою й доречною, зокрема, є класифікація політичної культури залежно від її носія, суб’єкта, коли виокремлюється політична культура
індивідуальна й групова, а також від соціальної структури суспільства, коли вирізняється
класова політична культура, національна й вікова [3, 139]. Зауважимо, що правомірність
існування такого підходу до класифікації вказаного культурного явища не ставиться під
сумнів, як правило, і сучасними дослідниками, роботи яких, до речі, містять подібні класифікаційні варіації феномена, що нас цікавить.
І, по-четверте, що не менш важливо, вищевказана понятійна трактовка політичного культурного явища досить вдало, на наш погляд, корелює із найбільш вузловими поняттями й категоріями соціально-філософського дослідження державотворчої ідеології,
серед яких передусім такі, як «політика», «політичне буття», «політична свідомість» та
інші, істотно доповнюючи тим самим понятійно-категоріальну картину навкружної дійсності, політичної її компоненти, а разом з тим, звісно ж, неабияк полегшуючи системне
осмислення проблеми формування ідеології державотворення (взаємозв’язку політичної
та правової свідомості) в цілому й, зокрема, провідних чинників оптимізації розвитку названого ідеологічного феномена в українському суспільстві, що перебуває на етапі своєї
трансформації.
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Як різновид культурного феномена, політична культура наслідує всі загальні риси
останнього і, внаслідок цього, має об’єктивний (по-перше) і конкретний (по-друге) характер, існує у двох своїх провідних формах, тобто у формі предмета, готового результату у
всій сукупності матеріального й духовного політичного багатства, що продукується людиною та людством усюди й повсякчас, і у формі багатства людської особистості – її
суб’єктивного політичного багатства (по-третє), а також є явищем, що постійно перебуває
у розвитку (по-четверте) [3, 139-140]. Враховуючи те, що у будь-якому класовому суспільстві культурне явище набуває виразного класового забарвлення як за своїм ідейним змістом, так і за своєю ідейною спрямованістю [13, 225], то його провідний різновид – політична культура, ясна річ, іманентно приречена, запрограмована мати класовий характер
(по-п’яте). Як і культура в цілому, політичний культурний феномен тісно пов’язаний з історичним розвитком цивілізації та «цивілізаційно-глобалізаційними» процесами, що відбуваються у світі (по-шосте) [14, 328].
Разом з тим політична культура має, безумовно, й свою специфіку, свої специфічні унікальні риси, особливості [3, 140-142]. І перша з них – це те, що даний культурний
феномен утворюється й формується значно пізніше інших складових, компонентів загальної культури, тобто культури економічної, моральної, естетичної. Друга полягає у специфіці розвитку політичної культури, адже останній зазвичай розпочинається з якісних змін
не стільки у світі матеріальному, скільки у світі духовному. «Суспільствознавцями вже
давно помічений той факт, що кожній соціальній революції, корінним якісним змінам у
найважливіших сферах життя суспільства передують не менш кардинальні зміни у суспільній свідомості, себто революції у головах людей, в їх поглядах на існуюче державне
правління, політичні інститути, що склалися в суспільстві, переоцінка політичних знань,
форм, способів, прийомів, методів політичної діяльності» [3, 140-141]. Третя ж пов’язана
із належністю позначеного різновиду культури до феноменів надбудовного порядку, внаслідок чого його розвиток, урешті-решт, обумовлюється розвитком безпосередньо самого
базису.
«Одначе розвиток політичної культури, – робиться справедливе уточнення, – не
завжди відбувається синхронно із розвитком базису. Володіючи відносною самостійністю,
він може як відставати від розвитку базису, так і випереджати його. І, якщо відставання у
розвитку форм державного устрою, державної влади, відповідної їм системи політичних
інститутів, політичних знань, цінностей, оцінок, форм, способів політичної діяльності,
відставання політичної культури однозначно негативно впливає на хід суспільного розвитку, оскільки гальмує, стримує його, то випередження розвитку політичної культури розвитку базису не завжди однозначно позитивно впливає на розвиток суспільства, його матеріальної та духовної культури. Воно буде відігравати позитивну роль лише за умови порівняно невеликого розриву у рівнях розвитку політичної культури й базису, що дозволяє,
спираючись на можливості нової політичної культури, що відкрилися, забезпечувати прискорення розвитку старого базису, усуваючи таким чином невідповідність між базисом і
надбудовою. Значне ж випередження у розвитку політичної культури розвитку економічного базису, тривале збереження розриву у рівнях їх розвитку, по-перше, підсилює залежність базису, економіки від політики, знижуючи потенціал його саморозвитку, а по-друге,
гіперболізуючи роль і значення політичної культури, формує ілюзію можливостей її саморозвитку незалежно від інших видів культури – економічної, правової, моральної, естетичної, перешкоджаючи оптимізації їх взаємозв’язку та гармонічному розвитку, ускладнює
процес формування політичної перспективи, визначення реальних політичних цілей, перетворюючи політичну діяльність у «політику заради політики».
Прикладом такого роду негативних наслідків слугує збереження розриву у рівнях
розвитку політичної культури та базису у радянському суспільстві. Як відомо, подолати
цей розрив за усі десятиліття існування цього соціального організму так і не вдалося. У
результаті економіка часто й густо підмінялася політикою, яка, не маючи достатньо міцних економічних підвалин, все більше набувала форм тоталітаризму, що сковував рухли137
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вість і гнучкість соціальних структур та супроводжувався рецидивами суб’єктивізму й волюнтаризму, котрі завершилися бездумними «дослідами» Горбачова й розвалом СРСР» [3,
141-142].
Окрім трьох своїх специфічних рис, на які звертають увагу дослідники, політична
культура володіє ще однією – четвертою – унікальною характеристикою, ознакою, про
яку, до речі, ні в якому разі не слід забувати й яка має для нас, здійснення й логічного завершення соціально-філософського аналізу державотворчого ідеологічного явища, принципово важливе значення, позаяк прямо вказує на існування впливу означеної культури на
природний хід розвитку, перебігу державотворчої ідеології, що, зокрема, підтверджується
дослідницькими матеріалами, котрі були оприлюднені нами раніше. А отже, четверта риса, що нас цікавить, полягає у тому, що політична культура, а якщо більш конкретніше, –
то підвищення рівня такої культури, завдяки реальній можливості проведення політичної
ідеологічно-державотворчої діяльності й безпосередньо через неї здатна обумовити, розпочати позитивну динаміку загального перебігу державотворчого ідеологічного каузального відношення, державотворчо-ідеологічної взаємодії і, одночасно з цим, поступальний
плин ідеології державотворення в її системній цілісності.
Варто нагадати, що у Новітній час одним із перших, хто відкрито й чітко заявив
про необхідність розгляду політичної свідомості, а разом з тим і відповідної культури, в їх
динаміці, осмислення питання щодо необхідності підвищення рівня політичного культурного явища серед широкої громадськості, його поступального розвитку в суспільному середовищі, був В. Ленін. На рубежі епохальних сторіч відомий державотворчий ідеолог писав, зокрема, таке: «Якщо за критерій діяльності брати те, що зараз же безпосередньо доступне в найбільшій мірі найширшій масі, то доведеться проповідувати антисемітизм або
агітувати, скажімо, на ґрунті звернення до отця Іоанна Кронштадтського. Завдання соціалдемократії – розвивати політичну свідомість мас, а не тягтися у хвості політично безправної маси…» [15, 302]. Відзначимо, що надалі ці тези й, відповідно, розпочата Леніним мисленнєва теоретична діяльність щодо певного напряму концептуалізації політичної культури отримали свій подальший розвиток, конкретизацію у низці праць вітчизняних дослідників-ідеологознавців (В. Воловика, В. Карпічева та ін.).
Так, зокрема, у фарватері опрацювання тематики, пов’язаної з ідеологічним явищем і відповідною діяльністю, що безпосередньо з ним корелює, була висунута досить
новаторська для свого часу концепт-теза про підвищення політичної культури трудящих
мас як критерій ефективності ідеологічної діяльності партії [2, 190-207]. Згодом, на платформі концептуалізації політичної свідомості як основної форми суспільної зроблено висновок, що підвищення рівня політичної культури слід розглядати у якості загального
критерію поступального розвитку позначеної ідеальної форми. «Критерієм прогресу у розвитку політичної свідомості може слугувати підвищення рівня політичної культури людей, утворюючих той чи інший соціальний організм – людське співтовариство, конкретне
суспільство, клас, націю, іншу, більш дрібну соціальну групу. Постаючи об’єктивним проявом поступальності у розвитку політичного процесу, підвищення рівня політичної культури виступає в якості шуканої ознаки, що створює можливість засвідчитися у дійсній наявності прогресивних змін у розвитку й політичної свідомості» [3, 149].
Така можливість, як переконливо доводиться, реалізується у дійсність у вигляді
конкретних показників, що можуть бути зведені до чотирьох основних груп [3, 149-152]:
група перша – це показники росту, зростання політичної грамотності, тобто володіння різними категоріями громадян необхідним мінімумом політичних знань, засвоєння, так би
мовити, «простої політичної азбуки» [16, 328], що включає знання ними існуючого державного устрою, системи державної влади, сутності й особливостей зовнішньої та внутрішньої політики держави, основних законів та інших нормативно-правових актів, що регламентують політичне життя країни, провідних політичних партій, рухів та інших суспільних організацій, взаємовідносин держави й церкви, спрямованості розвитку держави, державотворчого процесу, його перспектив тощо; група друга – показники підвищення сту138
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пеню політичної освіченості громадян, що включає ступінь переконаності останніх у правильності, науковій обґрунтованості внутрішньої та зовнішньої політики держави, діяльності тієї чи іншої партії, що підтримує державну владу або ж перебуває до неї в опозиції,
політичної теорії, що продукується тими чи іншими партійними ідеологами, на базі якої
формується відповідна практична політична свідомість, цебто політична ідеологія, характер мотивів, цінностей, рівень вміння спиратися на отримані політичні знання, орієнтуватися у політичній обстановці, правильно визначати своє місце в ній та ін.; група третя –
показники підвищення рівня теоретичного обґрунтування як існуючої політичної реальності, так і перспектив її подальшого розвитку, підвищення рівня ефективності політичної
теорії, на що, зокрема, може чітко й однозначно вказувати наявна практика, котра є, як відомо, і критерієм істинності й критерієм ефективності теорій, всієї теоретичної діяльності
[17, 118]; і група четверта – це, нарешті, ті показники, що характеризують формування політичної ідеології, а саме: підвищення ступеню активності громадян у реалізації державної
політики, спрямованої на поступальний розвиток суспільства, його економіки, соціальної
та духовної сфер, політики партій, що представляють сили прогресу.
Думається, що сьогодні цілком правомірно й доречно розглядати підвищення рівня політичної культури, з одного боку, у якості загального критерію поступального розвитку політичної свідомості, у тому числі й як утворюючої складової процесу формування
ідеології державотворення, вимірюючи, оцінюючи його, цей рівень і, водночас, розвиток
відповідної форми суспільної свідомості, зокрема, крізь призму вищеназваних чотирьох
основних груп конкретних показників, а з іншого, що є для нас найголовнішим, – у якості
чинника, що здатен обумовити позитивну динаміку загального перебігу державотворчого
ідеологічного каузального відношення, державотворчо-ідеологічної взаємодії, поступальний плин означеної ідеології.
Виходячи з цього, продовжуючи загальний тренд наших роздумів, слід також
з’ясувати, окреслити мисленнєво, наявний стан політичної культури сучасного українського суспільства, його певні параметри, характеристики, гранично-загальні особливості.
Зважаючи на пануючий у сей час рельєф, сьогоденні реалії вітчизняної державнополітичної дійсності, у координатах, земному полоні яких опинилася країна, специфіку її
ідеології державотворення, на характеристиці якої ми зупинялися неодноразово як у своїх
публічних виступах, так і у серії останніх публікацій, видається можливим загалом погодитись із тими особливостями політичного культурного явища, що сформувалося останнім часом на теренах України, на наявність яких вказують відповідні філософські джерела
[3, 164-168]. Серед означених особливостей називаються, як правило, такі: по-перше, фрагментарний, еклектичний характер даного феномена, що, до речі, підтверджується й результатами окремих наукових розвідок [18]; по-друге, відсутність чітко вираженої спрямованості політичного розвитку; по-третє, суперечливість, роздвоєність політичної ідеології; по-четверте, клаптиковість і різновекторність ідеологій державотворення провідних
соціальних шарів і груп українського суспільства; по-п’яте, зростання соціального песимізму; по-шосте, відсутність чітко визначених пріоритетів як зовнішньої політики, так і внутрішньої; по-сьоме, синдром дива, що закріплюється в політичній свідомості; по-восьме,
високий ступінь потенційної конфліктності.
Зокрема, щодо останньої особливості, то, дійсно, «…політичний потенціал конфліктності в останні роки посилився, по-перше, за рахунок подальшої диференціації політичних партій та рухів як формуючих систему державного устрою, державної влади, так і
тих, хто перебуває до неї в опозиції; по-друге, за рахунок виникнення пов’язаних із цією
диференціацією нових політичних лідерів, які рвуться до політичної влади й вбачають
противників навіть у вчорашніх своїх союзниках; по-третє, за рахунок штучного протиставлення не тільки окремих класів, націй, інших соціальних груп, але й цілих регіонів»
[3, 168]. Усі ці обставини, що заполонили навкружну реальність, політичну її складову,
безперечно, «…не тільки іще більше посилюють ступінь конфліктності політичної культури, перешкоджаючи поступальному розвитку політичної свідомості (утворюючої скла139
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дової процесу формування ідеології державотворення й, відповідно, всього державотворчого ідеологічного явища в цілому – О.К.), але й послаблюють, виснажують творчий потенціал молодого українського суспільства» [3, 168].
Як можна побачити, вказані особливості, підведені під один знаменник і розглянуті в своїй цілісності, дають досить чітку й конкретну характеристику політичної культури сучасного українського суспільства, що свідчить, на превеликий жаль, про існування
тенденції до вкорінення на його теренах критичного стану даної культури, її наявний незадовільний рівень, а також, до речі, про відсутність належного поступу у розвитку відповідної політичної свідомості. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у проведенні
подальших філософських і наукових розвідок щодо політичного культурного феномена,
виходячи з окреслених вище концептуальних позицій, з’ясуванні основних закономірностей, яким він підпорядковується у своєму розвитку, уточненні його специфіки, що виявляється у межах українського простору-часу, й, нарешті, виявленні провідних детермінант
оптимізації розвитку цього культурного явища в Україні на етапі її трансформації. Саме
це, як уявляється, допоможе напрацювати виважений, повноцінний, науково обґрунтований комплекс заходів, своєрідний теоретично-програмний політико-культуротворчий
кейс, поява й запровадження якого так необхідні для підвищення рівня політичної культури з метою забезпечення позитивної динаміки загального перебігу державотворчого ідеологічного каузального відношення, державотворчо-ідеологічної взаємодії, і, ясна річ, поступального плину всієї ідеології державотворення нашої країни.
У той же час цілком очевидно, що вже зараз, терміново, не чекаючи результатів
глибинних розвідок, на всіх рівнях соціально-політичної життєдіяльності повинна вестись
мова та здійснюватись певна програма щодо вдосконалення й підвищення рівня культури,
котра нас безпосередньо цікавить. Розробку такої програми, її контурів цілком резонно
розпочинати, орієнтуючись на мисленнєву конструкцію, пов’язану із чотирма означеними
вище основними групами конкретних показників, за допомогою яких можна оцінювати,
вимірювати як сам рівень політичної культури, так і поступ відповідної форми суспільної
свідомості. І справді: оскільки ці покажчики, будучи зібраними в окремі яскраво виразні
групи, слугують певними чіткими маркерами, орієнтирами, сходинками, визначаючими
прогресивний рух політичної культури, свідомості, то, ведучи мову про підвищення рівня
даного різновиду культурного явища, слід, насамперед, закцентувати увагу на необхідності досягнення цих показників, що виступають, дійсно, як певні політико-культуротворчі
дороговкази, й ведення такої роботи, що визначається, передбачається останніми.
Звідси випливає, що першим концептуальним напрямом даної програми слід вважати не що інше, як зростання елементарної політичної грамотності громадян. До речі,
про важливість цього питання замислювались і теоретики й практики державного будівництва, окремі державотворчі ідеологи. А деякі з них, зокрема перший керманич країни
Рад, навіть встигли збагатити скарбницю державотворчої думки окремими нотатками із
цього приводу. Цікаво, що феномен політичної грамотності ним був визначений свого часу не більше і не менше як знання «простої політичної азбуки» [16, 328]. Окрім цього, в
«Інструкції про упорядкування книги для читання робітників і селян», що була написана у
грудні 1918 р., визначено і той мінімум політичних знань, що був необхідний тоді широкій громадськості. Тут пропонувалося найпопулярнішим чином викласти найбільш цікаві
й важливі питання, у тому числі й державотворчі: «…будівництво Радянської влади, її політика зовнішня і внутрішня. Наприклад: що таке Радянська влада. Як управляти країною.
Закон про землю. Раднаргоспи. Націоналізація фабрик. Трудова дисципліна. Імперіалізм.
Імперіалістична війна. Таємні договори. Як ми пропонували мир. За що ми тепер воюємо.
Що таке комунізм. Відокремлення церкви від держави. І так далі» [19, 385]. Думається, що
сьогодні, в умовах створення якісно нової Української держави, нам, як ніколи, слід все ж
таки дослухатися до порад відомого ідеолога й державного архітектора, і, продовжуючи
змістовно наповнювати концептуальну лінію «простої політичної азбуки», що постала колись у горизонтах ленінських мисленнєвих моделей, обґрунтовано визначити й публічно
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оприлюднити той мінімум політичних знань, яким повинні володіти широкі народні маси,
уся громадськість сучасної України. З огляду на такі думки, погоджуємось у загальних
рисах із тезою, що для зростання політичної грамотності перш за все необхідно: по-перше,
чітко визначити коло найбільш актуальних політичних питань; по-друге, потурбуватися
про їх доступний і зрозумілий для різних категорій громадян виклад; і, по-третє, вдосконалювати форми пропаганди політичних знань [2, 200].
Втім, слід визнати, що зростання політичної грамотності, хоча й є актуальним і
першочерговим напрямком підвищення рівня політичної культури, здатне зумовити лише
зовнішній бік росту останньої, поверхові риси її поступу. А форма, як відомо, іноді досить
оманлива і приклади цього – повсюди й повсякчас. «Адже саме по собі підвищення політичних знань не означає, що вони автоматично перетворюються у переконання. Ну, а коли
цього не відбувається, то політичні знання, що не перетворилися у переконання, не торкнуться політичних цінностей й орієнтацій людей та не позначаться на їх політичній діяльності (а разом з тим, звичайно, на їх політичній культурі – О.К.)» [3, 149-150]. А тому другий концептуальний напрям вищевказаної програми – це, відповідно, підвищення політичної освіченості громадян. І така освіченість може народитися не інакше, як на шляху
поєднання політичної грамотності з вмінням розбиратися у навкружній реальності, політичному житті, визначати своє місце в ньому, знаходити там для себе відповідну точку
опори, подальшої активності й особистісного, громадянського зростання. Саме ж це вміння, на наше глибоке переконання, може сформуватися лише за допомоги повноцінного
залучення людини й громадянина, широких народних мас у «соціальну творчість» [3,
189], політичну її складову.
Оскільки підвищення політичної освіченості громадян, їх переконаності у правильності політики, проваджуваної державою, державно-владними структурами, політичною
партією, залежить вирішальною мірою від того, наскільки буде глибинним і переконливим наукове обґрунтування цієї політики, від розвитку політичної теорії [2, 202], то третій
концептуальний напрям відповідної програми логічно пов’язати безпосередньо із підвищенням теоретичного обґрунтування існуючої політичної реальності, перспектив її подальшого розвитку, збільшенням ефективності даної теорії. Тут важливо не забувати, що позначений концептуальний напрям, його детальна розробка й реалізація мусять узгоджуватися із концепцією творення єдиного формату метатеорії – теорії суспільства, держави й
державотворення, про необхідність опрацювання якої ми не раз говорили раніше, й в руслі
якої, звичайно ж, повинна відбуватись належна інтенсифікація відповідного теоретичного
обґрунтування.
І останнім, заключним (четвертим) концептуальним напрямом програми, що розглядається, є формування, за влучним виразом М. Кейзерова [20, 24], ядра політичної культури – політичної ідеології (прогресивної – за своїм характером), яку доцільно розглядати
також і як своєрідну вершину розвитку відповідного різновиду культурного явища. Адже
саме на ній, цій вершині, спостерігається, народжується, вкорінюється активна участь народу у творенні політичної матерії, у її еволюційному русі, розбудові держави, активність
громадян у реалізації державної політики, спрямованої на поступальний розвиток суспільства, його економіки, соціальної та духовної сфер, політики тих чи інших партій, що представляють сили прогресу; усе меншим стає політичне критиканство й все більшим – політичний альтруїзм, творчість, новаторство у державних справах. «Адже одна справа – критично оцінювати існуюче положення, висловлювати невдоволення консервативними традиціями й навіть рішуче засуджувати конкретних винуватців того, що вони існують, і зовсім інше – шукати й знаходити шляхи їх усунення, проявляти новаторський підхід до
справи (у тому числі й державотворчої – О.К.)» [2, 203].
Як тут, до речі, не пригадати й красні, влучні, «смачні» ленінські рядки із цього
приводу: «Розмагнічений дрібнобуржуазний інтелігент хниче, бідкається, губиться перед
усяким проявом неподобства і зла, втрачає самовладання, повторює всяку плітку, силкується говорити щось недоладне про «систему».
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Пролетар (не по колишній своїй професії, а по дійсній своїй класовій ролі), бачачи
зло, береться по-діловому за боротьбу: підтримує відкрито й офіціально кандидатуру хорошого працівника Івана, пропонує замінити поганого Петра, порушує справу – і веде її
енергійно, твердо, до кінця – проти пройдисвіта Сидора, проти протекціоністської вихватки Тита, проти найзлочиннішої операції Мирона, виробляє… ділові, практичні пропозиції:
запровадити таку-то систему комісарів або політкомів, змінити так-то порядки ось тут,
відрядити стільки-то певних комуністів (із стажем таким-то) на такі-то місця» [21, 232].
Із вищевикладеного випливає, що програма, спрямована на вдосконалення, підвищення рівня політичної культури в сучасному українському суспільстві, яка сьогодні,
дійсно, вимагає нагальної, невідкладної, термінової проробки й поетапної реалізації, виходячи з необхідності нарощення поступальних змін у вітчизняній державотворчій ідеології, може складатися, як мінімум, із чотирьох провідних напрямів: а) зростання елементарної політичної грамотності громадян; б) підвищення їх політичної освіченості; в) підвищення теоретичного обґрунтування існуючої політичної реальності, перспектив її подальшого розвитку, збільшення ефективності політичної теорії; г) формування прогресивної
політичної ідеології.
А тимчасом у контексті сказаного – невеличка ремарка. За великим рахунком у
навкружній об’єктивній державно-політичній дійсності маємо справу зі складним культурним нашаруванням, непересічним утворенням – політико-правовою культурою й, якщо
спробувати вести мову про її оптимізацію, вдосконалення, підвищення рівня даної культури, то логічно говорити про необхідність наявності робочих шаблонів із відповідним
первинним змістовним наповненням, детальної проробки, концептуального доопрацювання й невідкладної реалізації єдиної цілісної політико-правової культуротворчої програми,
складеної з двох фундаментальних блоків, розділів, рівнів. І перший з них – це презентований вище програмний продукт, спрямований на вдосконалення, підвищення рівня політичної культури в сучасному українському суспільстві, а другий – програмний продукт
щодо вдосконалення й підвищення рівня правової культури в означеному суспільстві.
Впевнені, глибоко переконані, а тому й не втрачаємо надії, що така єдина культуротворча
програма, грамотно, ґрунтовно, всебічно пророблена й опрацьована, вже на проміжному
етапі своєї реалізації здатна привести до поступового підвищення загального рівня політико-правової культури в українському суспільстві, що цілком природно сприятиме активності правової державотворчо-ідеологічної діяльності у межах останнього, а разом з тим
– закономірному вкоріненню симетричності зворотного впливу правової свідомості на політичну у специфічній державотворчо-ідеологічній взаємодії, що, зрештою, обумовить
формування повноцінного формату такої взаємодії і, відповідно, поступальний розвиток
ідеології державотворення в країні шляхом односторонньої дії політичної свідомості на
правову й симетричного зворотного впливу правосвідомості на політичну свідомість. А
отже, найближча перспективна подальших розвідок у даному напрямку – осмислення правової культури, підвищення її рівня, як складової системи детермінант оптимізації розвитку ідеології державотворення в українському суспільстві на етапі його трансформації.
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In an article defending the idea that political culture as the original kind of cultural phenomenon is represented by two components – a material component and a spiritual component,
which together act as a manifestation of her complicated, at least, two-level, entity. Despite this,
appears to be the most acceptable definition of political culture as a separate category to indicate
the form of the State structure of State Government that historically prevailed, the corresponding
system of political institutions, as well as due to their political activities and motives, forms,
ways and methods of political activity, values, estimates of necessity inherent in each nation,
class, nation, another social group, a separate identity at some stage of their development. The
program is aimed at improving, increasing the level of political culture in contemporary Ukrainian society, which, indeed, requires urgent, urgent, urgent works and staged implementation, proceeding from the need to augment forth changes in domestic ideology of state-building may consist, as a minimum, with the top four directions. The first trend is the growth of basic political
literacy. The second direction is to enhance the political education of citizens. The third direction
is to enhance the theoretical substantiation of the existing political reality and prospects of its
further development, to increase the effectiveness of political theory. The fourth trend is the formation of the progressive political ideology.
The objective of public-political reality we deal with complex cultural stratification, unordinary formation – political and legal culture and, if you try to talk about it optimization, improvement, increasing the level of this culture, it is logical to talk about the necessity of having a
working template with the appropriate primary informative content, detailed studies, conceptual
fine-tuning and the urgent implementation of a unified holistic politico-legal program, composed
of two fundamental units, sections of levels. And the first of them is presented by above software
product aimed at improvement, increasing the level of political culture in contemporary Ukrainian society, and the second is a software product for improving and increasing the level of legal
culture in this society. So the only program competently, thoroughly, comprehensively designed
and drafted, already on the intermediate stage of their implementation can lead to a gradual increase in the General level of political and legal culture in Ukrainian society, which naturally
promotes the activity of legal ideology, activities that connected with State construction, and
along with that is the docking of the reverse impact of legal consciousness on political consciousness in a highly ideological interaction on nation-building, that in the end, the facilities
forming a full-fledged format of such interaction and ongoing development of the ideology of
nation-building in the country by the one-sided action of political consciousness on legal consciousness and symmetrical the reverse impact of legal consciousness on political consciousness.
І.І.КАПРІЦИН
ПОТЕНЦІАЛ ПАЛЕОПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ЕТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ
У ДОСЛІДЖЕННІ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Як відомо, ні релігія, ні культура не існує незалежно від їх носія – людини. Людина
ж визначається як істота біосоціальна, хоча визнання цієї опозиційної природи людини
практично до 70-х років ХХ сторіччя вдовольнялося заглибленням переважно у соціальну
природу людини. Біологічна, тобто першоприродна складова обходилася констатаціями в
дусі ліннеєвського віднесення людини до біологічного виду Homo sapiens та дарвінівського вчення про природній відбір як пояснення антропогенезу.
Історичний розгляд теорій походження релігії надає багато інформації про розвиток релігійної культури, залишивши незадовільним питання її виникнення. Між тим, в новітній історіографії питання походження людини та культури вже понад сорок років існують, так би мовити, «апокрифічні» теорії, які під час їх виникнення характеризувалися як
«непрофесійні», їх авторами були в одному випадку історик, що спеціалізувався в історії
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Європи XVII-XVIII ст., в іншому – біолог. Тим не менш, і перший, і другий, були визнаними фахівцями у своїх галузях, тобто професійними, відомими дослідниками, які 70-ті
роки ХХ сторіччя для побудови своїх концепцій залучали данні великого спектру наук. По
суті, вони виступили одними з перших представниками міждисциплінарного наукового
підходу. З огляду на те, що ці теорії пройшли перевірку часом та продовжують розширення кола прибічників, розглянемо їх потенціал у розв’язанні питання формування релігійної культури.
Перша теорія отримала назву «палеопсихологічної», хоча ця назва майже нічого
про її сутність не говорить. На наш погляд, більш відповідною є «теорія адельфофагії» як
основи антропогенезу. Її автором є Борис Федорович Поршнєв (1905-1972) – доктор історичних та філософських наук, лауреат Державної премії СРСР, автор 250 наукових робіт,
почесний доктор Клермон-Феррарского університету, багаторічний замісник голови Наукової ради з історії суспільної думки Академії Наук СРСР. Ради, яка, не зважаючи на ряд
поглядів, які не є «загальноприйнятими в науці» у 1974 році наважилася на публікацію
його монографічного дослідження «Про початок людської історії», яку до цього відклали з
друку, навіть після видалення найбільш «дискусивних положень».
Як було зазначено в анотації, «видання книжки дозволить вченим ознайомитися з
цінним науковим матеріалом, зібраним проф. Б.Ф.Поршнєвим, та спонукає їх до подальших досліджень та роздумів над поставленими ним, але не вирішеними в повній мірі питаннями» [7].
Показним, з одного боку, є констатація «значного наукового внеску», з іншого,
практична відсутність системної критики теорії антропогенезу заснованої на адельфофагії.
Останні видання монографії Б.Ф.Поршнева редагували в одному випадку есеїст (Б. А. Діденко), в іншому психоаналітик (О.Віте) [2], що говорить про стійке «утримування» теорії
адельфофагії на периферії наукового аналізу.
Що ж було крамольного в теорії визнаного наукового авторитета, відповідальної
особи з питань оприлюднення суспільствознавчої думки Академії Наук СРСР? Сам
Б.Ф.Поршнєв розкриваючи свою теорію, характеризує її як глобальний зсув в розумінні
засад людської історії, порівняний ним з відкриттям в фізиці атомного ядра в першій половині ХХ сторіччя.
Розглядаючи сутнісні ознаки людини, Б.Ф.Поршнєв виділяє, на його погляд, дві
найсуттєвіші з них, що залишилися поза увагою дослідників, між тим, є вирішальними для
усвідомлення напряму людської ґенези, а саме: по-перше, людина єдиний біологічний вид
в середині якого відзначене систематичне, не раціональне вбивство собі подібних, що не
має аналогів в природі; по-друге, людина, знову ж таки, єдиний біологічний вид здатний
до абсурду. Навіть у штучних умовах експерименту тварина поводиться з фізіологічної
точки зору абсолютно правильно, сконструювати ж абсурд (діпластію*), його нервова
система не спроможна. Увесь розвиток людської свідомості в ході історії є поступове
подолання первинної абсурдності, її зрушення на нечисленні крайові позиції [7,475].
Містком, що з’єднує наведені суто людські особливості є адельфофагія – вбивство
та поїдання представників свого виду. За думкою Б.Ф.Поршнєва, саме адельфофагія є головною засадою формування виду Homo sapiens. Історію людства, автор інтерпретує як
рух від адельфофагії до цивілізації.
За палеоантропологічними даними, інтерпретованими дослідником, неоантропи
виду Homo sapiens sapiens є безпосередніми пращурами людини. Вони виділилися з сімейства гомінід, лінії троглодітід (К.Лінней) в верхньому плейстоцені. За Б.Ф.Поршнєвим,
вони не були вже мавпами, але ще не були й людьми. Від попередників – понтідів (людиноподібних мавп) палеоантропи відрізнялися прямоходженням.
В дискусії з положеннями трудової теорії походження людини, дослідник не заперечує
фактів виготовлення ними знарядь праці. Проте перші знайдені «знаряддя» (каміння із
сколами), не виготовляли, а використовували. Подібне використання має місце в проявах
інстинкту трощення камінням, оболонок горіхів, молюсків що присутній в філогенезі не
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тільки мавп (яванських макак, капуцинів та інш.) [7,96], а й стерв’ятників, морських видр
(каланів) [7,338].
Але автор дещо незвичним чином ставить питання розгляду: справа не в тім, що ці
камені можуть бути знаряддями праці, а втім, який вид праці цими знаряддями виконувався? Б.Ф.Поршнєв логічно доводить, оскільки палеоантропи фізіологічно не мали змоги
конкурувати з хижаками нового для себе біоценозу, то єдине місце на яке вони здатні були претендувати, це місце некрофагів. Оскільки, за Б.Ф. Поршнєвим, вид палеоантропа є
всеїдним, з переважанням плотоядності, перші знаряддя ймовірно використовувалися для
трощіння кісток, – того, що не могло бути засвоєно хижаками та іншими некрофагами.
Таким чином, відповідь Б.Ф. Поршнєва на питання головної функції перших кам’яних
знарядь є визначаючою напрям екологічного розвитку троглодітід, їх головна особлива
риса – некрофагія.
Важливо те, що конкурентів в освоєнні кісткового мозку у палеоантропів практично не було. З точки зору поживності, відомо, що маса мозку у травоїдних складала 5% їх
ваги (у давнього слона, наприклад, було 200-300 кг головного мозку не враховуючи мозок
кістковий). Поршнєв зауважував, що примати, які почали спеціалізуватися на розколюванні черепів та кісток для здобуття мозку – джерела протеїнів, були «приречені» на прямоходіння, бо повинні були звільняти верхні кінцівки для носіння (каменю до кісток, чи
кісток до каменів) [7,97].
В часи Дарвіна, Фохта, Гексли та Геккеля, людині важко було визнати мавпу своїм
пращуром, корекція уявлень до мавпи-некрофага, також не могла бути «безболісна». Треба відзначити, що Б.Ф. Поршнєв усвідомлював моральні складнощі у сприйнятті його
концепції і наголошував на неприпустимості внесення в палеонтологічні дослідження
критеріїв морального, тобто не біологічного плану. На його думку, за намаганнями ушляхетнити нашого пращура проглядає турбота не про точність відтворення розвитку біологічного виду та наукову об’єктивність, а про збереження морально привабливого образу
________________
*«Діпластія – це неврологічний або психічний, властивий тільки людині феномен
ототожнення двох елементів, які одночасно абсолютно виключають один одного. Обидва
елементи тотожні в тому відношенні, що тотожна їх спільна сугестивна дія, а їх протилежність один одному сприяє їх сугестивній дії. Цей чинник в особі діпластії біологічно
«безглуздий»... і викликає реакцію на такому ж самому рівні – як би невротичному, але не
швидкоплинному, ... постійному для сфери спілкування. Те, що у тварин – катастрофа,
тут, в антропогенезі, використовується як фундамент нової системи» [7,497].
«благородного» предка, тобто наукове відтворення замінюється ідеологічним творенням
[7,321]. Доречи, дослідник був не перший, хто бачив у пращурі некрофага, такі думки висловлювали або підтримували археологи Л.Кельсієв, В.А. Городцов, П.П. Ефименко, В.И.
Громов, И.Г. Підоплічко, антрополог В.В. Бунак, на яких посилається Б.Ф. Поршнєв
[7,326].
В порівнянні з іншими вищими мавпами, троглодітіди не в якому разі не були, а ні
мисливцями, а ні хижаками, а ні вбивцями. Починаючи з австралопітекових закінчуючи
паліоантроповими вони вміли лише знаходити і засвоювати кістяки, трупи померлих та
вбитих хижаками тварин. Звісно повністю від рослинної їжі, як додаткової вони не відмовлялися.
Троглодітіди не тільки не вбивали великих тварин, але й мали інстинкт в жодному
разі не вбивати, бо це загрожувало руйнуванням їх екологічної ніші у біоценозі. Принцип
«не вбий», був головною засадою їх симбіозу із різними тваринами. «Першою умовою їх
безперешкодного доступу до ... залишків померлого м’яса, було те, щоб жива и навіть помираюча тварина їх не боялася» [7,478].
Поглиблення харчових криз віддзеркалюються на засобах праці, змінюється їх форма та призначення, що свідчило про зміну специфіки харчування, засоби з трощильних
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трансформуються у проколювальні та різальні, тобто йдеться про перехід до збільшеного
вживання в їжу м’яса.
В середньому плейстоцені криза досягає критичних значень, тому складається вузька евентуальна умова виживання. Палеоантропи вимушені порушувати головну засаду
їх екологічного симбіозу, і це загрожує виживанню їх високоспеціалізованого виду. Дослідник вважає, що в цих умовах, щоб не вступати в самозгубне суперництво з хижаками,
але, для того, щоб забезпечити себе біомасою, якої не вистачало, цей вид починає практикувати адефофагію, – вбивати та поїдати собі подібних, що, на нашу думку, технічно є
дещо іншим процесом, некрофагія можливо поступово замінюється канібалізмом.
Єдина змога «для саморятування приреченого на загибель високоспеціалізованого
виду двоногих приматів, всеїдних за природою, але трупоїдних за основним біологічним
профілем, полягала в використанні частини своєї популяції як харчового джерела, що самовідтворюється» [7, 479]. Але, логічно, важливою припоною для виживання виду в такому разі виникає «війна всіх, проти всіх», тому, як вважав Б.Ф. Поршнєв, достатньо швидко
формується дивергенція двох видів – «годованців» та «годувальників» [7,493].
Проте, автором не наводиться, яка між цими видами встановлювалася пропорція.
Харчування, як відомо, є постійною фізіологічною потребою, тому у пропорціях близьких
1:1, виникають сумніви у можливості швидкого відтворення «харчової бази». Запропоноване Б.Ф.Поршневим, можливе при незначній кількості канібалів. Але, як що прийняти
таку позицію, то вплив «годованців» на напрям розвитку не може бути визначальним.
Безперечно, факт наявності в культурі «не людей» з «дивними» харчовими пристрастями
відклався в міфах (Мінотавр), повір’ях (жертви лісовику та ін.), казках (персонажі, що не
нехтують людською плоттю), але їх в цих джерелах одиниці.
Доволі проблемною в теорії автора є інтерпретація поховань. Пізньомустьєрсткі
поховання представляються Б.Ф.Поршневу, як наслідки «нервового зсуву», «...наочне вираження зштовхування двох інстинктів, ... призначення яких, запобігти некрофагії». Остаточно для пояснення ховання харчового ресурсу, автор приймає як «методологічну посилку уявлення, про те, що розвиток культури не продовжує, а заперечує і всіляко перетворює те, що люди залишили за порогом історії...» [7,482-488]. Але при такому куті розгляду, якісно не усвідомленими зостаються часові та матеріально-фізичні витрати, вкладена праця у поховання «біомаси», ті емоційні, світоглядні вкладення, що прослідковуються
в погребальному культі. Який сенс має трупоположення, «поховальний інвентар», що
присутній навіть у неандертальців?
Б.Ф.Поршнев вважав, що релігійна культура зароджується в період дивергенції в
межах виду палеоантропа, та будується саме на опозиції «свій-чужий». Образи протобожеств, божеств, «нечистої» сили, на його думку, віддзеркалювали образ палеоантропа, з
яким людина вимушена була іноді взаємодіяти (бібліографічну відбірку з цього питання
зробив О. Віте [2]). Протистояння з «чудовиськом лісним», за логікою автора, складаються первинні релігійні уявлення давньої людини, які віддзеркалюються у культурі.
Таким чином, теорія антропогенезу Б.Ф.Поршнєва, дещо не звичним чином інтерпретує відомі факти ранньої історії людства, що робить деякі тези поширеної діяльніснотрудової концепції менш «захищеними», стимулюючи її розвиток. Концепцію виділяє системний підхід, проте зважаючи на віддаленість у часі, деякі інтерполяції видаються надто
сумнівними, не підтверджуваними фактично. Треба відзначити деяке перебільшення біологічного складника концепції, зокрема значення фактора адельфофагії в ґенезі людини,
разом із тим, вдало обґрунтованою бачиться неможливість зайняття палеоантропом верхніх ешелонів нового для нього біоценозу. Не переконуючими в річищі концепції зосталися
витоки поховального культу. Разом із тим, монографія Б.Ф. Поршнева, сповнена фактичного матеріалу з екології, біології, генетики, археології, психології, що, зважаючи на деякі
полемічні місця, робить її подією свого часу.
Продовжити та розширити міркування Б.Ф. Поршнева про біологічну основу формування релігійності, певним чином, допоможе аналіз етологічних умов її формування.
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Основні етологічні підходи є вихідними від прогресу суміжних наук: нейробіології, антропології, еволюційної і експериментальної психології. За однією з теорій, релігія є корисною адаптацією мозку (Pascal Boyer), що проявилася в ході еволюції. П. Буайє наголошує на тому, що багато специфічних особливостей людського мислення роблять нас надзвичайно сприйнятливими до релігійних ідей [8,1]. Так однією з специфічних рис нашої
психіки є властивість вступати у «соціальні відносини» із відсутніми в даний момент
особами. Ця якість уможливлює інтеграцію та самоуправління великих організованих колективів поза безпосередньої присутності авторитетного керівника. Але, така «дистанційність» впливу, має і певні ризики. При перебільшенні суб’єктивного залучення до таких
віртуальних взаємин можливий «астральний» вихід за межі адекватності, встановлення
певних уявних «взаємин» із померлими, вигаданими персонажами, богами. Такі «контакти» полегшуються під час емоційної нестабільності людини (крайньої потреби, екстремальних ситуацій, прийняття психоактивних речовин та ін). Дослідник допускає, що релігійне мислення є неминучим наслідком адаптивних властивостей людської психіки. За
П.Буайє, релігія формуючи ідеалізовані образи безпосередньо відсутніх знакових осіб, супроводжуючи їх стилізованими концентрованими комплексами «захисних практик» створюють «надстимули» для будь якої діяльності [8].
В цьому сенсі, дослідник приділяє увагу компульсивній (нав’язливій) поведінці
людини як поясненню ритуалів та традицій в релігійній культурі. Стереотипні дії виконуються з вражаючою наполегливістю, проте винагородою найчастіше стає лише «почуття
виконаного обов’язку». Фундатор сучасної етології З.К.Лоренц (1903-1989) вважав, «рушійною силою кожної ритуалізованої норми соціальної поведінки є її цінність, що утворює її емоційний фон» [5,42-43]. Між тим, саме за допомогою цих дій відбувається активація в мозку програм уникання найбільш поширених життєвих небезпек. Релігія активно
використовує такі програми, призначення яких, - відділити лояльних «своїх» від «чужих».
Тобто, ритуалізована поведінка виступає засобом просоціальності. Одним з насторожуючих проявів релігійної просоціальності, є її вибіркова спрямованість (практично виключно
на єдиновірців). Вважається, що альтруїзм і просоциальность в людських колективах з самого початку були нерозривно пов'язані з парохіалізмом – ворожістю до чужаків [6], особливо загостреної в часи соціальних криз.
Інший етолог В.Р.Дольнік розглядаючи біологічні засади релігії вказує на особливість людського сприйняття інстинктивних підказок, які з погляду етології виявляються
інстинктивними програмами поведінки. Оскільки людина усвідомлює себе розумною істотою, то частіше вона біологічних інстинктів зовсім не помічає. А, якщо помічає, то
сприймає їх то як власну потребу, то як веління «зверху». Якщо ж проаналізувати неусвідомлювані людські програми поведінки, то збирається повний «комплект» для формування релігійної культури.
Зокрема, потребує уваги природній інстинкт пошуку покровителя. Ця інстинктивна
програма підказує, що для власної безпеки необхідно використовувати більшого за себе
[3,321].* Діти вигадують собі уявних покровителів, те ж саме роблять дорослі засобами
влади та релігії.
Для ієрархічних суспільств і у тварин і людей струнка піраміда супідрядності
здається правильним, єдино можливим способом порядку. У ієрархічних групах
субдомінанти змагаються за владу з домінантом і при його невеликій перевазі бояться, і
не люблять його. Боротьба в ієрархічній групі за владу найчастіше не сприймається як остаточно завершена: завжди є можливість того, що над ієрархом з’явиться хтось ще.
Іншими словами, на «сходинках» є місце для надієрарха. При чому, ним може стати і особа іншого виду. Так, в природі, синиці, пов'язані між собою системою супідрядності,
взимку можуть утворювати свиту дятла.
В.Р.Дольнік зауважує, надієрарх вигідний ієрархам: заповнивши вакантне місце
над ними, він зміцнює їх положення і владу. Крім того, він стає їх покровителем, страшним не лише зовнішнім ворогам, а й субдомінантам. Тому, від людей не вимагається
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інтелектуальних зусиль, щоб дотримуватися ієрархічних програм, вони спрацьовують самі. І, немає нічого дивного в тому, що повсюдно і багаторазово виникає ідея помістити на
вакантне місце наддомінанта щось уявне, наділене усіма над домінантними якостями в їх
безмежному вираженні. Варто зробити це – і ієрархи стають субдомінантами надієрарха,
його служителями, жерцями, а він – їх могутнім покровителем [3,322].
Наступною важливою особливістю людини традиційного суспільства є консерватизм, властивий і тваринам, всі вони схильні ретельно відтворювати свої або чужі дії в
страху щось упустити або порушити. Ці програми безпосередньо приводять нас до
обрядовості і суворого дотримання традицій – важливого атрибуту релігії.
В.Р.Дольник зазначає, що раціональна причина консерватизму полягає в тому, що
слабкому або недосвідченому інтелекту краще шукати між подіями не дійсні причиннонаслідкові зв'язки, а збіги. Така інстинктивна логіка призводить до вироблення прикмет,
табу, ритуалів. На відміну від розуму і інтелекту цією інстинктивною програмою
логічного консерватизму від народження наділений кожен з нас.
Обов'язкову частину будь-якої релігії складає загальнолюдська мораль. Проте
К.Лоренц у праці «Мораль та зброя» [4,4], доводив, що моральні настанови не лише
загальнолюдські, а й поширені у світі тварин. Пророки усіх релігій просто виносили їх з
підсвідомості у свідомість і втілювали в чітку і ритмічну словоформу. Це були необхідні
зусилля: бо відомо, що чим могутніша тварина, тим жорсткіші в неї заборони вбивати собі
подібних [3, 4], у людини інстинктивні заборони від природи – слабкі, легко порушуються
і тому потребують потужного підкріплення.
Таким чином, походження релігії не є чимось абсолютно унікальним, та і в мозку
немає спеціального відділу, «завідуючого» релігійними ідеями. Різні мозкові структури
відповідають за різні аспекти релігійного мислення і поведінки. На думку П.Буайє, ідея
бога здається нам переконливою з одних причин, ритуали привабливі з інших, моральні
норми здаються «природними» іншим чином.
Проте ці висновки не означають, що не ведуться дослідження з «локалізації» релігійних почуттів. Сканування мозку, зроблене під час медитацій і молитов, показує вражаюче низьку активність в його задній верхній тім'яній долі. Дослідники називають
розташований там пучок нейронів «областю, що асоціюється з орієнтацією» (ОАО), тому
що головною функцією цих нейронів є орієнтування тіла у просторі. Коли ОАО
знаходиться в стані нормальної активності, людина чітко відчуває відмінність між
власною особою і оточенням. Коли ж ОАО перебуває в пасивному, «сплячому» стані –
зокрема, при глибокій медитації і молитві, це розрізнення втрачається і межі між особою і
світом розпливаються.
Метою наданого матеріалу, було зведення частини даних, які часто «випадають» з
наукових досліджень релігійної культури. Даних, «інтимних», які сприяють поглибленню
усвідомлення біологічної природи в ґенезі духовної, зокрема релігійної частини людської
культури Завершуючи огляд, на думку спадає зустрінута інформація про те, що новонароджена дитина демонструє близько ста програм вродженої поведінки, які покликані забезпечити її життєстійкість.Як ми пересвідчилися, серед цих ста інстинктів деякі створюють
умови для формування образності, абстрактного мислення та інших форм, що лежать в
основі релігійного відтворення світу. На біологічному рівні, комплекс життєзабезпечення,
що позначається як «Бог», формувався еволюційним шляхом, «релігійне переживання, це
результат діяльності певної групи нейронів» [1,2], яка в межах певної культури трансформуються в ту чи іншу релігію, яка згодом виступає реальною соціальною силою. Для
_______________
*Маленька рибка амфітріон ховається від ворогів у отруйної, хижої актинії.
Горобець, оселившись в гнізді хижого птаха, - захищений від дрібних хижаків. Лелеки і
ластівки користуються нашим захистом, селячись на будинках.
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багатьох людей релігія, – це їх життя, але ж біологічна природа людини (почасти не усвідомлювана) здатна впливати на її якість. Розкриття та усвідомлення потенціалу палеопсихологічного та етологічного підходів покликане покращувати цю якість.
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SUMMARY
The article is an attempt to overcome the lack of attention to the biological component of
religious culture. Examines the potential theory B.F.Porshnev, views on the formation of the
religion К.Lorenz, P.Boyer, A. Buchbinder,V. Dolnik, F. Markov.
A social history of religion gives information about the process of its development, but
does not address the issue of religion. The article analyses the existing about forty years the theory of Adelfia (B.F.Porshnev )as the basis of anthropogenesis, and modern data ethology on biological basis of religion.
Theory B.F.Porshnev defines the essence of a person based on two main features: a systematic irrational murder inside of their biological species; and the ability to absurd actions.
Unites these two features adelphie as a regular practice of killing and eating the representatives
of the kind. The history of mankind B.F.Porshnev considers as a movement from Adelfia to civilization. Religion, in his opinion arises at the stage of divergence of Homo sapiens on cannibals
and victims. Despite the controversy the theory, and the exaggeration of biological factor in history, draws the attention of the biological substantiation of Necrophagia primitive people and a
number of other provisions.
Data ethology allow to include religion to the consequences of adaptive processes of the
human psyche (Pascal Boyer). Discusses instinctive program of human behavior underlying religiosity. Biological basis of religion presents as an important and influence the quality of the
religious life of man and society.
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СПОРТУ: СИМВОЛИ, ОБРАЗИ І СМИСЛИ
Актуальність феноменологічного дискурсу в царині спорту пояснюється тим, що у
сучасній науково-диференційованій і культурно-мозаїчній картині світу (А. Моль) людиною втрачається його цілісне сприйняття і вона залишається абстрактною одиницею його
виміру. Президент Папського інституту середньовічних досліджень в Торонто А.С. Пежі
заявив: “Ми живемо не в освяченому суспільстві, а у світі не тільки розчленованому, а й
позбавленому інтелектуальної єдності: теолог тлумачить про спасіння, філософ розмірковує про реальність у його граничних екзистенційних поняттях, а вчені ведуть розмови про
природу” [3,с.180]. Яке ж місце посідає спортивна культура у розмаїтій палітрі сучасного
образу світу?
У всіх дефініціях фізичної культури передовсім підкреслюється, що вона є складовою частиною загальної культури (Закон України “Про фізичну культуру і спорт”, стаття
1). Але в контексті історико-культурологічних альтернатив унаслідок домінування інформаційних технологій і віртуалізації світу культура втратила свій цілісний узагальнений
характер, що фундаментує ідеали суспільства. Вона стала зайвим епіфоменом у діяльності
людини, від якої «стомилася» західноєвропейська цивілізація [11]. "Ось і настала ця епоха
колосального зрушення – фундаментальна криза цінностей, загальний постмодерністський
релятивізм, туга за традицією і, схоже, жодних перспектив", – пише російський письменник А. Бичков у філософському есе про щастя [4,с.112].
Сучасний спорт на відміну від попередніх уявлень про нього презентується як соціокультурний феномену, а його проблеми становлять предметне поле фізичної культури
як такої, що обернена до цінностей тілесного навчання і фізичного виховання [10,с.97110]. На думку культурологів завдяки трансформаційним процесам у загальній культурі
спорт, що тривалий час не визнавався інтелектуальною спільнотою як її частина, з позиції
власної самодостатності намагався відповідати гуманістичним критеріям культури, а нині
виходить на авансцену культурологічних практик [15,с.106-113].
Актуалізуючи проблеми феноменології спорту, постає питання про взаємозв’язок
світоглядних настанов спортивного руху з його гуманістичними ідеалами, що фундаментувались Олімпійськими іграми Древньої Греції, і символічного сприйняття світу розгубленою і усамітненою під шквалом цивілізаційних перипетій сучасною людиною. Відповіді
на поставленні питання становлять теоретичну основу нової міждисциплінарної галузі
знань «філософії спорту», яка набула широкої популярності в англо-американській та західноєвропейській духовній ойкумені і нині започатковується в українському філософському просторі, хоча основні її ідеї закладені у сумісних дисциплінах як «філософія тілесності», «філософія здоров’я», «валеософія», «філософія олімпізму» тощо. Феноменологічний компонент, який притаманний будь-якій філософії (М.Мамардашвілі), у світовому теоретичному інструментарії філософії спорту розглядається ще не достатньо. У ній превалює описова методологія, яка допомагала в період становлення галузі знань систематизації накопиченого матеріалу, але вона стає на заваді в подальшому її розвитку та імплементації в аннали сучасної філософської культури.
Французький філософ Б. Жьо вважає, що спорт – це об'єднання соціокультурних
елементів вищого порядку і розвиває ідею про спорт як "контрсуспільство з багатьма протиріччями" . На Всесвітньому науковому конгресі "Спорт в сучасному суспільстві" (Тбілісі, 10  15 червеня 1980 р.) Г. Люшен (Німеччина) заявив: "У даний час я вважаю дуже
сприятливим той факт, що ми вперше зробили описовий та феноменологічний аналіз, коли
говорили про діалектичну структуру спортивного змагання і про його можливі наслідки
для світу" [16,с.28-37].
Аналіз філософських літературних джерел свідчить про те, що в Україні, як і в
усьому пострадянському просторі, склалася дещо парадоксальна ситуація. Останніми ро151
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ками філософська думка в предмет свого дослідження активно інкорпорує проблему людської тілесності, її етичну та естетичну культуру, соматичні екзистенціали, але при цьому
рідко звертається до експериментальних даних та теоретичних узагальнень у галузі фізкультурно-спортивної науки, безпосереднім об’єктом дослідження якої є тіло. У свою чергу
фахівці, які вивчають наявні та потенційні біопсихологічні якості організму спортсменів
під час їхньої підготовки до змагань, а також науковці з фізичного виховання, котрі опікуються гармонізацією духовного і тілесного здоров’я молоді, майже не звертаються до
існуючих філософських роздумів про сенс, доцільність, соціальну значущість спорту, його
місце і роль у системі світоглядних уподобань людей, хоча всіляко намагаються розкрити
культурологічний потенціал фізичної культури і спорту.
Зауважимо, що останнім часом в українському континуумі помітні зустрічні прагнення з боку фахівців у галузі фізичної культури, теоретиків спорту та філософів у спільному вирішенні проблем гармонізації духовного і фізичного стану людини. Враховуючи
існуючу кризу у фізичному вихованні, відомі вчені Т.Круцевич, Ю.Курамшин,
В.Петровський для подолання методологічних перешкод у розвитку теорії фізичного виховання звертають увагу на те, що «філософія дає для неї методологічну основу пізнання,
спираючись на яку, вчені отримають можливість об’єктивно оцінювати дію соціальних
законів, проникати в суть проблеми, узагальнювати, аналізувати і відкривати нові закономірності її функціонування та перспективи розвитку в суспільстві» [21,с.19].
Дослідник С.М. Бацунов у кандидатській дисертаційній роботі з соціальної філософії «Спорт як соціокультурний феномен» вбачає цілісність спорту «в єдності і взаємовпливі усіх його структурних елементів», а об'єднуючу роль, на його думку, «відіграє людська спрямованість спорту, яка реалізується через соціокультурну, символічну, інтеграційну, генеруючу, пізнавальну, комунікативну, гедонічну, компенсаторну, соціальноемоційну, естетично-емоційну, політичну функції, а так само через функції соціалізації,
соціальної мобільності, ціннісної орієнтованості» [1,с.18-19]. Погляд автора на соціальне
буття спорту як специфічного виробництва розважальних і показових людських надможливостей можна вважати досить перспективним, оскільки спорт, “будучи невід'ємною
складовою дозвільної форми соціуму, є культурним активізмом ігрової змагальності людини” [1,с.15]. Можна констатувати, що феноменологічний контекст широко присутній у
спеціальній літературі з фізичного виховання і теорії спорту, що вимагає акцентування
його у філософських дискурсах, які опікуються збереженням цілісного світосприйняття
людини як активного творчого суб’єкта культурно-історичного процесу. Особливо виразного змісту проблема набуває у «філософії олімпізму», яку супроводжують гострі дискусії про витлумачення його ідеалів, сформованих у попередніх епохах, стосовно привабливості їх у сучасних умовах.
Мета статті – із широкого і об’ємного поля дослідження у цьому напрямі в межах
даної роботи зосередити увагу філософів і науковців лише на дискусійних питаннях можливостей і їх співпраці у розвитку феноменології спорту як новітньої інтерпретації поняття ідеалів спорту в транскрипції образно-символічної культури, котра, з одного боку, формує світоуяву людини, що становить мотивацію особистісної культури, а з іншого – активізує чи нівелює її діяльність як творця загальної культури.
Методологією дослідження є синтезування культурологічної та екзистенційної антропології, характерної для нинішнього постекзистенціалістського мисленя (К. Райда), із залученням спортології як світоглядного вчення про маніфестацію тілесного образу світу. Основною категорією, на підставі якої ґрунтується подібний синтез, є творчість, що трансцендентує небуття «ідеї», поєднує міфологічний контекст «ідеалу» в його метафоричному оздобленні у вигляді «образу» і «смислу» як результатів духовно-практичного освоєння людиною світу. Якщо розглядати спортивну діяльність як творчість, як мистецтво перевтілення, виходу за межі природної даності людини, реалізації її потенційних резервних психосоматичних можливостей, то постає питання про знаходження смислу спорту як способу
доцільної життєдіяльності людини в символах, які уособлюють створення і відтворення в
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образах фізичної культури еталонів людської тілесності. Символи й образи в даному випадку ідентифікуються у змістовному розгортанні їхнього смислу, понятті, що має практичну спрямованість у орієнтовній мотивації поведінки людей.
Синтезування є досить складним методом формування інтегративного знання,
який несе у собі загрозу еклектичності у поєднанні різнобічних принципів наукового дослідництва. Філософ М. Булатов, говорячи про еклектизм як характерну ознаку сучасної
української філософської думки, наголошує, що він дає змогу популяризувати більш широкий масив авторського бачення тієї чи іншої проблеми і стимулює творчий інтерес, “дає
змогу засвоїти більший масив філософської культури”, яка ніколи не вичерпується
[2,с.356]. В історії філософської думки методичний прийом синтезування здавна застосовувався для оновлення традиційних ідей у новому культурологічному середовищі. Зокрема, французький філософ П. Рікер, використовуючи метод герменевтичної феноменології,
намагається подолати субстанціональні засади у розумінні метафізичної антропології людини і наполягає, що для випрацьовування поняття особи потрібен особливий підхід –
ідентифікуюча рефлексія і самопозначення, що виглядає у коментарях феноменології П.
Рікера як супротив «приниження та нівелювання особистості в сучасному нігілізмі»
[20,с.177]. В даному випадку «феноменологічний зріз» в царині спорту враховує багатогранність його символів у науці, релігії, мистецтві, гуманітарних і природничо-біологічних
екскурсах та філософських дискурсах. В науково-дослідницьких розвідках спорт слугує
переконливим ілюстративним матеріалом або ж об’єктивним аналогом образних витворів
різноманітних мистецтв.
У контексті нашого дослідження зауважимо, що сьогодні склалися всі теоретичні і
практичні передумови для формування нової «філософії спорту», методологічною основою якої було б поєднання здобутків діалектико-матеріалістичної та екзистенціалістськофеноменологічної філософських шкіл. Це б відповідало сучасній епосі глобалізованих інформаційних технологій, де людина розглядається вже не як суб’єкт, творець і не як «гвинтик» історичного процесу (соціоцентрична філософія марксизму), а як занедбаний продукт тієї культури, яку вона сама створила. Людиномірність постає тривожною нотою в
сентенціях конструктивістської культури, яка виросла на тлі абсолютизації наукового
компоненту в ній. Екзистенціалісти вважають, що людина – це істота, яка «переживає»
історію, страждає в ній (С.К’єркегор), вона завжди занурена в певну життєву ситуацію
(Г.Гуссерль), в якій переважають почуття. А тому тіло людини завжди «феноменологічне», тобто знаходиться в певному просторово-часовому сприйнятті світу (М.Понті). На
думку Ж.-П.Сартра, висловлену в роботі «Буття і Ніщо», третій онтологічний вимір тіла
припадає на соціальне середовище, де воно сприймається як «буття-для-себе» і «тіло-дляІншого», що найбільш виразно проявляється у «спортивному тілі», як центральної категорії сучасної «філософії спорту» [9,с.101-108].
Хочемо зазначити, що в даному ракурсі категорію «спортивного тіла» можна розуміти як символізацію існуючих тілесних практик і його фундаменталістську роль у змістовному розумінні культури, де позначились численні філософсько-культурологічні повороти (Б. Вальденфельс), неодноразові переоцінки уже “переоцінених цінностей” (Ф. Ніцше),
від моральності, аморальності до іморальності, зміни образу мислення від «іконічного»,
до природно-тілесного. В “хаосі інтерпретацій” культури змістилися акценти у визначені
психосоматичної сутності людини з “духо-тілесності” до “тіло-душевності”, що конструює новий тип культури  «кроскультуру». Спираючись на ряд таких мотивів як тілесність,
чужість, нормальність і часові межі, що відіграють центральну роль у феноменології, Б.
Вальденфельс звертає увагу на перехід у філософії від конструктивістського стилю мислення, “який все передане редукує до чогось, із чого виростають певні конструкти та штучні побудови”, до природно-фундаменталістського стилю мислення, “який орієнтується
на переданий порядок природи, буцімто культура сама є частиною або епіфеноменом природної частини” і підкреслює думку, що людське тіло є вирішальним мостом в поєднанні
природи і культури [5, с.17].
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Спорт міфологічний за своєю сутністю й у смисловому розумінні тих тілесних образів, які він створює, інсценує суперечливі процеси соціальної дійсності і місце, ауру людини в ній. Міфотворчість – основа суспільної та індивідуальної свідомості і неперервний
елемент історичної самосвідомості. «Будь-яка жива особа є так чи інакше міф» [14,с.90].
Кожна епоха має свій міф, і розвиток наукового знання не в змозі остаточно його спростувати, бо всі люди є заручниками свого історичного часу. Як забобони, так і міфи укорінюються на підсвідомості. Вони більш стійкі чим наукові постулати, а останні періодично
також міфологізуються. Культурно-смислове співвідношення міфу і науки яскраво виявляється в процесі тривалого формування фізкультурно-спортивного світогляду та відповідній йому історичній практиці – соціальному суперництві, яке інколи набувало зухвалої
агресивності між атлетичними змаганнями – прообраз сучасного спорту і гімнастичним рухом – прообраз сучасного фізичного виховання.
Міф та ідеал – спорідненні поняття, бо змістово термін «ідеал» презентує трансцендентальний образ світу як виходу за межі реальності, що стимулює людську творчість до
вдосконалення власної і навколишньої природи. Спортивна творчість – це потяг до самовдосконалення людини, яка у видовищній змагальній грі слугує декорацією страждань і перемог у життєвому просторі її уподобань, надій і віри у здійснення кращого майбутнього.
Феноменологія спорту символізує весь життєвий процес людини. Він вгамовує негативно-агресивні потяги і спрямовує в доброчинне русло і збуджує енергетику відчуття
радості життя, фіксує реалізацію її заповітних мрій у вигляді віри спортсменів у перемогу,
здійснення надій і пристрасної щасливої любові. Спорт – це болюча пристрасть самолюбства і себелюбства. Екзистенціаліст Х.Ортеги-і-Гассет розвиває ідею «спортивносвяткового відчуття життя» та вводить поняття «спортивний сенс життя» як здатність йти
на виклик долі, мужність долати всі її перешкоди, бо «життя в своєму сенсі є «спорт», а не
примусова необхідність» [17,с.137-152]. Спортивним сенсом життя він називає добровільне прийняття його напруження, виклику, що за допомоги творчої активності необхідно
перебудувати. Джерело виникнення спорту учений вбачає у вільній грі життєвих сил, котрі породжують спонтанне, антиекономічне, надмірне зусилля.
Спортивне змагання – це зустріч людини самої з собою, де кожного разу для спортсмена відбувається початок неминучого кінця його кар’єри, а тому зухвала любов до спорту нагадує екстаз зустрічі з Абсолютом. Відомий німецький культуролог Х. У. Гумбрехт,
серед семи названих ним характеристик спорту, що зачаровують своєю красою глядачів і
слугують принадливою видовищною силою визначає «страждання перед обличчям смерті» [6,с.101]. Абсурд і Абсолют в екзистенціалістській культурології відтворюють символи цілеспрямованої діяльності людини у просторі її життя і смерті у смислових координатах цінності життя. Ідеали і цінності становлять мотивацію повсякденної діяльності індивіда, але не є сталими величинами.
Сила ідеалів у тому, що вони ірреальні, недоступні безпосередньому впливу рук
людини, але розбурхують свідомість і стимулюють до перетворення дійсності. Ідеали – це
те, чого вже немає або ще немає. Образно кажучи, ідеали не ходять по вулицях в людській
подобі, а тих, хто мріє про те, що вони спускаються на землю з небес, К. Маркс називав
дурнями. Люди не ідеали і не ангели, яких у художній літературі малюють як гермафродитів з хлоп'ячим обличчям у жіночому тілесному образі. Ідеали так само мають різний
зміст, незалежно від їх суб’єктивного сприйняття, що виражається у понятті цінностей.
Розрив між словами «ідеал» і «цінності» спричиняє у їх прочитанні втрату смислу, який
завжди орієнтує людину у повсякденній поведінці. Французький історик Т. Карлейль у
XIX ст. сказав: «Ідеали ніколи повною мірою не здійснюються в дійсності, але вони повинні існувати, якщо ми зовсім не будемо до них наближатися, то всі загинемо» [18].
Яка ж седиментація смислу сучасних ідеалів олімпізму у символах новітньої культури? Для цього розглянемо їх походження в концепті розвитку загальнолюдської культури, відображенням якої є спортивна. Спорт, як загальновизнано, за своїм змістом такий, як
і її зміст ідеалів епохи, де вони функціонують. Вони змінюються у вимірах епохального
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часу. Дослідник загальної історії фізичної культури і спорту Ласло Кун однозначно пов'язував стан і рівень їх розвитку залежно від ідеалів епохи. «Ясно, що на основі ідеалу не
можна оцінити фізичну культуру ніякого суспільства. Проте він чітко показує пануючу
духовну установку, прийняті норми виховання, моралі та естетики, відображає ту систему
цінностей, яка тим чи іншим чином є керівним принципом усіх членів суспільства»
[13,с.24].
Олімпійські ігри несли у своєму змістовому витлумаченні високі ідеали добра, миру, краси, моральні чесноти у взаєминах між людьми, що навіки їх міфологізували і стали
основою для їх європейського відродження у складні часи політико-економічної кризи на
рубежі ХІХ-ХХ ст. «Філософію олімпізму» П. де Кубертена називали філософією життя у
концепті поширення ідей А. Бергсона, що підсилювали для європейців надію на краще
майбутнє. Момент істини теософського контексту спорту завжди знаходився в асоціативному зв’язку з вірою, надією і любов’ю до життя. Втрата віри рівнозначна втраті життя і в
таких умовах спорт не створює і не відтворює його красу, а діє у протилежному напрямі,
демонструє людську неоковирність, щоб привести до тями своїх співучасників. Наявність
у суспільній думці негативного ставлення до спорту свідчить про песимістичні настрої
людей у задоволенні життям. Спорт – це індикатор морально-психологічного настрою і в
разі матеріально-економічних негараздів залишається хіба що єдиною соціальною інституцією, що об’єднує людей не залежно від їхніх політичних і релігійних уподобань.
Ідеологізація та міфологізація Олімпійських ігор Древньої Греції в історіософії фізичної культури відбулися завдяки тій конкретної ролі, яку вони відіграли у строкатій
грецькій культурі, яка, з одного боку, прагнула до досконалості, а з іншого – позначена
розчаруванням у значущості для життєвого простору попередніх символів культури. Відомо, що на тлі політичної, інтелектуальної та військової кризи, що виникла у V ст.. до
н.е., греки почали з підозрою ставитись як до розвитку тілесної м’язової фізичної сили,
так і до «книжної освіченості». В популярній трагедії Евріпіда «Медея» звучить характерна для того часу патетика: «Не слід людині зі здоровим глуздом виховувати своїх дітей
занадто мудрими, оскільки крім наявного у них неробства, вони стають предметом заздрості громадян» (Евріпід, «Медея», 294 – 297). Філософ Ксенофан ганьбив звичаї приносити
олімпіонікам непомірні почесті, адже «від досягнень бігунів та тих, хто метає списи, в
Олімпії не поповнюються житниці, не багатіють міста». «Можна було б написати ще чимало сторінок, передаючи різні версії появи Олімпійських ігор, але всі ці версії найчастіше міфологічного походження» [22,с.6]. Незважаючи на те що в наш час майже щотижня
проходять чемпіонати з різних видів спорту, де встановлюють рекорди, міфологічний ореол Олімпійських ігор має магічну привабливу силу для глядачів.
Можна констатувати, що давньогрецькі Олімпійські ігри знаменували апогей попереднього розвитку культурологічних уявлень про природну сутність людини, оскільки із
самого початку їх зародження було пронизане шляхетними ідеалами миру, справедливості, доброти і краси людського життя. Хоч би які історичні перипетії супроводжували в подальшому Олімпійські ігри, незаперечним фактом залишається те, що саме вони, а не якісь інші різновиди діяльності, вирішили національну трагедію греків у формуванні їхнього
етносу, вгамовуючи мирними святковими змаганнями агресивно налаштовані войовничі
племена. Тут слід наголосити на тому, що спортивний рух від початку свого виникнення
не обмежувався однією змагальністю чи боротьбою егоїстичних амбіцій і силових прийомів, а маніфестував ідеологію гуманізму і певною мірою був провісником сучасної глобалістики.
Змінився час і змінились його ідеали, хоча у постмодернізмі, схвильованому опікуванням про самобутність суб’єкта, у новітній «іконічній» культурі останній термін майже
не вживається, бо на думку його представників, він асоціюється з архаїчною мертвою культурою еллінів (К. Айзенберг). У розмірковуваннях культуролога І. Інишева спостерігається намагання перевести образність як предмет феноменологічного дослідження «самої
по собі» у різні соціально-історичні типи і функції суспільства, що виправдовується по155
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шуком їхнього життєвого смислу. “Образ, можливо, єдиний об’єкт, який у процесі свого
сприйняття не тільки використовує «семантичний» ресурс, сформульований у іншому середовищі, наприклад, мовній комунікації або тілесних практиках різноманітних суспільних ритуалів. Він також відтворює це специфічним для нього способом” [8,с.185]. Тривала лінгвістична трансформація у культурі термінологічно ускладнила наявні мовні конструкції і створила хаос інтерпретації корелятивного зв’язку образу і смислу і на сьогодні є
фокусом синонімічних прочитань: iconic turn, pictorial turn, imagic turn, visual turn [8,с.187].
Подібний прецедент яскраво можна продемонструвати на прикладі трансформації ідеалів і
цінностей олімпізму у сучасну систему релятивістських понять як символів гуманізму –
основи спадкоємності в історії культури.
У семантичному аналізі природної мови термін «смисл» знаходиться в співвідношенні між термінами «ім'я» і «значення». Мовні вирази, які здатні позначати і, отже, виступати як ті, що позначають, називають іменами, а значення – це абстрактний предмет,
логічна валентність («істинно» чи «хибно»). "Встановлення сенсу» імені вкрай важливо,
оскільки саме зміст – той ланцюжок, що пов'язує ім'я з предметами", – пише А.Є. Конверський [12,с.78]. Смисл – це серцевина «світоглядної парадигми», яка дозволяє встановити
зв'язок онтологічних підстав спорту, що знаходяться в культурі та філософії в розумінні її
як історії філософії (В. І. Ярощовець) в концепті історіософії, фізичної культури і спорту.
Сучасних олімпійців і теоретиків олімпійського руху бентежать негативні процеси,
що відбуваються у ньому і дегуманізують розвиток сучасної спортивної культури. Зокрема, йдеться про комерціалізацію і професіоналізацію спорту вищих досягнень як тенденцій, що затьмарюють гуманістичний ореол Олімпійських ігор і деформують ідеали філософії олімпізму. Не вдаючись до подробиць існуючих із цього приводу дискусій [19], зазначимо, що у багатьох випадках критична спрямованість теоретичних положень недостатньо враховує позитивний зміст сучасної постмодерністської культури і замикається у
площині корпоративного інтересу змагальної діяльності, що є предметом лише «спортивної філософії», а не «філософії спорту», яка виходить на вектор суспільного інтересу.
Розмірковування про спорт як сферу суспільної життєдіяльності наводить на думку, що спорт як один із її проявів не може бути відокремленим від процесів, що її позначають. Комерціалізацію і професіоналізацію можна називати як «неминуче зло» (В. Платонов), але майстерності у творчості, в тому числі і спортивній, неможливо досягти без
відповідної професіоналізації, а комерціалізація – ознака часу, закладена у змагальній основі життя в боротьбі людини за успішне його опанування. Дослідники функціонування
спорту в практичній площині говорять про вплив гуманістичного потенціалу олімпізму на
розвиток загальної культури через реалізацію цінностей і принципів здорового «духу і тіла», «чесної гри», взаєморозуміння, дружби, солідарності та патріотизму» та пишуть про
те, що спорт із раніше подієвого і збиткового для здоров'я спортсменів явища, поступово
перетворюється на масовий спорт, «спорт для всіх», кондиційний спорт, паралімпійський
спорт тощо, де основною його цінністю є збереження і вдосконалення здорової людської
тілесності, розвитку соціальних і фізичних адаптивних якостей людини [7,с.98].
У висновках зазначимо, що ідеали олімпізму суперечливо символізуються в образах фізичної культури, які, створюючи еталони тілесності у спортивній змагальній діяльності, інсценують соціальну дійсність у параметрах трансформаційної епохи. У феноменологічному дискурсі спортософії відбувається синтезування змісту попередньої філософсько-світоглядної парадигми, яка акцентувала поняття «ідеалу», що орієнтував людину на
шлях до самовдосконалення через гармонізацію тілесної й духовної її природи, з конструювання новітнього світоуявлення на основі інтеграції змісту понять «символ» і «образ»
в пошуках смислу у життєвій творчості людини.
Звичайно, у роботі лише позначено предметне поле дослідження феноменології
спорту, а тому виклад матеріалу має дискусійно-постановний характер, щоб викликати
критичний інтерес філософів і науковців до співпраці у вирішенні теоретичних і практичних проблем фізичного виховання і спорту. В подальшому розвитку досліджень необхідно
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зосередити увагу на поглиблення у філософських розвідках феноменологічного дискурсу,
що дозволить збагатити їхні теоретичні постулати практичним досвідом тілесних практик,
які розвиваються в царині фізкультурно-спортивної культури.
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SUMMARY
Phenomenology of Sport is a modern interpretation of the sport ideals concept in the transcription of figurative and symbolic culture, which, on the one hand, forms the worldview of a
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person that is the motivation of the personal culture and, on the other hand, activates or neutralizes its activity as the creator of the general culture. Phenomenology of Sport symbolizes the entire life process of a person. It soothes negative- aggressive desires and aims to the positive
channel, stimulates the joy of life energy, captures the realization of cherished dreams as athletes’ faith in victory, the realization of their hopes and passionate idyllic love. Sport is a painful
pride and selfishness. The Aim the article is from a wide and surround research field in this area
as part of this work the philosophers and scientists’ attention is focused on discussions about the
potential and their cooperation in the development of Phenomenology of Sport.
Research methodology is the synthesize of cultural and existential anthropology, which is
characteristic for this post existential thinking (K. Rayda) involving sports science as a philosophical doctrine of the manifestation of body image in the world. Most of the research says that
the central category in respect of which such a synthesis is based, is the creativity that transcends
nothingness of the "idea", combines the mythological context of the "ideal" in its metaphorical
decoration in the form of "image" and "meaning" as the results of spiritual and practical human
exploration of the world. If we consider the sports activities as art, as the art of transformation,
transcendence beyond the natural givens of a person, realization of his potential psychosomatic
backup capabilities, it raises the question of the meaning of sport as a mean of purposeful human
activity in characters that embody the creation and playback of the standards of human physicality in the physical culture images. Symbols and images in this case are identified in the expanding
of their meaningful sense, the concept, having a practical orientation in human motivation. Actualizing the problems of Phenomenology of Sport, raises the question of the relationship of
worldview of sports movement and its humanistic ideals that were established by the Olympic
Games of ancient Greece, and a symbolic world perception, confused and withdrawn during a
flurry of civilization vicissitudes of a modern man.
Sport is mythological in nature and in the semantic sense of body images that it creates
stages contradictory processes of social reality and the place, aura of a man in it. Myth coinage is
the basis of social and individual consciousness and continuous element of historical consciousness. Each era has its own myth and the development of scientific knowledge is not able to refute
it completely, because all people are held hostage to their historical time. Both superstitions and
myths irradicate in the innermost. They are more stable than scientific tenets, and the last are
confabulated. Cultural and semantic correlation of myth and science is evident in the long process of the sports worldview formation and its corresponding historical practice – social rivalry
that sometimes took on an audacious aggression between athletic competitions – the prototype of
modern sport and gymnastic movement – the prototype of modern physical education.
The findings indicate that the ideals of Olympism are contradictory symbolized in the images of physical training that, creating standards of physicality in the competitive sports activities, portray the social reality in the parameters of transformational era.
В. Л. ФІЛІППОВ
«ДІАГНОСТИКА» КУЛЬТУРНОЇ КРИЗИ
В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИХ ФІЛОСОФЕМАХ
У широкому сенсі в постмодернізмі можна виокремити низку проектів, а саме:
текстологічний, номадологічний, комунікаційний, симуляційний і шизоаналітичний.
Кожний з цих проектів повноправно себе виявляє в постмодерністській філософській
літературі й може бути достатньо ясно охарактеризований. У даній статті мова піде про
текстологічний, номадологічний та комунікаційний проекти.
В основі текстологічного проекту стоїть Жак Дерріда. Деконструкція й differanse, уведені
Деррідою як можливість вивчення або аналітики всякого тексту, не вичерпують
дефінітивні можливості текстологічного проекту. Окрім принципу реконструкції, і ми
навіть розуміємо деяку двозначність цього виразу, методології деконструкції, а також
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differanse, у текстологічному проекті з’являється ціла низка достатньо значущих
дефініцій, за допомогою яких і здійснюється аналітика тексту. До цих дефініцій, у першу
чергу, відносяться інтертекстуальність, пастиш і слід. Уточнимо дані дефініції.
Інтертекстуальність – одне з базових понять текстологічного проекту і
передбачає саме постійне взаємопроникнення, як би взаємозапліднення, текстів, що
функціонують у культурі. «Ледве виникнувши, знак починає повторюватися. Без цього
він не був би знаком, не був би тим, що він є, тобто, тим незбігом із самим собою, який
справно відсилає до того ж. Тобто до іншого знака, який сам народжується розділяючись»
[8, с.371].
Таким чином, виникає певною мірою ситуація гіперпосилання, яка настільки
очевидна і вже цілком загальноприйнята при знаходженні віртуальної реальності або
світової мережі. Гіперпосилання позначає не замкненість, воно позначає постійну
можливість переходу, який, взагалі-то, нічим не обмежений і ніколи не може бути
вичерпаний. Усяка смислова єдність, що міститься в будь-якому тексті, неминуче
породжує віяло наслідків і неминуче штовхає нас до іншого тексту, на шляху
видозмінюючи саму себе і той текст, до якого вона нас веде.
Інтертекстуальність, по суті, і є, власне кажучи, гігантське гіперпосилання самої
культури, яке функціонує в культурі і яке не дозволяє жодному тексту зайти в деякий
цілковито ізольований стан. Ось чому зрозуміло, що якщо сама деконструкція, як
своєрідна методологія, передбачає деяку аналітику аж до атомарного рівня, то
інтертекстуальність є можливістю буття і взаємопереходу ось цих атомарних рівнів в
образно-змістовому, смисловому полі культури.
Що стосується ще двох дефініцій – це пастиш і слід, згаданих нами, то тут
потрібно зазначити, що саме слово «пастиш» (у перекладі з французької – «паштет»)
означає ні що інше, як безкінечну суміш алюзій, які виникають у всякому, навіть
достатньо строгому, тексті. « «Шари» «переплітаються», їхнє змішання таке, що їхню
основу неможливо відрізнити
від тканини... дискурсивна тканина непомітно
відтворюється як тканина і займає місце основи...» [7, c. 145].
Коли ми говоримо, що культура асоціативна й метафорична за своєю сутністю і це
жодною мірою не заперечує ні Дерріда, ні один з авторів постмодернізму, то маємо на
увазі якраз те, що безкінечність різноманітних, часом протилежних алюзій і породжує
живий організм, пульсуюче буття, яким відрізняється культура. Тому пастиш – це не
еклектика в чистому вигляді, це не просто механічна суміш елементів, які цілковито не
мають стосунку один до одного. Пастиш – це щільна, єдина, ледве не біологічно жива
тканина культури.
І в цьому сенсі цілком зрозуміло, чому в ситуації деконструкції виникає поняття
пастиш. Це дійсно деконструкція – не жорстка, не механічна, не розняття живого тіла
деяким гострим аналітичним скальпелем, це якраз можливість прослідкувати пульсацію
всякого живого атома в цій єдності культурних феноменів.
Горячи про досить цікаве поняття «слід», яке використовується у випадку
текстологічного проекту, Дерріда відмічав, що «Буття-первинне повинно бути помислене
на основі сліду». І далі: «Так як слід є інтимним відношенням живого теперішнього до
свого зовнішнього, відкритість зовнішньому взагалі, сфері не «свого власного» і т. д., то
темпоралізація смислу від самого початку є «просторовою»» [7, с. 113]. Зазначимо, що це
поняття властиве не тільки Дерріді, воно фігурує в цілої низки постмодерністських
авторів і має на увазі ні що інше, ніж ситуацію, за якої ми розглядаємо не тільки сам текст,
який поданий цілісно, фіксується вторськи і конкретно належить до певних доби,
стилістики або жанру. Ні. Ми фіксуємо наслідки або сліди того, що цей текст здійснює в
культурі. Власне кажучи, усякий твір, навіть у момент свого написання, у певному
столітті і в певну історичну добу, вже не рівний самому собі, рівно як він і не може
повністю відповідати добі, у яку включений і в яку створений. Цей твір свідомо включає
в себе дещо, що передує, і, також свідомо, він визначає деяке майбутнє, що породить.
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Коли ми говоримо про те, що деконструкція це, взагалі-то, носійне підґрунтя
текстологічного проекту, то тут, заради справедливості, потрібно згадати, що в концепції
Дерріди передбачається не тільки деяке розняття, розрізнення, відстоювання деяких, так
би мовити, додаткових смислів, деконструкція з необхідністю передбачає і конструкцію.
Тобто головна думка текстологічного проекту зводиться до того, що всякий текст
одночасно підлягає розняттю, розрізненню всіх його елементів всередині цього тексту, але
із залізною необхідністю – він підлягає і збиранню знову воєдино. Адже кожна
сприймаюча свідомість, кожний реципієнт по-своєму збирає для себе цей текст,
здійснивши, на думку Дерріди та інших прибічників текстологічного проекту, взагалі-то,
вічну операцію: сприймаючи текст, він розчленує його для себя, розніме його, розімкне
його єдність, сприймаючи деякі смислові точки, а потім, у власному сприйнятті, збере
воєдино і у свідомості реципієнта залишиться культурний слід від взаємодії зі згаданим
текстом. У цьому, приблизно, основний механізм текстологічного проекту і, вочевидь,
різких заперечень подібний підхід по суті викликати не може. Тому що до всякого
постмодернізму, у класичній естетиці завжди існувала знаменита тріада: автор-твірреципієнт і у випадку цієї класичної естетичної тріади з необхідністю, практично,
відбувалось те ж саме. Про це говорить Дерріда і, власне, принцип деконструкції. Різниця
полягає тільки лише в тому, що в класичній естетиці не передбачалась настільки
нестримна розкритість тексту і зовсім вже забороненою виявлялась навіть думка про
смерть автора. Тим не менше, тому постмодернізм і є суто некласичним проектом саме в
силу вже вищезазначених причин.
Якщо йти далі і звернутися, наприклад, до номадологічного проекту, то тут
ситуація зовсім не стає більш легкою. Номадологічний проект має в підґрунті слово
«номад», що в перекладі з французької означає «мандрівник», «подорожній». У підґрунті
номадологічного проекту знаходиться один з відоміших авторів постмодерну – Делез і
його не менш відома праця «Логіка смислу». Дуже близько до номадологічного проекту
примикає дослідження у співавторстві Делеза й Гваттарі «Капіталізм і шизофренія», це
вже згадувалось нами в попередніх розділах. Однак, звернемось до суті номадологічного
проекту й до делезівської логіки смислу.
Зазначимо, що номадологічний проект побудований не менш парадоксально,
ніж текстологічний. Саме через цілу низку парадоксів Делез виходить на свою логіку
смислу: «Парадокси смислу – по суті парадокси поділу до безкінечності (завжди
майбутнє-минуле і ніколи теперішнє), а також парадокси номадичного розподілу
(розподілу у відкритому, а не в закритому просторі). Але в будь-якому разі останні
характеризуються рухом в обох смислах-напрямах одразу, а також тим, що роблять
самототожність неможливою» [6, с. 102 – 103]. Принципова відмова Делеза від
категоріальності означає зовсім не відмову від дефінітивності, вона означає відмову від
традиційної категоріальності, від категоріальності буття, розуму, духу, пізнання і так далі,
і так далі, що протягом довгих періодів було категоріальною базою філософії.
У Делеза, також як і в Дерріди з його деконструкцією і differanse, з’являються
свої дефініції, завдяки яким, власне кажучи, і викладається суть номадологічного проекту.
Базова категорія, або дефініція, що буде коректніше по відношенню до авторів
постмодернізму, у Делеза – це дефініція «поверхня». Треба зазначити, що уведення самої
поверхні як саме деякої логічної одиниці номадологічного проекту мало дуже велике
значення. Більше того, на сьогоднішній момент фігурує вже як загальноприйняте, навіть
без посилань на авторство Делеза. Поверхня в розуміння Делеза «таке співіснування двох
сторін однієї позбавленої товщини плоскості, що ми переходимо з однієї сторони на іншу,
слідуючи довжині» [6, с. 36]; поверхня означає тільки лише те, що всяка культура і
всякий текст є знакова реальність. І як вже вказувалось, знакова реальність, на відміну від
символічної реальності, не передбачає нічого, що стоїть за знаком. Отже, ми маємо справу
не з деякою вертикаллю смислів, не з деяким культурним розрізом, що йде в глибини
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мало не на рівні архетипів, ми маємо справу саме з поверхнею культури, яка коливається,
змінює свої контури і свою пластину.
Іншими словами, всякий текст, який є тільки він сам і більш нічого, він є знакова
реальність, коливається у вигляді поверхні, однак ця поверхня не однорідна, а передбачає
в якості своїх утворень (і тут ми знову звертаємося до дефініцій Делеза) «плоскість»,
«складку» і «плато». Ці поняття, що здаються на перший погляд вельми екзотичними,
насправді мають достатні підстави. Адже поверхня у своєму коливанні і своєму саморусі
може утворювати найрізноманітніші смислові ландшафти; вона може давати стійкі
ситуації, те, що в термінології Делеза називається «плато»; вона може йти несподівано в
деяку глибину, і це – «складка»; але вона, в той же час, ніколи не дає об’єму, адже вона
увесь час дає «плоскість». «... глибинний розлам проявлявся як тріщина на поверхні» [6, с.
216].
Якщо розмірковувати подібним чином, знову ж в інтерпретації й дефінітивних
просторах Делеза, то подібному просторовому устрою повинен відповідати і часовий
устрій. І Делез уводить ці часові сутності. По суті справи, перебування в бутті, так
підкреслюване Хайдеггером, у Делеза змінюється перебуванням в зовсім інших вимірах.
Адже час буття відраховується або подіями, або еонами (це дуже цікава позиція, яка
потребує подальших коментарів).
Подія приходить у постмодерністську філософію з фізики, оскільки саме подія є
часовою одиницею квантової фізики і немає нічого дивного, що в загальній науковій
картині світу відбувається перетікання смислів і понять. Тому всякий текст є ні що інше,
за Делезом, як ланцюг подій. Іншими словами, буття як таке елімінується, видаляється,
виводиться за дужки розмірковування, залишається тільки лише наявний стан носія
свідомості, який і є подією. «... подія належить мові і пов’язана з нею настільки, що не
існує поза реченнями, що її виражають. … сутністю події є поверхневий ефект –
безпристрасний і безтілесний» [6, с. 238 – 239].
Що ж стосується еона, то тут генеза терміна набагато глибша і тяжіє ще до
античних мислителів, які вважали, що насправді час – це своєрідне, не маюче меж
вмістилище деяких подій, які греки називали «еон». «Замість теперішнього, що усуває
минуле й майбутнє, тут минуле й майбутнє ділять кожний момент теперішнього, дроблять
його до безкінечності на минуле й майбутнє – в обох смисло-напрямах одразу» [6, с. 216].
Еон не дорівнює добі, еон не дорівнює ері, еон є деякий великий простір часу, його
глибина і тому Делез не бажає обмежувати буття смислу деякими рамками. У Делеза
відбувається постійне перетікання даної події тут і зараз, у безкінечний часовий простір,
який хронологічно окресленим взагалі бути не може. «Еон безмежний як майбутнє й
минуле, але кінечний як мить. Еон – це вічна істина часу: чиста пуста форма часу, яка
звільнилась від свого тілесного змісту теперішнього, яка розгорнула свій цикл, розтяглася
у пряму лінію...» [6, с. 217 – 218].
Якщо повертатися до самої назви цього проекту – номадологічний проект – і до поняття
«номадо» як мандрівника, то це, власне кажучи, людина, яка блукає у просторі часу, ніде
не знаходить опертя, ніде не почуває себе однозначно прив’язаною до чогось або до
когось, це паріння в бутті культури і зависання (користуючись сучасним терміном) в її
безкінечних, ні чим необмежених і ні до чого незведених, просторах.
З масиву постмодерністських філософем можна виділити ще й комунікаційний
проект, у підґрунті якого лежить процес еволюції діалогу як одного з базових культурних
феноменів. Слід підкреслити, що культура у своєму багатотисячолітньому розвитку
постійно засновувалась на ситуації діалогу й на тому, що чим більше соціалізувались й
цивілізовувались суспільства, тим більше вони навчались вступати одне з одним в
діалогічні стосунки. Не випадково і в більш пізніх філософських системах, наприклад у
Гуссерля, виникає дуже глибоке обґрунтування діалогічності свідомості у вигляді
інтенціональності свідомості, «горизонту інтенціональності», тобто її спрямованості
назовні [5, с. 26]. Назовні в даному випадку означає до іншого або іншим.
161

2014

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Діалогічний характер культури неодноразово функціонував у фундаментальних
дослідженнях М. М. Бахтіна[1], М. Бубера [3], В. С. Біблера [2]і в багатьох інших авторів,
оскільки поза діалогом, на думку згаданих авторів, взагалі не може існувати культура як
така.
Зазначимо, що якщо ми звернемось до самої художньої практики, починаючи з
найраніших часів, ми з необхідністю упираємося в діалогічний смисл і в діалогічну
структуру всякого тексту. Так, у давніх епосах, наприклад, у гомерівській «Іліаді», герої
постійно звертаються до, вони віщають, вони проголошують, і навіть у випадку монологу
цей монолог все рівно не є деякий суто внутрішній стан, він обов’язково звернений до
інших. Будь-яка драматургічна річ, п’єса, трагедія – це завжди діалог, коли саме у
спілкуванні персонажів, смислових та емоційних посиланнях, які вони звертають один до
одного, розкривається глибинний сенс того, що відбувається. Власне кажучи, навіть тоді,
коли перед нами суто трагедія і герой, як всякий герой трагедії, по-перше, приречений на
самотність, а по-друге, як правило, приречений на загибель. Тим не менше, діалогічна
структура всякого тексту є основна форма культурних практик, і ці культурні практики
протягом століть сумніву не підлягали. У постмодернізмі відбувається еволюція
сприймання діалогу як культурної форми, і ця еволюція має принциповий і вельми
знаменний для постмодернізму характер.
У комунікаційному проекті текст природно розглядається як комунікація, як
повідомлення. І тут, здавалося б, ніщо не суперечить діалогу як культурній формі. Однак
все не є так однозначно. Якщо в діалозі, що сприймається у традиційно-класичному
філософському сенсі, завжди
відбувається звернення до іншого, то в
постмодерністському комунікаційному проекті зміщується власне статус іншого – інший
стає чужим.
І між я та чужим можлива тільки ситуація вже не діалогу, а мовної гри або ж – обміну
повідомленнями. Звідси – культура відчужується від носія, і культура також стає не
просто іншим, а чужим по відношенню до індивіда. Культура дає індивіду не цілісний
смисл, постійно наростаючий у своєму розкритті при діалогічному спілкуванні, а тільки
фрагменти смислів. Тобто вона дає ті фрагменти, які підлягають розкодуванню, однак
розкодуванню тільки тут і зараз в якості уривчастого буття, а не цілісного буття культури,
як це буває при повноцінному діалогічному спілкуванні.
Ось тоді-то логічно виникає конфлікт інтерпретацій, ми вже згадували про
нього у зв’язку з книгою Рікера «Конфлікт інтерпретацій». І тут Рікер справедливо має на
увазі «суперечку інтерпретацій, кожна з яких претендує на вичерпний характер своїх
висновків» [9, с. 46], конфлікт всередині самої культури, адже першопочаткове значення
не є продовження попереднього, але входить з ним у конфлікт. І звідси як би втрачається
стійкість ціннісних смислів самої культури. Вже неможлива повна, всебічна, цілісна
комунікація, а тільки лише деякі фрагменти її існування.
Те ж саме стосується і постмодерністської естетики, чиї еволюції так же
прослідковуються в комунікаційному проекті. Традиційно постулювалось, що художній
образ є відкритою системою і текст витримує, як правило, різні інтерпретації, аж до того
моменту поки не починає розхитуватися основне смисло-ціннісне поле даного тексту.
Культура 20-го віку, з точки зору постмодернізму, якраз і ставить проблему інтерпретації
художнього цілого як цінності. І комунікаційний проект піддає сумніву взагалі наявність
цінності як такої. Іншими словами, постмодерністські філософеми, природно, не
передбачають стійких ціннісних культурних смислів.
Не випадково у цьому зв’язку, що базовим поняттям стає подія. Про це ми також
вже говорили в даному тексті. Однак тут є низка уточнень. Коли подія стає основною
одиницею всякого тексту і, значить – всякої комунікації, то виникає подієвість. Але
подієвість не розглядається в даному випадку як деяка діалектична процесуальність.
Подієвість – не є процес, вона не є становлення і при появі подієвості, як основного
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чинника існування тексту, світ скасовується як процес. І тут вже, зрозуміло, немає місця
ніякій метафізиці або діалектиці.
Подія також у постмодерні не є випадком. Нічого не відбувається, нічого не
змінюється, оскільки в даній подієвій точці немає ніякої стійкості і цінності, а
змінюватися може тільки дещо стійке або хоча б те, що підлягає локалізації. Оскільки
нічого не відбувається, коли трапляється постмодерністська подія, то ми просто
розглядаємо її як со-буття, тобто дещо, що позначило себе у світі і стає, просто кажучи,
знаком самого себе.
Тоді виникає питання: а чи є саме буття, чи є ціле як таке? Це не передбачається.
«Буття зникає в події» [10, с. 404]. Подія є перебування, тобто наявність у точці тут і
зараз. Перебування континуальне, воно поза часовим модусом і можна сказати, що подія
є перебування в еоні, про який ми вже також згадували, характеризуючи номадологічний
проект.
Головним для комунікаційного проекту є те, що подія – це одиниця мовної гри. І
в кожному слові, яке виникає при даному обміні повідомлень, можлива тільки комунікація
як мовна гра [4]. Єдиний ключ до розшифрування смислів, що ковзають у процедурах
мовних ігор, є інтерпретація. Але зазначимо, що з точки зору постмодернізму
інтерпретація довільна, суб’єктивна й безкінечна за можливістю варіативних відхилень.
І ось тут-то стає цілком зрозуміло, чому у філософії Дерріди виникає позиція
деконструкції. Розшифрувати, інтерпретувати або розкодувати безкінечні простори
мовних ігор може тільки принцип деконструкції, коли дійсно на атомарному рівні
відбувається постійне зняття шарів аж до того рівня, за яким немає вже нічого, за яким
тільки пустота. І тут знову ж таки стає зрозуміло, чому симукляр є копією того, чого не
існувало.
Цікаво також і те, і це має принципове значення, що текст розглядається як
світова подієвість. Але це означає, що за текстом ніякої онтології немає і взагалі поза
текстом ніякої онтології немає і бути не може. Більше того, інший, з яким носій тексту
вступає в мовну гру, є той же самий текст, він теж підлягає декодуванню або
розкодуванню. І в цьому зв’язку цілком не обов’язково вступати в мовну гру вербально,
або шляхом слова – є мова тіла, жесту, міміки і так далі. Не випадково комунікаційний
проект відводить дуже велике місце невербальному спілкуванню або ж тілесності самого
спілкування. Коли вербальний рівень не є не просто домінуючим, а навіть не є вторинним
або додатковим, його, просто кажучи, може й не існувати.
Як бачимо, комунікаційний проект як би охоплює всі інші проекти
постмодерністської філософії і синтезує їх у собі. Що об’єднує ще всі постмодерністські
проекти, про які говорилося в даному дослідженні? Потрібно відзначити, що базовим і
об’єднуючим їх усі є принцип семіотики, тобто науки про знаки. З точки зору
постмодернізму семіотику цікавить не зміст самого спілкування, а саме і перш за все та
форма, у якій ці повідомлення передані. Тобто тут слід підкреслити те, що з точки зору
суто семіотичного підходу знак заміщає зміст і домінує форма.
Більше того, зазначимо, що в постмодернізмі окреслився прорив, достатньою
мірою реалізований, до семіотики буденності і, саме, буденної свідомості. Але буденна
свідомість у постмодерністських філософемах, по суті говорячи, є посткультурна
свідомість. Тобто та свідомість, яка в культурі у чистому вигляді неможлива, адже
культура завжди з необхідністю змістовно-ціннісна. Тут же, все зводиться до форми і до
тих знакових ситуацій, які дозволяють цій формі виникнути і бути. Звідси, буденна
свідомість – це свідомість посткультурна і така, що має примат форми.
Ми можемо тут, звичайно, згадати класиків семіотики: де Соссюра, Пірса,
Якобсона, у вітчизняній філософії – Лотмана, які уводили базові поняття семіотики і тим
самим вивели її на загальнофілософський рівень. Однак, зазначимо, що в постмодернізмі
семіотика вже перетворюється не на деяку суто філософську дисципліну, як було в
попередників, вона, скоріш за все, визначає межі досліджуваних полів, передбачаючи
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рівень денотата, тобто смислу повідомлення, смислового посилання, а саме розшифровку
конотативних рівнів. Тобто тих довільних, контекстних, інтерпретаційних, власне,
герменевтичних полів, які породжуються за допомогою мовної гри і можуть бути
розшифровані достатньою мірою тільки завдяки наявності самоцінної знаковості.
Зазначимо, що соціокультурне навантаження в даному випадку, якщо воно
взагалі наявне, передається саме ось цією семіотичною мовною грою.
Підсумовуючи все вище сказане, ми повинні зазначити, що всі згадані
постмодерністські проекти – це, взагалі-то, проекти, що змивають усі традиційні сутності і
всі культурні субстрати, які функціонували в попередній філософії. У постмодернізмі
картина світу не є більше деякою глибиною, вона не має вертикального розрізу. Ми могли
би сказати значно жорсткіше – картина світу в постмодерні являє собою чистий випадок
мовної гри, що часто витісняється у сферу позасвідомого. Картина світу більше не має
ніякої світоглядної стійкості навіть у тому випадку, якщо вона включає в себе деякі
ідеологічні кліше. Але ідеологічні кліше не означають наявність світогляду, вони
означають просто наявність деяких векторів, за якими звично й зручно рухається буденна
свідомість.
Можна сказати й по-іншому. У постмодернізмі картина світу взагалі, як би, не
передбачена, оскільки не передбачений і сам світ, як дещо цілісне, самосутнє і
самодостатнє. Людина постмодерну живе у фрагментах навіть не історії, а власної
буденності. Іноді, правда, вириваючись з неї волею випадку, але, тим не менше, постійно
повертаючись туди ж, куди притягають її звичні і зручні знакові системи.
На втіху слід сказати, що постмодернізм на просторах Європи й Америки вже
відшумів, він пішов у минуле. Але, тим не менше, на сьогоднішній момент у філософській
і загальнокультурній свідомості продовжують блукати сліди «пастишів», «плато»,
«симуклярів» і всього того, що постмодернізм так щедро розсипав у своїх філософських
студіях. Як це буде долатися, і чи буде долатися взагалі, покаже майбутнє. Однак, на
сьогоднішній момент, самого постмодернізму, як деякої авангардної філософської школи,
вже немає, але наслідки ще дуже сильно нагадують про себе і, в принципі, навряд чи
належать до скорішого подолання.
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SUMMARY
In a broad sense, Postmodernism includes a number of projects, which are: textual
project, nomadic project, communication project, simulation project, and schizo-analytical
project. Each of them fully reveals itself in postmodern literature and can be defined quite
clearly. In this article we will discuss textual, nomadic, and communication projects.
The founder of textual project is Jacques Derrida. Deconstruction and differanse, as Derrida’s
terms for the possibility of study and analysis of any text, do not exhaust textual project’s
definitive potential.
Textual project generates a number of quite significant terms for the text analytics. First
of all, these are intertextuality, pastiche, and trace.
Intertextuality is one of the basic definitions of textual project. It implies constant
interpenetration, interinsemination of texts that are functioning in the culture.
Intertextuality is a gigantic hyperlink of culture itself. It doesn’t allow any text to enter
a completely isolated state. This clearly shows us that if deconstruction, as a distinctive
methodology, implies certain, up to atomic level, analytics, then intertextuality is the possibility
of being, transfer from atomic levels to the levels of image and meaning, semantic field of
culture.
There are two more definitions mentioned, pastiche and trace. We need to say that «pastiche» is
nothing else but endless mix of allusions, appearing in every text, even in quite strict one.
When we claim culture to be associative and metaphorical in its core, which was never
debated by Derrida or other postmodern authors, we mean that the endless variety of
contradictory allusions gives birth to a new live organism, pulsating being, which is a distinctive
feature of culture. That’s why pastiche is a dense, integral, even biologically vital tissue.
The main point of textual project is that every text is simultaneously meant to be taken
to pieces, sorted out into text’s elements, and, by all means, to be put together as a whole.
Because every perceiving consciousness, every recipient, has its own unique way of putting
texts together. This, as Derrida and other textual project’s followers think, is generally an eternal
operation: with perceiving a text recipients anatomizing it, taking it to pieces, destroying its
integrity, marking certain semantic points, and then in their own perception they will put it
together. This process of interaction with texts leaves cultural traces in recipient’s
consciousness.
The founder of nomadic project is one of the most famous postmodern authors. It is
Deleuze with his «The Logic of Sense». Very close to nomadic project is one research done by
Deleuze and Guattari, «Capitalism and Schizophrenia».
Deleuze, just like Derrida with deconstruction and differans, has his own definitions
that help him to explain the essence of nomadic project. Basic Deleuze’s category is «surface»
definition.
Any text, which exists only on its own, is a sign reality being a surface. This surface isn’t
homogeneous, it prefers «plateau», «fold» and «plane» as its structures.
Deleuze describes temporary essences that make a text to be nothing else but chain of
events. To put it another way, true being is eliminated, deleted, not taken into account with an
owner of actual consciousness condition left only, condition that is an event.
We can also select communication project from many postmodern philosophemes. It is
based on evolution of dialogue as one of the main cultural phenomena. Dialogic origins of
culture have been widely mentioned by Bakhtin, Buber, Bibler, and many other authors, because
there is no culture apart from the dialogue they say.
Of course, communication project examines every text as a communication, a message.
Nothing contradicts dialogue as cultural form it seems, but everything is not that simple.
Dialogue, as we understand it traditionally, in a way classical philosophy does, always implies
addressing to other. Postmodernism communication project changes the status of other, it
becomes alien.
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From Postmodernism’s point of view 20th century culture reveals a problem of interpretation of
artistic whole as a value and communication project doubts even the possibility of values
existing. In other words, postmodern philosophemes surely don’t imply stable cultural value
senses. We can say that communication project involves all other projects of postmodern
philosophy and synthesizes them in its core.
Finally, we need to say that all postmodern projects mentioned are, generally speaking,
the projects that wash away all traditional essences and all cultural substrata that had been
functioning in the previous type of philosophy. Postmodern world view is no longer some kind
of a depth, it doesn’t have a vertical section. Postmodern world view is a pure case of language
game, mostly being repressed to sphere of unconscious. From now on world view doesn’t have
any kind of stability even if certain ideological clichés are integrated.
Т. В. ЛИСОКОЛЕНКО
ИГРА КАК КАТЕГОРИЯ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Й. Хейзинга в своей работе «Homo ludens» отводил игре весьма значительную роль,
считая ее базовой основой существования человечества. Изменилось ли что-то с тех пор?
Не утратило ли понятие «человек играющий» своего первозданного значения? Игра в различных формах ее проявления продолжает занимать ведущие позиции в современном обществе, ее значимость только усиливается в обществе, которое с легкой руки теоретиков
информационного общества (Д. Белла, П.Дракера, М.Кастельса и др.) все чаще мы называем сетевым обществом. Современный мир с развитой системой коммуникации позволяет нам жить играючи. Наше «Я» теперь может быть раздвоено либо растворено в различных сетевых образованиях. В современном философском дискурсе игра является тем компонентом, который можно игнорировать, преуменьшая его значимость, либо же наоборот.
Но, пожалуй, трудно спорить с положением, что игровой элемент в явной или латентной
форме является неотъемлемым компонентом жизни современного человека. Выступая одним из видов человеческой активности, игра должна занять должное место в современной
философской теории. Это является важным для интерпретации ведущих социальных тенденций в ретроспективе и перспективе развития социально-философского дискурса. Чем и
обусловлена цель исследования - изучение сущности понятия игры в различных философских концепциях.
Источниками данной статьи послужили разноплановые исследования, среди которых можно выделить работы: К. Апеля [2], Р. Барта [3], Л. Витгенштейна [4; 5], Г. Гессе
[6], Ж.-Ф. Лиотара [8], Н. Лумана [9], Й. Хейзинги [13].
Игра является достаточно разноликой категорией, объектом изучения педагогики,
психологии, философии и других социогуманитарных дисциплин, что свидетельствует о
наличии различных трудностей при ее четком именовании. В одном из современных философских словарей она понимается следующим образом: «Игра – разновидность физической и интеллектуальной деятельности, лишенная прямой практической целесообразности
и представляющая индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных социальных ролей <..>. В любой разновидности игры (состязание, игры, основанные на имитации, подражании (театр, религиозные ритуалы), азартные игры (лотерея, рулетка, карты) наивысшая ценность не результат, а процесс)» [10, с.293]. В словаре по психологии находим следующее определение: «Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленной на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в
социально закрепленных способах осуществления предметных действий» [11, с.127]. Таким образом, можно говорит о том, что с позиции разных наук определения игры значительно отличаются и выделение общих дефиниций анализа усложнено. Можно вести речь
лишь об общем исследовательском поле изучения игры: психологическом, культурологическом, философском и др.
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Нужно отметить что, несмотря на то, что игра неоднократно фигурировала во многих историко-философских работах, только Й. Хейзинга, одним из первых, сделал ее полномасштабной категорией анализа. И, несмотря на то, что в работе «Homo ludens» категория игры имеет огромный крен в поле культуролого-исторического анализа, необходимость рассмотрения его работы очевидна. Используя категорию игры, Й. Хейзинга пытался найти ответ на вопрос: насколько общество, социум носят игровой характер? «Игра
– необходимый способ социальной жизни, то, что поддерживает идеал, в свою очередь
определяющий духовную культуру эпохи <..>. Игра становится для тех или иных слоев
общества в целом, <..> тканью реализации какого-либо высшего социального сюжета,
нравственно-социальной идеи» [12, с.438].
Игровое пространство Й. Хейзинги широко – начиная от понимания игры как источника культуры, когда он заявляет о том, что «культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается» [13, с. 61], заканчивая наукой, бытом, юриспруденцией. Игра рассматривается «как специфический фактор всего, что окружает нас в мире»
[13, с.7], постает как «содержательная форма, несущая смысл» [13, с.13]. К признакам игры Й. Хейзинга относит действие, протекающее в определенных рамках места «времени и
смысла<..> по добровольно принятым правилам» [13, с. 152].
Кроме того понимание игры, по мнению Й. Хейзинги, может зависеть от разных
моментов. Прежде в зависимости от того кто пытается ее понять - играющий или наблюдающий. В целом необходимо отметить, что Й. Хейзинга не предлагает готовой теории
игры, а скорее преподносит читателям игру в историческом срезе. И, возвращаясь к ранее
поставленному вопросу относительно того насколько общество, в понимании Й. Хейзинги, носит игровой характер, нужно констатировать что времена меняются – игра остается,
правда, в трансформированном виде, со смещенными акцентами, превращаясь во что-то
все более символичное и социальное.
Наибольшим модификациям игра поддалась в философии представителей постмодернизма, что отчасти явилось результатом тотального игрового характера всей эпохи. «В
жизни мы наблюдаем превращение многообразных культурных практик в одну из них – в
игру <..>. Экономика все больше определяется играми на бирже; любой кризис представляет собой прямое следствие игрового характера экономики. Реклама <..> представляет
собой набор игровых имитаций» [1]. Игра представляется одним из современных способов решить множество проблем – однако решения не наступает, одна из проблем очень
качественно сначала разыгрывается, а после заигрывается. Как результат, кажется, что
общий знаменатель решения проблемы найден, но это далеко не так, поскольку – это всего лишь имитация, которая может служить перемещению игры в другую плоскость.
Постмодернисты разыгрывают свою игру, которая в своем большинстве представляет собой игру с текстом, игру с языком.
Герман Гессе в работе «Игра в бисер» размышляет о возможности сохранить духовность в царстве тотальной игры. По мнению Г.Гессе «игра – только формальное искусство, сноровка ума, уменье остроумно комбинировать» [6, с. 133]. Г. Гессе говорит о
двух типах игры: формальном и психологическом. «Формалисты от игры все свои старания прилагали к тому, чтобы из предметных тем каждой партии, математических, языковых, музыкальных <..> создать сколь возможно <..> совершенную целостность и гармонию. Психологическая школа добивалась единства и гармонии <..> не столько через выбор и систематизацию, сколько через следующую за каждым этапом игры медитацию» [6,
с.204]. В «Игре в бисер» Г.Гессе упоминает о языковой игре, о том, что правила и язык
игры представляют собой разновидность высокоразвитого тайного языка, в котором
участвуют самые разные науки и искусства. «В языке нашей игры каждый знак поистине
всеобъемлющ, каждый символ ведет не куда-нибудь, не к отдельно взятому примеру, но к
центру, к основе всех знаний» [6, с.132]. Согласно мнению Г.Гессе почти все науки в разные периоды перенимали игру и подражали ей, приспосабливая ее к своему предмету знаний. Филология стала прибегать к аналитическому разбору языка, «обозначая языковые
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образования особыми формулами <..>. Приспосабливая для себя Игру в бисер, каждая
наука создавала свой язык Игры» [6, с.55]. В языковой игре Г. Гессе, в ее знаках и грамматике, особое место занимает игра стеклянных бус, играющая с большинством смыслов
и ценностей нашей культуры.
Лингвистическое значение игры раскрывается в философии Л.Витгенштейна «Границы моего языка суть границы моего мира» [4, с.119]. Л. Витгенштейн положил
начало пониманию языка как игры: «весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве одной из тех игр, с помощью которых овладевают родным языком. Я
буду называть эти игры "языковыми играми" <..> "Языковой игрой" я буду называть <..>
единое целое: язык и действие, с которым он переплетен» [5, с.227]. Само употребление
слов, как считает философ, нельзя подвести под некоторую черту, утверждая, правильным
оно является или нет, так как мы живем в мире, в котором одновременно действует множество языковых игр, языковых конструкций. В связи с этим Л. Витгенштейн задается
вопросом, как возможно отделить понятие игры от других социально-языковых конструктов, что еще является игрой, а что уже перестает ею быть? И отвечает: «мы не знаем границ понятия игры, потому что они не установлены» [5, с.268], иначе языковые игры просто не существовали бы.
Игра, таким образом, выступает как способ переживания реальности, проявляющий
себя посредством множества нарративных практик.
В своей концепции языковых игр Л. Витгенштейн определяет зависимость значения высказывания от контекста его употребления. 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» [5, с.223224]. Каждое слово является объектом, несущим разную смысловую нагрузку и различные
способы его употребления могут говорить и о различных его значениях. Л.Витгенштейн
основываясь на данном положении, высказывает предположение о том что, функционирование языка является само по себе не достаточно прозрачным, имеет различные смысловые оттенки, и исключением в этом случае являются только лишь примитивные формы
употребления языка.
Л.Витгенштейн упоминая о функционировании языка, останавливается на том, что:
«Каждое слово в языке что-то означает, но этим еще ничего не сказано» [5, с.230], имея в
виду, скорее всего, что мы не можем знать всех функций данного слова в языке. Имеется
бесчисленное множество видов употребления слов, предложений, постающих в различных
интерпретациях, в различных языковых играх. Л. Витгенштейн считает, что играть могут
и будут лишь любопытные люди. Другой вопрос уже касается, того как они будут играть?
Здесь имеется в виду, прежде всего, личное право человека на выбор, как игры, так и ее
правил – субъект не ограничен этим правом из внешней среды, но с другой стороны существует требование – соблюдение интерпретируемости в данном месте, в определенном
культурном пространстве, что заложено в самой основе конституирующего игру языке. В
подобном роде рассуждает и Й. Хейзинга: «подлинная культура не может существовать
без определенного языкового содержания <..>, подлинная культура требует всегда и в
любом аспекте a fair play (четкой игры)» [13, с.238]. Й. Хейзинга затрагивает идею языковых игр, считая, прежде всего, что язык: «самый первый и самый высший инструмент, созданный человеком для того, чтобы сообщать, учить, повелевать» [13, с.14]. Языковую
игру автор работы «Homo ludens» помещает в сферу так называемых игр социального характера, называя их высшими формами игры. Непосредственным переходом в работе
«Homo ludens» к языковой игре является анализ софистики. «Это древняя игра ума, которая поочередно то соскальзывает из священнодействия в чистое развлечение, то достигает
высшей мудрости» [13,с.168]. Й. Хейзинга говорит об умственной игре, о философии
как «игре ума» [13, с.173], которая распространяется на каждую социальную практику.
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В целом же, по мыслям нидерландского философа, существование в культуре игр
становится возможным благодаря их наличию в социуме. Языковые игры, таким образом,
можно наделить неким онтологическим статусом существования.
Герменевтический подход к пониманию игры наблюдается в работах К. Апеля и
Ж.-Ф. Лиотара. Так, К. Апель концентрирует свое внимание на главных сущностях языковых игр, их значении, приведшего его в итоге к единству языковых игр (в основании с
герменевтической). Согласно К.Апелю, общий элемент всех языковых игр заключается в
том, что вместе с обучением одному конкретному языку, с социализацией в определенной
"форме жизни" происходит «обучение единственной языковой игре. <..> При этом обретается компетенция для осуществления рефлексии над собственным языком или формой
жизни и для осуществления коммуникации со всеми другими языковыми играми» [2, с.
253]. Рассуждая о смысловой прагматике языковых игр Ж.-Ф. Лиотар связывает прагматику игры с легитимацией социальных связей. Выдвигая на страницах своей книги «Состояние постмодерна» [8], положение о том, что эпоха метанарративного механизма легитимации знания уже прошла, Ж. Лиотар утверждает наличие множества различных языковых игр, существование которых обусловлено тем, что они представляют собой один из
основных элементов, делающих возможным общественное взаимодействие.
Игра как часть коммуникации, игра как иная реальность. Именной этими фразами
следует охарактеризовать отношение Н. Лумана к игре. «Игра является разновидностью
удвоения реальности, в ходе которого реальность, понимаемая как игра, вычленяется из
нормальной реальности, не обязательно отрицая последнюю. Создается вторая – подчиняющаяся определенным условиям – реальность, с точки зрения которой обыкновенный
образ жизни выглядит уже как реальная реальность. Для конституции игры изначально
требуются предвидимые временные ограничения» [9, с.83]. Подобные игры носят эпизодический характер, однако это не означает, что «реальная реальность» существует лишь
до и после игры – реальности могут пересекаться и соприкасаться. Здесь Н.Луман имеет в
виду социальные игры, имеющие правила игры, которые можно нарушать лишь в той степени, в какой это может быть исправлено.
Понимание игры «как модификации одной и той же языковой формы» [3, с.75]
присуще Р. Барту. Рассматривая язык как определенную площадку для действия, Р.Барт
говорит о новых возможностях языка, возникающих благодаря игре. Здесь язык выступает
в виде облачения (Р.Барт называет их театральными костюмами) для различных игр, которые могут модифицироваться в одной и той же языковой форме.
Подытоживая понимание игры как языковой игры в постмодерне, необходимо отметить, что здесь создается свое локальное «поле игры с реальностью», через игры с
трансформациями смыслов и игры с текстами. Для представителей постмодерна «всякого
рода игры с языком оказываются не столь уж безобидными, т.к. язык оказывается той
предельной осмысленной реальностью, с которой нам дано иметь дело. Непрозрачность,
автореферентность языка делают его единственным полем игры с бытием. И само бытие
оказывается доступным для игры» [7, с.176].
Понимание игры в философском поле анализа является поливариантным. Следует
отметить, что философский дискурс XX ст. может претендовать на свою собственную
теорию игры, хотя большинство философов не ставили перед собой задачу сделать игру
объектом исследования. Здесь вариативность и разноликость игры Й.Хейзинги является
скорее исключением из правил. В рассмотренных философских концепциях игра имеет
широкое поле применения, в рамках концепций игры с текстом и игры с языком. Экзистенциальное поле игры раскрывается через такие концепции: языковые игры, прагматика
языка (игры со значением), игры - символы, коммуникация как игра, игра как форма жизни, игра как параллельная реальность.
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SUMMARY
The essence of the game from the perspective of postmodern philosophical discourse is
studied. Attention is focused on the fact that the game in a variety of its forms continues to occupy a leading position in modern society, which allows us to live effortlessly. In contemporary
philosophical discourse game element in an explicit or latent form is an integral component of
the subject's life. The position that the game is a motley category, the object of study of many
social science disciplines is justified, suggesting that there is a variety of difficulties in its strict
naming convention. The last allows saying that from the perspective of different sciences definition of game are significantly different, therefore the allocation of common definitions and analysis is complicated. We can talk only about the general research field of study of the game: the
psychological, cultural, and philosophical and others. The idea that philosophical discourse can
claim its own theory of the game is argued, although most philosophers do not set out to make
the game as the object of study. The material is structured in such a way as to reveal the “philosophical field of the game”, presentation logic moves from general approaches of the game (Y.
Heyzinga and G. Hesse) to specific (K. Apel, R. Barth, L. Wittgenstein, N.Luman).
Motley of J. Huizinga’s game is disclosed in the work «Homo ludens». Game for him is a
necessary way of social life that supports the ideal, in turn determines the spiritual culture of the
era. J. Huizinga’s gaming space is wide – starting from understanding the game as a source of
culture, finishing in science, life, jurisprudence. Y.Heyzinga doesn’t offer finished game theory,
but rather presents readers game in the historic cut. G. Hesse in “The Glass Bead Game” reflects
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the possibility to save the spirituality in the realm of total game, highlighting the two game types:
formal and psychological . According to G. Hesse almost all science in different periods took
over the game and imitated it, adapting it to their subject of knowledge.
The linguistic value of the game is substantiated in L.Vitgenshteyn’s philosophy, for
whom the use of words cannot be justified under certain traits, claiming if it is correct or not,
since we live in a world in which there are a variety of language games. Game, thus, acts as a
way of experiencing reality manifests itself through multiple narrative practices. Also hermeneutical approach to understanding the game is being analyzed, seen in the work of K.Apel, who focuses on the main subject of language games, their meaning, which led him eventually to the
unity of language games (at the bottom with a hermeneutic). Common element of all K.Apel’s
language games is that with one particular language training occurs learning of the only language
game.
Based on this study, substantiates the idea that in considered postmodern philosophical
concepts game has a wide field of application, through the concepts of the game with the text and
a language game.
І.В. РОТАРЕВА
РЕЖИМИ МОБІЛІЗАЦІЇ СОЦІЄТАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА
Українська специфіка мобілізації соцієтального капіталу розвитку людства детермінована формуванням суб’єктності незалежної України, в єдності механізмів самоорганізації та управління суб’єктів розвитку, у діалектичному взаємозв’язку держави та громадянського суспільства, в здійсненні принципів гуманізму, всеєдності у формуванні глобальної цивілізації. Соцієтальний капітал внутрішньо властивий людству та відображує закономірність розвитку людяності та гуманізму, як онтології, буття світу. Здійснення соцієтального капіталу в життєдіяльності людства відбувається в органічній солідарності цілісності суспільних відносин, у діалектичній єдності особистості та суспільства, суб’єктній
рефлексії та саморефлексії всезагального - людства. У суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносинах соцієтального капіталу розвитку людства здійснюється актуалізація гуманістичних
тенденцій в сучасну епоху, формується сукупність внутрішніх та зовнішніх зв’язків суспільства, що є здатністю до узгоджених дій у виживанні та розвитку людства. Їх основою є
принципи згуртованості суб’єктів суспільного життя, людиноцентризму, духовності і всеєдності.
Т. Воропаєва вважає, що «проблеми спільнотного згуртування та національної самоідентифікації є сьогодні ключовими для українського суспільства, яке повинно згуртуватися в цілісний державно-політичний організм» [2, с. 60]. На сьогодні лише в 4.4% опитаних українців образ сучасного українського суспільства пов’язаний із згуртованістю.
«Основними чинниками спільнотного згуртування є близькість базових цінностей членів
спільноти, ясність і визначеність спільної мети, демократичний стиль лідерства й керівництва, кооперативна взаємозалежність членів спільноти в процесі спільної діяльності, престижність спільноти тощо» [2, с. 67-68]. Органічний характер спільнотного згуртування
передбачає здійснення в суспільному житті такого ресурсу соцієтального капіталу, як органічна солідарність цілісності суспільних відносин.
М. І. Клименко зауважує, що «найважливішими показниками соціальної солідарності як феномена, який виявляється у специфічних суспільних відносинах, є наявність для
суб’єктів цих відносин ціннісно-нормативної системи, рівень довіри, співчуття, турбота,
доброзичливе ставлення членів суспільства чи певної групи один до одного, їх ідентифікація з цією групою, стан конфліктності/безконфліктності суспільства тощо» [6].
Спільнотне згуртування є об’єднанням індивідів, якому властивий органічний характер, такий тип цілісності, який має внутрішню структуру, а не просто суму властивос171
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тей елементів, які в неї входять. Таке об’єднання відрізняється відносно високою стабільністю існування в просторі і часі. Мобілізація і здійснення соцієтального капіталу відбувається в умовах однорідності суб’єктів суспільних відносин, яка виражає схожість або подібність членів соціальної групи.
У мережевому режимі функціонування соцієтального капіталу розвитку людства
відбувається об’єднання однорідних членів суспільних відносин. Даний режим являє собою розмаїття зв’язків суб’єктів суспільних відносин, які існують завдяки різноманітним
соціальним взаємовідносинам. Його особливістю є те, що атрибути окремих суб’єктів суспільних відносин менш важливі, ніж стосунки та зв’язки з іншими суспільними
суб’єктами. При цьому залишається менше простору для індивідуальних дій, можливостей індивідів впливати на власний успіх, тому що багато залежить від інших суб’єктів суспільних відносин. У мережевому режимі функціонування соцієтального капіталу суспільні відносини ґрунтуються на горизонтальних соціальних зв’язках. Основою такого режиму є соціальні мережі, а не ієрархічні взаємозв’язки. Мережевий режим є сприятливим
середовищем для формування соціального капіталу суб’єктів суспільного життя. Наприклад, мережевістю соцієтального капіталу є соціальні мережі в Інтернеті. У таких Інтернет-спільнотах група користувачів надсилає запрошення членам соціальних мереж приєднатися до спільноти сайту. Нові члени повторюють цей процес та збільшують загальну
кількість учасників і зв’язків у мережах. Також відбувається змішування реальних та віртуальних соціальних мереж.
Прикладом мережевого режиму функціонування соцієтального капіталу є українська діаспора, стрижневим моментом якої є «фіксація факту перебування частини українського етносу за межами території його ядра – України. …Українська діаспора частково розселена компактно, а частково – розсіяно, її походження, з одного боку, автохтонне (оскільки частина українського населення опинилася в складі інших держав внаслідок територіальних поділів і перерозподілів), з іншого, – іммігрантське» [8, с. 28].
Соцієтальність діаспори виражається у функціонуванні соціальних інститутів для
підтримки і розвитку своєї спільноти. Відповідно до цього, соцієтальний капітал є властивістю суб’єктів суспільних відносин, які знаходяться за межами материнського етнічного
регіону, та які усвідомлюють свою генетичну або духовну єдність із ним.
У кризові моменти розвитку українського суспільства актуалізуються питання про
здатність держави до самоорганізації. Говорячи про самоорганізацію складних систем як
механізму соцієтального капіталу, зазвичай передбачається їх прагнення до збереження
своєї цілісності, гомостатичної стійкості, мінімізація стану хаосу та ентропії. Але, з іншого боку, самоорганізація складних систем передбачає, що без нестійкості немає розвитку.
Розвиток відбувається через нестійкість, стреси, випадковість. Нестабільність та кризи є
чинниками виявлення та відбору кращого. Самоорганізуюча система контролює межі цієї
сфери нестійкості, тому вводить себе в кризовий стан, щоб активізувати процеси самоорганізації.
Органістичний режим функціонування соцієтального капіталу характеризується
розумінням суб’єктів та об’єктів суспільних відносин людства як систем, які саморозвиваються. Тобто передумови та умови їх розвитку є результатом цього розвитку. Формування суб’єктів соцієтального капіталу, як систем, які саморозвиваються, відбувається
шляхом конструювання цілим своїх власних частин на основі певних передумов, а не
шляхом складання цілого з частин. Тому функція системи як цілого виникає раніше, ніж
необхідний для неї елемент, який будує сама система. В органістичному режимі функціонування соцієтального капіталу відбувається структурна диференціація, спеціалізація різних частин органічної системи, їх функціональний зв’язок. У даному режимі відбувається
взаємозв’язок кризових ситуацій, визнається різноманіття частин і регіонів світу.
Органістичний режим соцієтального капіталу людства в Україні представлений діяльністю конкретних суспільних діячів, науковців та митців, які у своїй діяльності прагнули досягнення незалежності і цілісності України, та про вклад яких у становлення неза172

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2014

лежного українського суспільства відомо у всьому світі. Так, В. Мономах у своєму відомому «Повчанні дітям» дає настанови на праведне життя, справедливий соціальний устрій, закликає долати міжусобиці заради єдності рідної землі, громадянського миру.
І. Вишенський прагнув обґрунтувати вимоги свободи, рівності, справедливості у сфері духа, покласти їх в основу життєдіяльності, громадського життя людини і народу. Соціальним ідеалом Г. Сковороди був лад, де всі співжитимуть у співпраці, волі, рівності, де закони будуть протистояти тиранії. Людину вчений розглядає як мікрокосм, частину цілого
– макрокосму, і для пізнання інших світів людина, по-перше, повинна пізнати саму себе.
Т. Шевченко освітлював долю різних суспільних верств. М. Драгоманов вважав, що прогрес особистості здійснюється в тісному зв’язку з розвитком людства в цілому.
М. Грушевський обґрунтував власну схему історії України як самостійного процесу розвитку українського народу та інші [11].
Кризові процеси в Україні негативно впливають на відтворення людського потенціалу, його біологічної складової, але не на відтворення людського потенціалу як соціальної сили. У таких умовах можлива деформація суспільних відносин, наслідком якої є викривлення взаємовідносин між суб’єктами суспільних відносин, зміна їх взаємного положення, яке пов’язане із їх постійним переміщенням один відносно одного. Змінюється соціальна відстань між соціальними суб’єктами. Можна спостерігати їх перегрупування в
інші соціальні групи. Тому соцієтальний капітал є захисним механізмом, який активізується з появою соціальної напруги і є чинником формування соціального опору. Підсилюється міцність та витривалість суспільних відносин, українське суспільство набуває властивість протистояння руйнуванню під впливом внутрішньої напруги, яка виникає внаслідок дії зовнішніх сил. Відбувається мобілізація соцієтального капіталу розвитку українського суспільства, як органічної складової людства.
М. І. Клименко, зазначає, «що наявність конфліктів у суспільстві не завжди є показником відсутності його гармонійно-злагодженого стану. Так, наприклад, війна чи сторонній агресивний вплив на національну політику держави, тощо, в деяких випадках виступає каталізатором згуртованості, мобілізації соціальних сил, солідаризації суспільства». Дослідниця посилається на В. В. Нікітіну, яка «визначає таку мобілізацію суспільного
капіталу ситуативною згуртованістю…». М. І. Клименко вважає, що «ситуативна згуртованість…може трансформуватись у соціальну солідарність за умови наявності цінніснонормативної бази для її формування» [6, с. 122].
Основна роль у даному випадку належить людському потенціалу.
У концепції соцієтальної трансформації посткомуністичного суспільства
Т. І. Заславської «під людським потенціалом потрібно розуміти фактор життєздатності суспільства (країни, держави), який інтегрально характеризує його людські ресурси як
суб’єкта власного відтворення і розвитку» [5, с. 168].
Дійсно, властивістю соцієтального капіталу розвитку людства є власне відтворення, сприяння у відтворенні інших суб’єктів та об’єктів суспільних відносин, системи
суспільних відносин, внутрішнього та зовнішнього середовища. Завдяки цьому відбувається зближення суб’єктів суспільних відносин, поступове зменшення класових протиріч
та протистоянь, збільшення взамозв’язків людей у різних сферах суспільного життя.
О. С. Столярчук відзначає, що «трансформацію творять люди, які самі в своїй масі
є представниками попереднього фрактального стану. Щоправда, не усі вони переходять у
цей новий стан, їхня частина чинить опір новому, навіть зі зброєю залишає старий лад, бо
вони у разі перемоги нових сил втрачають все, що їм належало, передусім владу, панування. …Та ось відбулася перемога нового фракталу… Відбувається в цей час і трансформація елементів старого фракталу» [7].
Таким чином, ми спостерігаємо діалектику революції та еволюції у здійсненні фрактального режиму функціонування соцієтального капіталу. Не існує абсолютних меж між
революцією та еволюцією. Революції, включаючи в себе деякі особливості еволюційного
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розвитку людства, у багатьох випадках здійснюються в еволюційній формі. У свою чергу
еволюція не зводиться лише до постійних змін, а включає також і якісні стрибки.
Т. Загороднюк зазначає, що «Т. Заславська вважає динаміку людського потенціалу
базовою характеристикою соцієтальної трансформації. Вона дозволяє судити про успішність або провал реформ, які проводяться в структурних перетвореннях. Тому її можна
використовувати як для оцінки соціальної динаміки окремо взятого суспільства, так і для
порівняння різних суспільств, наприклад, російського та українського, які мають загальну
«точку відліку» в трансформаційному процесі» [4, с. 133].
Людський потенціал, як основа здійснення соцієтального капіталу, має системні
властивості і не може зводитися лише до простої суми певної кількості якостей людей.
Властивості людського потенціалу обумовлюють можливості людського розвитку як на
найближче майбутнє, так і на більш далеку перспективу. Розвиток є не тільки підвищенням матеріального благоустрою, але й розширенням можливостей людини, можливості
обирати найкраще для розвитку.
Так, відповідно програмі розвитку ООН, людський розвиток передбачає низку
принципів. Так, необхідна ліквідація бар’єрів, пов’язаних із расою, статтю, місцем проживання, рівнем благоустрою, яке перешкоджають участі в політичному, соціальному та
економічному житті. Люди повинні мати можливість підвищувати продуктивність своєї
діяльності і приймати участь в процесі формування прибутку, тому економічний ріст, динаміка зайнятості і оплата праці є складовими моделі людського розвитку.
На даний момент існує необхідність у соціально відповідальних формах розвитку
вільних ринкових відносин, у формуванні почуття соціальної згуртованості. Є також потреба у сприянні самостійності, підвищенні відповідальності людей за свою долю, активна
участь населення в процесах прийняття рішень і підвищенні ролі громадянського суспільства. Тут важливу роль відіграє такий механізмів здійснення соцієтального капіталу як
саморозвиток, який представляє собою розумовий, або фізичний розвиток людини, якого
вона досягає самостійними заняттями, вправами.
Саморозвиток представляє собою розвиток кого-небудь, або чого-небудь власними
силами без впливу та сприяння яких-небудь зовнішніх сил. Джерелом саморозвитку є внутрішні причини, насамперед протиріччя, властиві всім об’єктам із системною будовою.
Вплив зовнішніх умов на конкретну саморушійну систему здійснюється опосередковано,
через внутрішні джерела.
Механізмом здійснення соцієтального капіталу є інтеграція, яку ми представляємо
як згуртування, об’єднання політичних, економічних, державних і суспільних структур в
рамках регіону, країни, світу. Роль соцієтального капіталу полягає у встановленні оптимальних зв’язків між відносно самостійними малопов’язаними між собою соціальними
об’єктами і подальше їх перетворення в єдину, цілісну систему, в якій погоджені і взаємозалежні її частини на основі загальних цілей, інтересів. Це представляє собою підтримка
соціальною системою стійкості і рівноваги суспільних відносин.
Так, у рамках Програми розвитку ООН, у Доповіді про розвиток людини 2010 мова
йдеться про те, що «Україна є країною, яка розвивається. Вона належить до країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу. Індекс розвитку людського потенціалу на
2010 рік – 0.710» [3, с. 144, 142]. У щорічних звітах Програми розвитку Організації
Об’єднаних Націй (ПРООН) «Human development report» широко використовується таке
узагальнене поняття, як «індекс людського розвитку (ІЛР)», що враховує стан здоров’я,
рівень освіти і реальну купівельну спроможність населення. За ІЛР Україна займає 69 місце [1, с. 3].
Організація Об’єднаних Націй є універсальною міжнародною організацією з питань підтримки міжнародного миру і безпеки та розвитку співпраці між державами. У
1945 році Україна стала однією з держав-співзасновниць ООН, що було визнанням внеску
українського народу в перемогу над фашизмом та зміцнення миру в усьому світі. До 1991
року, ще у складі Радянського Союзу, Україна де-юре мала в ООН власне представництво
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на рівні незалежної країни. Протягом понад чотирьох десятиліть трибуна ООН залишалася чи не єдиним впливовим міжнародним засобом, завдяки якому світова громадськість
дізнавалася про Україну. Фактор багаторічного членства України в ООН позитивно вплинув на процес міжнародного визнання її незалежності в 1991 році. Україна – разом з 188
іншими країнами, які підтримали і зобов’язалися втілювати в життя Декларацію та Цілі
розвитку тисячоліття, що були затверджені на Генеральній Асамблеї ООН [9, с. 7-9].
Діяльність ООН, як соцієтального інституту розвитку людства, спрямована на тиражування зразків норм та цінностей цілісності суспільних відносин. Тому виявлення й
аналіз фрактальних особливостей передбачає єднання, нерозривність, одночасність розгляду субстанційної і діяльнісної сутності суб’єктів суспільних відносин. Сьогодні ООН у
своїй діяльності є складним самоорганізуючим і перетворюючим світ соціальним фракталом. Розвиток культури являє собою розвиток фрактальності суб’єктів суспільних відносин. Фрактальність забезпечує зародження, розвиток, зміну і когерентність взаємодії всіх
підсистем, що виражають складну цілісність людини і всього людського співтовариства,
які безперервно вдосконалюються.
На думку О. С. Столярчука, «фрактальність людської історії, суспільства в цілому,
так і життя окремої людини не є вигаданою аналогією. Адже суспільство – це люди з усім
їхнім буттям, а окрема людина несе в собі це загальне, що притаманне суспільству» [7].
Фрактальний режим соцієтального капіталу являє собою багатоманітність та своєрідне відтворення історії людства. «Фрактальність історії, зрозуміло, це поняття – метафора, але вона дає можливість збагнути, що суспільне та індивідуальне буття – це постійні
зламані періоди, є такі, що мають досить тривалий і доленосний період, а тому їх називають епохами, а є й такі, що охоплюють короткі проміжки часу, але їх накопичення призводить до тих чи інших поворотів…» [7].
Фрактальність соцієтального капіталу розвитку українського суспільства в дослідженні Н. Ходорівської, на нашу думку, розкривається в понятті «рефлексивності громадян». «У скрутних обставинах рефлексивність активізується стосовно тих об’єктів,
суб’єктів, процесів, які більш дотичні до ситуації життєвого негаразду; активізується також переосмислення «Я» - духовного; простір свідомості певним чином «звужується», й
«абстрактні» уявлення набувають ще більшої розмитості» [10, с. 307]. За таких умов соцієтальний капітал розвитку особистості, соціальної групи, суспільства чи людства в цілому
тиражується, і, відповідно до цього, суб’єкти соцієтального капіталу є складними соціальними фракталами, тобто такими суб’єктами суспільного життя, які мають властивість подібності один до одного.
Тому українське суспільство, конкретний його представник або людство в цілому
складається із подібних суб’єктів суспільного життя, кожен із яких подібний суспільству в
цілому. При цьому географічний чи соціальний масштаб суб’єкта суспільного життя не
веде до спрощення чи ускладнення його структури. Фрактальність соцієтального капіталу
суб’єктів суспільно життя забезпечує їх однаковою складною картиною.
Таким чином, формування цілісності незалежної України відбувається у державотворенні та розвитку громадянського суспільства. Розвиток українського суспільства в цілісності людства здійснюється у необхідності узгодження відносин із стратегічними партнерами у вирішенні глобальних проблем розвитку. У співробітництві України з іншими
країнами відбувається взаємопроникнення суспільних капіталів держав, а не тотальне
проникнення іноземного капіталу у сфери суспільного життя. У кризові моменти свого
розвитку країна наслідує фрактальні зразки розвитку. Шляхи розвитку окремих суспільств
пов’язані один з одним, що утворює єдиний соціальний фрактал розвитку людства. У фрактальному режимі відбувається тиражування нового або іншого соціального фракталу як
патерну. Спроби реформування балансу зразків інших як соціальних фракталів та самобутності України, є діалектикою іншого і самобутнього. Соціальний фрактал не є абстрактною моделлю, яка не враховує відмінностей, а виступає подібністю частин по відношенню
до цілого. Дана подібність не абсолютна (на відміну від математичного фракталу), і пред175
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ставляє собою єдність подібного у багатоманітті. У світовій історії Україна є соціальним
фракталом для інших країн. Приклад – козацтво, досвід якого використовувався терським,
сибірським, донським козацтвом як самоорганізаційний устрій, основа місцевого самоврядування.
Соцієтальний капітал України здійснювався у сферах суспільного буття в дискретній діяльності конкретних людей (В. Мономаха, Г. Сковороди, Т. Шевченка та ін.). Дискретність як ознака органістичного режиму функціонування соцієтального капіталу означає, що діяльність заради людства повинна бути згармонізована з діяльністю заради сім’ї,
друзів, країни, в якій живеш, та заради себе, тобто поєднання діяльності «для-інших»,
«для-себе», «для-всіх». Громадянське суспільство України формує мережеві відносини з
іншими громадянськими суспільствами в цілісності людства, об’єднуючись у вирішенні
глобальних проблем. Мережевий режим функціонування соцієтального капіталу України
визначений консолідацією суспільних капіталів суб’єктів суспільних відносин, основою
якого є соціальні мережі, які ґрунтуються на горизонтальних соціальних зв’язках.
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SUMMARY
Modes of mobilization of societal capital determine self-preservation of system when it's
defeated by crises, war, conflicts or other processes of a destructive nature.
Consolidating of homogeneous members of public relations occurs in network mode of
functioning of societal capital of mankind development. This mode is a variety of links between
subjects of public relations which exist because of a various social relationships. Its feature is
that the attributes of individual subjects of public relations are less important than the relations
and links with other public subjects. This leaves less space for individual actions, capabilities of
individuals to have impact on their own success, because a lot depends on other subjects of public relations. Public relations are based on the horizontal social links in network mode of functioning of societal capital. The basis of such a mode are social networks rather than a hierarchical
links. Network mode is the favorable environment for the formation of the societal capital of the
subjects of public life. For example, social networks in the Internet are networking properties of
societal capital. In such online communities group of users sends the invitations to the members
of social networks to join the community of the site. New members repeat this process and increase the total number of participants and links in the networks. Also there is a mixing of real
and virtual social networks.
Organistional mode of functioning of societal capital is characterized by understanding of
the subjects and objects of social relations of mankind as systems which develop themselves. I.e.
preconditions and conditions of their development is the result of this development. The formation of subjects of societal capital as systems which develop themselves occurs in the way of
construction by the whole one of its own parts based on certain preconditions rather than in the
way of merger of parts to the whole one. Therefore the function of the system as a whole one
arises earlier than an element which is necessary for the function and is built by the system itself.
Structural differentiation, specialization of different parts of organic system and their functional
connection occur in organistional mode of functioning of societal capital. The relationship of crisis situations occurs and the variety of parts and regions of the world is recognized in this mode.
Organistional mode of societal capital of mankind in Ukraine is presented by the activity of a
specific public figures, scientists and artists who strove to achieve independence and integrity of
Ukraine in their activities, and whose contribution to the formation of the independent Ukrainian
society is known all over the world.
The interpenetration of social capital of countries but not total penetration of foreign capital into the spheres of social life occurs in cooperation of Ukraine with other countries. The
country inherits fractal patterns of development in a crisis time of its development. Ways of development of individual societies are related to each other, that's forming the single social fractal
of mankind development. Replication of new or other social fractal as pattern occurs in fractal
mode. Attempts of reforming of balance of samples of the others as social fractals and identity of
Ukraine are the dialectics of the others and identity. Social fractal isn't an abstract model that
doesn't take differences into account, but acts as the similarity of parts with the whole one. This
similarity isn't absolute (as opposed to mathematical fractal), and represents the unity of similar
in diversity. Ukraine is a social fractal for the other countries in the world history. For example
the Cossacks whose experience was used by Siberian and Don Cossacks as a self-organizational
unit and the basis of local self-government.
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К. ЭЛЬ ГУЭССАБ
АКТУАЛЬНОСТЬ ТАРИКАТА ТИДЖАНИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Религиозные ордена, или тарикаты - источник для всевозможных слухов, спекуляций, сенсационных разоблачений якобы состоящих в них влиятельных политиков, бизнесменов, деятелей науки. Тоталитарные секты с жесткой иерархической структурой типа
масонских лож, где всем заправляет шейх, и где помимо молитв и радений готовят западню для власть имущих [1, c.60]. Информация об орденах просачивается в прессу либо
от политиков, которые хотят во всеуслышание заявить о поддержке их орденами, что само
по себе предполагает тенденциозность источника, либо от противников религиозных сект,
которые утверждают, что хорошо о них осведомлены, но при этом непонятно, как и из каких источников они черпают свои сведения [2, c.1371]. Суфийские тарикаты представляют
собой неортодоксальное направление в исламе, для которого характерен мистицизм, вера
в возможность познания бога нетрадиционными способами – различными радениями,
вхождением в транс и т.п., а также пренебрежение к внешнему ритуалу и формальным
предписаниям. Вначале кандидат на вступление в орден, или «талип», должен пройти обряд посвящения и стать «мюридом» – учеником определенного шейха. Многоступенчатый
путь ученичества, конечная цель которого – достичь уровня «васыла», т.е. связующего с
божеством звена, и образует тарикат (араб. «путь»). Тарикат Тиджания основан в Северной Африке Ахметом Тиджаном в 1781 в рамках другого суфийского учения – хальветийе.
В Османскую империю суфийское учение принесли в XII–XIII вв.
странствующие проповедники-дервиши, бежавшие из Средней Азии в Малую Азию под
натиском монголов. Любопытно, что у осман каждый суфийский орден имел определенную социальную нишу: среди вельмож чаще всего встречались приверженцы орденов
байрамие, джельветийе и мевлевийе, покровителем янычар был орден бекташи, высшее
духовенство формировалось из накшибенди, а среди простого люда наибольшей популярностью пользовались секты кадирийе и хальветийе [3, c.90].
Основными тарикатами в Турции были: Тиджания, Накшбандия, Кадырия
и Мевлеви.

Тиджания распространён среди арабов и турок. Одним из известных шейхов этого тариката является бывший иудей Фреди Боллаг (Али Абд Уссамад), который
учит о трех степенях посвящения: шариат, тарикат и хакикат [4,c. 52].
Именно суфиям принадлежит заслуга обращения в ислам золотоордынских предков современных крымских татар в указанный период, а точнее во время правления ханов
Берке (1255-1266) – младшего брата знаменитого хана Бату (Батыя), пятого правителя Золотой Орды и первого хана - Чингизида, принявшего ислам, и хана Узбека (1313-1342).
Арабский путешественник Абу Абдуллах Мухаммед ибн Батута (1304 - 1377гг.,
родом из Танжера), побывавший в Крыму в 1333 г., писал, что в городе Крыме они остановились в ските (т.е. текке) Шейх-заде эль-Хорасани (Хорасан - область на юго-востоке
Ирана на границе со Средней Азией). Кроме этого он встретил там старшего кадия ханефитского толка Шемседдина эс-Саили, кадия шафиитского Хыдра, факиха Аляэддина
Эласи, хатиба шафиитского Абу Бакра, который читал хутбы в соборной мечети, построенной египетским султаном эль-Меликом эн-Насром, а также шейха из греков, принявших
ислам - Музаффарэддина.
За несколько десятилетий в Крыму выросли замечательные исламские ученые, правоведы-факихи, чтецы и знатоки Корана и сунны. Исследователь связей Египта с Золотой
Ордой египетский ученый аль-Холи называет имена ряда золотоордынских ученых, получивших признание в Каире, среди них - Зия ибн Саадаллах ибн Мухаммед аль-Кырыми
(ум. в 778 / 1376-7 гг.), который переехал в Каир и заведовал там школой «аль-Мадраса
аль-Бейбарсийя» и преподавал в «аш-Шейхунийя», а затем заведовал школой султана альАшрафа. Этот султан приказал именовать Зию аль-Кырыми «шейхом шейхов». Другой
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крымский ученый Рукн ад-Дин аль-Кырыми Ахмед ибн Мухаммед (ум. в 783 / 1381-2 гг.),
вырос на Волге, в течение 30 лет был судьей. Затем переехал в Каир, где ведал изданием
фетв в «Дар аль-адль» и преподавал в мечети аль-Азхар.
Ученые Крыма известны также и в Османской империи. Причем их переселение в
Малую Азию началось еще до того, как южный берег Крыма и частью Юго-западный
Крым перешли в непосредственное владение турецких султанов, а Крымское ханство сделалось его вассалом. Описание путешествий Ибн Баттута - ценный, исторический источник. Интересны заметки Ибн Баттута о его пребывании в Крыму и при дворе хана Узбека,
полны сведениями экономического, этнографического и культурно-бытового характера [5,
c.127].
С 16 в. Крым стал одним из центров мусульманской цивилизации в Золотой Орде;
отсюда велась исламизация Северного Кавказа. Большую славу имело медресе Зинджирли, основанное в предместьях Бахчисарая в 1500 г.
Юг Крыма традиционно ориентировался на Турцию, север же сохранял степные
ордынские свойства. Среди суфийских тарикатов, распространенных в Крыму, были мевлевия, хальветия – ответвление Тиджания (оба пришли из Турции; последний - из
города Сивас), накшбандия, ясавия (первый традиционно распространен во всей Золотой
Орде; последний пришел в 17 в.; оба были широко распространены среди степняков).
Предания крымских татар приписывают распространение Ислама в Крыму сподвижникам
Пророка Мухаммада (с.а.с.) - Малику Аштеру и Гази Мансуру (7 в.). Древнейшая датированная мечеть - 1262 г. - была построена в городе Солхате (Старый Крым) выходцем из
Бухары.
В 1385 году Тамерлан разгромил Золотую Орду, что послужило одним из решающих факторов для создания кочевой знатью Крыма собственного юрта. Длительная междоусобная борьба внутри феодальных группировок закончилась в 1443 году победой
Хаджи-Гирея, основавшего независимое Крымское государство. Однако уже к концу XV
века Крым попадает в сферу турецкого влияния.
В 1475 году Турция захватила Генуэзские колонии и княжество Феодоро, а Крымское ханство стало ее вассалом. Параллельно с этим завершился и процесс исламизации
Крымского полуострова [5,c. 130].
Одним из основных методов распространения ислама в этот период служила поддержка ханской администрацией суфийских проповедников, которые не только строили текке (суфийские обители), но и являлись основателями вакуфных (вакф, вакуф –
имущество, в соответствии с мусульманским правом, отказанное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели) комплексов и новых мусульманских поселений. Например, селение Кара Алп, в котором суфии построили не
только текке, но и сооружения, обслуживавшие его: мельницы, лавки и прочее [6,c.188].
Поэтому неудивительно, что суфии занимали заметное место в религиознополитической жизни Крымского ханства. О влиянии мусульманского духовенства (состоящем в основном из представителей различных тарикатов) в Крымском ханстве свидетельствует, прежде всего, его месторасположение в Диване (верховное правительствующее учреждение и высшая судебно-религиозная инстанция в Крымском ханстве). Сразу
за калгой (наследник хана, сидевший от него по правую руку) традиционно стоял глава
ханафитского мазхаба на полуострове – шейх-уль-Ислам, которым обычно был известный
ученый богослов-дервиш (т.е. суфий). В пользу влиятельности суфиев свидетельствует и
то, что жители ханства обращаются к «шейхам и суфиям» наряду с должностными лицами
и правящими сословиями ханства [7,c.156].
Что же касается «Сейахат наме» Э. Челеби, то о суфиях Эвлия говорит уже во
вступительной главе о Крыме и крымских татарах: «…Здесь (в Крыму) есть улемы, праведники, шейхи и суфии на пути мистики и экстаза, их до 40 тысяч – единобожников суфиев… На Крымском острове находится всего 21 тысяча соборных и квартальных мечетей. В этих молельнях ночью и днем татарские суфии предаются молитве и зикру (поми179
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нание Аллаха). Там очень много мужей единобожия и экстаза». В Гезлеве (современная
Евпатория) Эвлия насчитал 3 текке, лучшее из которых, по его мнению, принадлежало халифе Ахмеда-эфенди из селения Колеч (Колечли). В селении Качи Эвлия гостил в текке
святого Хызра Шах-эфенди, у которого, по указанию Эвлии, насчитывается 40 тысяч мюридов. В пригороде крепости Инкерман Эвлия посетил гробницу Якуба-эфенди, которая
располагалась возле соборной мечети, в которой постоянно находились суфии. По мнению Челеби Якуб-эфенди принадлежал к тарикату хальветийе [7,c.164].
В конце XIX века известный крымскотатарский деятель Исмаил Гаспринский указывал, что в Крыму суфии составляли локальную группу местных жителей, которые выгодно отличались аскетизмом и высокой нравственностью и признавались им институтом
более полезным, чем вредным.
Что же касается распространенности тарикатов на территории Украины в период
советской власти, то суфийские общины продолжали действовать в Крыму, включая первые годы существования СССР. Так, например, в 1923 году в Крыму насчитывалось несколько десятков суфийских текке. Как мы помним из истории, в начале большевики проявляли осторожность и гибкость отношению к мусульманам. В своей пропаганде среди
них они подчеркивали, что «коммунизм и шариат не противоречат, а дополняют друг друга»
На основании пока что немногочисленных исторических данных, а также некоторых материалов фольклорного характера, можно сделать вывод, что основными проводниками ислама в Крыму явились представители различных суфийских групп, таких как
Тиджания, Мавлеви, нахлынувших в Крым в середине, и особенно во второй половине
XIII века.
Говоря о крымских шейхах, нельзя не упомянуть и о духовных наставниках крымского происхождения, живших и получивших известность за пределами Крыма, главным
образом, в Стамбуле и других культурных и религиозных центрах Османской империи.
Вот лишь несколько имён шейхов принадлежащих к тарикату Тиджания:
“Татарский шейх” Ибрахим бин Акмехмед (ум. 1592/93, Стамбул) – переселившись в Стамбул и завоевав близкое расположение Султана Мурада III (1574-95) стал
наставником суфийской обители при мечети Кучук Айа-Софья;
Шейх Иса Кырымий (Крымский) (ум. 1622) – ещё один наставник той же обители;
Шейх Мурад Кырымий (XVII в.) – шейх стамбульской обители Сюнбюль Синан,
наставник впоследствии известного шейха и поэта (псевдоним “Накши”) Али Аккермани
(“Аккерманского”, ум. в 1654 г. в Аккермане (ныне – г. Белгород-Днестровский (Украина);
Шейх Дервиш эфенди (ум. 1735) – шейх стамбульской обители Коруклу (Зейрек),
проповедник мечети Сулеймание, поэт;
Хамид би-Нева (ум. 1771/72) – шейх стамбульской обители в Текфур-Даге (обитель хальветие), автор ряда суфийских трактатов
Есть все основания говорить о принадлежности тарикату Тиджания (одному из ответвлений хальветийе) хана Менгли Герая II-го (1724-30. 1737-40) – известно, что по его
распоряжению были построены две суфийские обители – в Карасубазаре для шейха
Мехмеда Факри и Стамбуле, в квартале Топхане, для «Татарского шейха» Хасана эфенди
[8,c.101].
Крым входит в ареал мусульманской цивилизации, в то время доминировавшей на
значительных территориях как Азии, так и Европы и Африки. Вместе с нахлынувшими в
Крым выходцами из многочисленных городов Средней и Передней Азии, Ближнего Востока и Месопотамии, бывших на тот момент крупными культурными, религиозными и
образовательными центрами, в Крым переносится и значительный интеллектуальный и
духовный опыт, достигнутый к этому времени исламской культурой во всех вышеуказанных областях. Ислам формирует новую, значительно прогрессивную культурную и ду180
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ховную среду в Крыму, собственно, он вводит Крымский полуостров, в ареал цивилизационных процессов мирового масштаба.
Не исключено, что один из известных топонимов в Крыму - Арабатская стрелка также является указанием на домонгольское проникновение Ислама в Крым. Рабат или
рибат, как известно, это крепости газиев - мусульманских воинов, вставших на путь газавата - военной борьбы против враждебных мусульманам и Исламу государств. Такие
крепости возникали на границах мусульманских земель с немусульманскими государствами. Один из таких рибатов, огузский (Рибати Огузий), как известно, находился на
границе Хорезма с тюрками-немусульманами (саксинами и кыпчаками). Если такой рибат
действительно существовал, то, как свидетельствует приведенный топоним, он находился
где-то на Арабатской стрелке (возможно на ее северном окончании).
Что же касается тариката Тиджания, он становится непременным участником всех
этих процессов, часто даже их инициатором, духовно их обогащая и создавая соответствующую атмосферу непрестанного духовного поиска, человеколюбия и терпимости.
Необходимы исследования, которые бы позволили не только изучить тарикат Тиджания как исторический феномен, но и вскрыли бы влияние суфийских идей и образа
жизни на духовную и практическую жизнь крымского общества, оценить соответствующий духовный опыт. Что же касается литературы, идеи тарикатов и эстетику необходимо
сделать достоянием самой широкой научной и читательской аудитории.
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SUMMARY
Tariqa Tijani, as a religious and philosophical and historical phenomenon that has passed
a certain stage of development can and should be examined from the perspective of philosophical
and historical analysis.
Sufi tariqahs are unorthodox branch of Islam , which is characterized by mysticism , the
belief in the possibility of knowing God in unconventional ways - different rites , entering into a
trance and the like, as well as neglect of external ritual and formal requirements . Initially a candidate for membership in the Order , or " Talip " must undergo a rite of passage and become "
murid " - a certain disciple Sheikh . Multistage path of discipleship whose ultimate goal - to
reach the level of " vasyla ", ie binder with the deity level , and forms a tariqa (Arabic: "the way
"). Tariqa Tijani based in North Africa Ahmed Tijani in 1781 under another Sufi doctrine - halvetiye .
In the Ottoman Empire brought Sufi teachings in XII-XIII centuries . itinerant preachers
dervishes fled from Central Asia to Asia Minor under the onslaught of the Mongols. Curiously,
each Ottoman Sufi order had certain social niche : among nobles often met supporters orders
bayramy dzhelvetiye and mevleviye , patron of the Janissaries was Bektashi Order , the higher
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clergy formed from nakshibendi , and among the common people the greatest popularity and
halvetiye Qadiri sect .
From the 16th century . Crimea became a center of Islamic civilization in the Golden Horde ,
hence conducted Islamization of the North Caucasus . Great fame had madrassas Zinjirli based
on the outskirts of Bakhchisarai in 1500.
South Crimea traditionally guided by Turkey , northern steppe horde kept same properties. Among Sufi tarikats prevalent in the Crimea were Mevlevi halvetiya - an offshoot of AlTijani (both came from Turkey , and the last - from Sivas ) , Naqshbandi , Yasawa (first traditionally distributed across the Golden Horde , the latter came in the 17th century . , Both were
widely common among steppe ) . Tradition Crimean Tatars credited with the spread of Islam in
Crimea companions of Prophet Muhammad ( pbuh ) - Malik Ghazi Mansour Ashteru and ( 7 . ) .
The oldest mosque dated - 1262 - was built in Solkhat ( Old Crimea) came from Bukhara.
In 1385 , Tamerlane defeated the Golden Horde , which was one of the decisive factors
for the creation of a nomadic nobility Crimea own yurt . Long internecine struggle within the
feudal groups ended in 1443 victory Haji Giray , who founded the independent Crimean state.
But by the end of the XV century Crimea falls under Turkish influence .
It is not surprising that Sufis occupied a prominent place in the religious and political life
of the Crimean Khanate. On the influence of the Muslim clergy ( consisting mainly of representatives from various tarikats ) in the Crimean Khanate testifies, first of all, its location in the Divan ( supreme government institution and the highest judicial and religious authority in the Crimean Khanate ) . Immediately behind Kalga ( heir Khan , who was sitting on his right hand ) was
traditionally the head of the Hanafi madhhab in the peninsula - Sheikh-ul- Islam , which was
usually known theologian dervish (ie Sufi ) . In favor of the Sufi influence is evidenced by the
fact that people are turning to the Khanate " sheikhs and the Sufis " along with officials and the
ruling
class
Khanate.
Crimea enters into the area of Islamic civilization, while dominated by large areas of both
Asia and Europe and Africa. Together with the flood of immigrants from the Crimea numerous
cities in Central and Southwest Asia, the Middle East and Mesopotamia at the time of former
major cultural , religious and educational centers in Crimea tolerated and significant intellectual
and spiritual experience achieved by this time Islamic culture in all the above areas. Islam forms
a new , significantly progressive cultural and spiritual environment in the Crimea , in fact, he introduces the Crimean peninsula , in the area of global civilization processes .
Г.В. ВОРОНОВА
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Досягнення біологічної науки останніх десятиріч, проникнення біологів у глибини
життя значно актуалізували пошук відповідей на питання: що ж, в решті-решт, є життя як
таке? В чому полягає сутність людського життя? Які загальні риси притаманні останньому
і яка специфіка його відрізняє? Пошук відповідей на ці питання, які ведуть як представники різних галузей, так і філософи, пов’язаний з поняттям «життєдіяльність», навколо якого він, власне кажучи, в основному і концентрується.
Здавалось би, серйозних складнощів тут не повинно бути. Адже феномен, що позначається поняттям «життєдіяльність», виступає у якості прояву явища, що позначається
родовим по відношенню до нього поняттям «діяльність», а це останнє вже давно знаходиться в центрі уваги дослідників. Зазначена обставина дає підстави сподіватися, що принаймні загальні риси, що характеризують як феномен діяльності, так і феномен життєдіяльності, вже відомі. Але, як свідчить аналіз, на жаль, це далеко не так.
«Здається, – визнають дослідники, що цікавляться проблемою діяльності, – ми переживаємо своєрідний «діяльницькій» бум. Виходить багато книг та статей (за проблемами... методології наукового пізнання, соціології, теорії культури, психології і т.ін.), в яких
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висвітлюється важливість принципу діяльності, про необхідність діяльницького підходу,
часом проголошується ідея «загальної теорії діяльності». Однак більш детальне знайомство з низкою творів, спеціально присвячених проблематиці діяльності, розчаровує. Справа
в тому, що розмови про діяльність не завжди відкривають нові горизонти в розумінні феноменів, що досліджуються...» [1, 5].
Справа в тому, що і по цей час дослідники не мають єдиної думки щодо змісту поняття «діяльність». У «Філософському словнику», що свого часу вийшов за редакцією
В.І. Шинкарука, діяльність трактується як «суттєва визначеність способу буття людини в
світі, здатність її вносити в дійсність зміни, опосередковані ідеальним» [2, 146]. У «Філософському енциклопедичному словнику», що вийшов у 2002 році у Києві, цей феномен
тлумачиться «як форма активності, що характеризує здатність людини чи пов’язаних з
нею систем бути причиною змін у бутті»[3, 163]. Автори ж московського видання «Философского энциклопедического словаря» очевидно вважаючи що поняття «діяльність» не
відноситься до числа найбільш важливих, зовсім обходять його увагою [4]. Виходить, раз
немає поняття, то не існує й проблем, пов’язаних як з ним самим, так і з феноменом, що
ним позначається?
А вони ж все таки існують. Існують, бо залишаються невизначеними питання, які
потребують відповіді. Першим серед цих питань є таке: яку сторону реального буття відбиває поняття «діяльність»? Відповідь на нього спробуємо одержати, здійснивши аналіз
ґенези цього поняття.
Як відомо, у якості світоглядного принципу поняття діяльності веде своє становлення починаючи з німецької класичної філософії. Це пов’язано з тим, що у європейській
культурі формується нова концепція особистості, що характеризується раціональністю,
багатоманітними напрямками активності і ініціативи. І.Кант робить перші кроки до формування такої світоглядної точки зору, а Й.Г.Фіхте вперше зводить діяльність у ранг загальної підвалини культури, розглядаючи суб’єкт («Я») у якості чистої самодіяльності, що
творить світ («не-Я») і орієнтується на етичних ідеях.
Й.Г.Фіхте вважав за необхідне тлумачити поняття «діяльність» надзвичайно широко, зазначаючи, що «... поняття самоположення і діяльність суть ... одне й те ж. Тобто всяка реальність дієва: все дієве є реальність. Діяльність є позитивна, абсолютна реальність
(на відзнаку лише відносної реальності)» [5, 111-112]. В такий спосіб, виходячи з
Й.Г.Фіхте, діяльність має відношення до всього буття, вона іманентна йому.
Важливе місце дослідженню діяльності відводив Ф.В.Й. Шеллінг. У своїй роботі
«Система трансцендентального ідеалізму» він приходить до такого висновку: «Існує поняття більш високе, ніж поняття речі, а саме – поняття дійствування або діяльності. Це
поняття має бути поняттям речі, оскільки самі речі можуть бути осягнуті лише як модифікації різним чином обмеженої дійсності. Буття речей не полягає просто у покої або ж бездіяльності. Оскільки навіть всяке наповнення простору – лише ступінь діяльності, якою
наповнюється простір» [6, 263].
Як бачимо, Ф.В.Й.Шеллінг також є прибічником широкого тлумачення поняття
«діяльність». На його думку, будь-яке природне тіло є продукт діяльності динамічного начала (сили), взаємодії протилежно спрямованих сил (позитивний і негативний заряд і
т.інш.). Він стверджував, що принцип доцільності є загальним принципам пояснення природи, а сама природа є недорозвинений розум. Розглядаючи натурфілософію у якості органічної частини трансцендентального ідеалізму, що показує, як розвиток природи завершується появою свідомого «Я», Шеллінг відзначає, що «об’єктом для себе воно стає у
якості активного (у якості відчуваючого), оскільки обмежується воно лише у акті обмеження» [6, 299]. У цьому вислові міститься натяк на існування феномену, який відрізняється від пасивності, будучи протилежністю її, але в той же час ще не є діяльністю в повному розумінні цього слова, сталою діяльністю. Як бачимо, тут має місце натяк на активність. Але, на жаль, лише натяк, далі якого цей мислитель не йде.
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Г.В.Ф. Гегель, що побудував найбільш розвинену раціоналістичну концепцію діяльності, тлумачить її як всепроникаючу характеристику абсолютного духу, що породжується іманентною потребою останнього до самозмін. Головну роль при цьому Гегель відводив духовній діяльності та її вищій формі – рефлексії, тобто самосвідомості. «Зовнішнє
як таке, – стверджував він, – це те, що саме себе знімає; крім того, рефлектуюча себе в себе діяльність по сутності своїй співвіднесена з тим зовнішнім як з чимось іншим для неї,
але саме так ще і як з чимось в собі незначним і тотожним з нею» [7, 161].
Важливе значення проблемі діяльності надавали і засновники діалектичного матеріалізму. Вже в «Святому сімействі» вони звертають увагу на те, що історія є «не що інше,
ніж діяльність переслідуючої свої цілі людини» [8, 102]. А у «Тезах про Фейербаха»
К.Маркс, вказуючи на недоліки у соціальному пізнанні своїх попередників-матеріалістів і
неспроможність ідеалістичних концепцій діяльності, робить такий висновок: «Головний
недолік усього попереднього матеріалізму – включаючи фейербахівський – полягає в тому, що предмет, дійсність, чуттєвість береться лише у формі об’єкту, або ж у формі споглядання, а не як людська почуттєва діяльність, практика, не суб’єктивно. Звідси і сталося,
що діяльнісна сторона, в протилежність матеріалізму, розвивалась ідеалізмом, але лише
абстрактно, оскільки ідеалізм, звичайно, не знає дійсної чуттєвої діяльності як такої.
Фейербах хоче мати справу з почуттєвими об’єктами, дійсно відмінними від мисленєвих
об’єктів, але саму людську діяльність він бере не як предметну діяльність. Тому в «Сутності християнства» він розглядає, як істинно людську, лише теоретичну діяльність, тоді як
практика береться і фіксується лише у брудно-гендлярівській формі її прояву. Він не розуміє тому значення «революційної», «практично-критичної діяльності» [9, 1].
Не викликає сумніву, що поняття «діяльність» відбиває цілком визначену сторону
буття, а саме – соціального. Ми поділяємо точку зору авторів, які вважають, що «якщо рух
є способом існування матерії, то діяльність виступає у якості його (руху – Г.В.) прояву на
вищому рівні розвитку матерії, і її слід розглядати як незмінний атрибут, спосіб існування
соціальної матерії» [10, 9]. А коли так, то поняття «діяльність» слід розглядати у якості
категорії соціальної філософії.
Тут виникає друге питання, на яке ми теж маємо дати відповідь: чи можливо застосовувати поняття «діяльність» до інших сторін буття – неживої природи, тваринного світу? Як на нашу думку, цього робити не слід, бо діяльність, сутність якої полягає у задоволенні потреб людини, притаманна лише соціальній матерії, соціальним організмам. Що ж
стосується проявів руху у неживій природі і тваринному світі, схожих на діяльність, то
слід застосовувати інше поняття, а саме – «активність». Позначаючи «стан самоспричиненого діяння, що прискорюється і розширюється, на протилежність стану сприйняття звичайного діяння – пасивності» [2, 16], зазначене поняття виступає родовим по відношенню
до поняття «діяльність». Активність у різній мірі притаманна предметам і явищам матеріального світу, неживій природі і всьому живому, в тому числі і людині, проявляючись у
різних формах діяльності.
Діяльність у будь-який час може бути представлена основним структуроутворюючим елементом якої є суб’єкт, у якості якого виступають перш за все, окрема людина, а
також інші соціальні організми – рід, плем’я, сім’я, клас, більш дрібні соціальні групи, суспільство, людство. І якщо говорити про зміст поняття «діяльність», то його можна визначити як сукупність суб’єктів і об’єктів, що входять до певної виробничої системи, їх взаємозв’язок один з одним і з зовнішнім середовищем.
Поняття «діяльність» і «виробництво» близькі за змістом. Це дозволяло класикам
діалектичного матеріалізму використовувати як рівнозначні обидва зазначені поняття,
трактуючи їх однаково широко. Так, наприклад, в «Німецькій ідеології» вони говорять про
«виробництво самого матеріального життя» [11, 26], розуміючи під цим не лише виробництво засобів до життя – предметів харчування, одягу, житла та необхідних для цього знарядь, але й «виробництво собі подібних», чужого життя шляхом народження [11, 24,28].
У тій же «Німецькій ідеології» говориться про виробництво ідей, свідомості. Зокрема, в
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першому розділі роботи К.Маркса і Ф.Енгельса містяться такі положення: «Виробництво
ідей, уявлень свідомості первісно вплетено у матеріальну діяльність і у матеріальне спілкування людей, у мову реального життя. Утворення уявлень, мислення, духовне спілкування людей є тут ще безпосереднім породженням матеріального відношення людей. Те ж
саме стосується духовного виробництва, як воно проявляється у мові політики, законів,
моралі, релігії, метафізикі і т.інш. того чи іншого народу. Люди є виробниками своїх уявлень, ідей...» [11, 24].
Однак, визнаваючи близькість понять «діяльність» і «виробництво», було б помилково говорити про їх повне співпадання, тотожність, по кільком, як нам здається, важливим причинам. Розглянемо їх.
Поняття «виробництво» відбиває лише одну сторону явища, що позначається поняттям «діяльність», хоч і найважливішу, але все ж таки частину. На цю обставину, до речі, звертає увагу і К.Маркс, роблячи висновок на підставі аналізу суспільного виробництва, що розглядається ним також у якості цілісної системи, у взаємозв’язку, взаємообумовленості утворюючих її структурних елементів. «Результат, до якого ми прийшли, – відзначає він, – полягає не в тому, що виробництво, розподіл, обмін і вживання ідентичні, а в
тому, що всі вони утворюють частину єдиного цілого, розрізнюючись всередині єдності»
[12, 36]. Саме цим цілим і виступає діяльність людини.
Будь-яка частина (нехай і найважливіша!) то є матеріальне утворення, що входить
до складу другого матеріального утворення, виступаючи у якості моменту його змісту і
форми. Але ціле, момент змісту і форми якого несуть у собі частини, кожна з них, перебуваючи у взаємному зв’язку, характеризується властивостями, які не зводяться до властивостей утворюючих його частин. При цьому діяльність і виробництво відрізняються одне
від одного не окремими властивостями, а якісно. Інакше кажучи, ми маємо справу з різними якостями.
Про це, зокрема, свідчить той факт, що діяльність і виробництво відрізняються мірами свого існування. Як відомо, виділення людини з тваринного світу (антропогенез) було таким же грандіозним і довготривалим стрибком, як і виникнення живого, протікаючи
у нерозривному зв’язку зі становленням суспільства, тобто соціогенезом. Періоди антропогенезу і соціогенезу (як вважають дослідники, приблизно 3 – 3,5 млн. років, тобто у
1000 разів більше писаної історії) нерозривно зв’язані сторони єдиного цілого – антропосоціогенезу, який, у свою чергу, пов’язаний із становленням діяльності. Остання, тобто
діяльність, протягом свого становлення і розвитку неодноразово змінювалась, набуваючи
нових форм і оновлюючи зміст. Змінювались і відносини між людиною і навколишньою
природою, які як справедливо помічено О.О. Наумкіною [13, 15-17], можна розділити на
три основних етапи.
Перший, найдавніший, характеризується пристосуванням людини до існуючих
природних умов. Вона на цьому етапі була подібна своїм «меншим братам» – тваринам, і
взаємодія природи і людини зводилась до біологічного обміну речовин. На цьому етапі
розвитку взаємовідносин з природою людини, у силу свого незнання, практично ніяким
чином не порушувала рівновагу в системі «суспільство – природа».
Оволодіння вогнем і подальший процес антропосоціогенезу вивів людину на другий, агропромисловий етап розвитку взаємовідносин із природою. В результаті рівновагу
системи було порушено, людина почала підкоряти сили природи, здійснюючи на неї тиск.
Цей етап можна розділити на два під етапи, позначивши перший із них як агрокультурний – розвиток скотарства і землеробства, наслідком якого були перетворення навколишньої природи, знищення лісів, часткове або й повне зникнення багатьох видів тварин і рослин тощо. Другий під етап веде свій початок від появи промислового виробництва і його позначають як машинно-індустріальний. Він характеризується постійно зростаючим впливом людини на навколишнє середовище. Це пов’язано насамперед з тим, що людина одержала доступ до використання природних ресурсів, у першу чергу металів, ство-
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рила парову машину і двигун внутрішнього згорання. Людина знайшла силу, яка дозволила їй втручатися у всі процеси, що відбуваються в атмосфері, літосфері і гідросфері.
З іншого боку, природа не могла не відреагувати на зміни, що відбувалися. Треба
зазначити, що другий етап взаємовідносин природи і суспільства не викликав стійкого порушення динамічної рівноваги біосфери, хоча й ознаменувався деякою напругою в системі.
Сьогодні ми є свідками третього етапу розвитку взаємодії природи та людського
суспільства. Як стверджує Ф. Канан, «екологічні кризи знайомі людству здавна, і воно
кожного разу повертало ситуацію на свою користь. Проте сучасній екологічній кризі властиві прикмети, яких ми досі ніколи не спостерігали. Людству ще належить усвідомити, що
після ресурсозабезпеченої доби воно перебуває на іншій, по суті, планеті й само стало
іншим – як щодо кількості, так і щодо розмаїття потреб» [14, 145]. Створення наймогутнішого штучного середовища веде до певної деструкції природи, до руйнації біосфери.
Своїми діями людина може призвести планету до такого стану, коли життя на ній буде
неможливим.
Аналізуючи шлях, яким пройшло людство, його історію, бачимо, що причиною
екологічної кризи постає, насамперед, нерозумна діяльність людини, яка нанесла і продовжує наносити природі непоправну шкоду. «Своїми діями людина брутельно втрутилась в
процес еволюційного розвитку на Землі та ліквідувала незалежне від неї існування біосфери, хоч і не змогла, як не намагалася, відмінити фундаментальні закони, які нею керують, та цілком звільнитися від їх впливу» [15, 10].
Як один із прикладів втрат, можемо розглядати стан погодних умов на сьогоднішній день, як-от: уперше зафіксовані різні, нехарактерні для Південної Америки перепади
температур – від 450С тепла до мінус 70С, різке підвищення температури спостерігається в
Греції, Італії, Болгарії. Нашу планету потрясають різноманітні катастрофи – повень в Китаї, землетруси в Індії – що винищують сотні тисяч чоловік, знищуючи рослинність і тваринний світ, біосферу в цілому. Біосфера, у світлі всіх змін, що відбуваються, вже не може
вважатися цілісною, збалансованою за всіма параметрами системою, вона вже не в змозі
виконувати всі належні їй функції.
І все це не випадково. В процесі власного життя і розвитку, засвоюючи і вивчаючи
природу, людина піднесла себе на п’єдестал, самостійно обравши для себе лідируючу позицію. Природа ж стала залежною від людства, від його все частіше божевільних дій і
експериментів над нею.
Сутність сучасної екологічної ситуації, за С.Є. Крапивенським, можна звести до
трьох основних моментів:
«1. Відбувається надзвичайно швидке (по експоненті) вичерпання природних ресурсів суспільства – сировинних, енергетичних. Один приклад: людство спалює у цей час
близько 3 млрд. тонн нафти на рік і, таким чином, з такими темпами споживання, цей
природний продукт, який неможливо відтворити, зникне протягом 40 років.
2. Відбувається надзвичайно швидке (по експоненті) забруднення природного середовища – атмосфери, гідросфери, літосфери, що веде до катастрофічних наслідків, як от
«озонових дір» і т.ін.
3. Відбувається надзвичайно швидке (по експоненті) зростання чисельності людства» [16, 164].
Сучасна виробнича діяльність людини, розвиток останньої, науково-технічний прогрес, що давав про себе знати перш за все у країнах Європи, обумовлювали прискорення
темпів соціального розвитку цих країн, позначаючись, безумовно не лише на матеріальній
сфері життя людей, а й на духовній. Суспільна свідомість і в силу швидких змін соціальної реальності, і в силу недостатнього рівня власного розвитку, не могла адекватно відбивати і осмислювати процеси, що відбуваються у реальному житті. Дійсні причини, що
обумовлювали розвиток суспільства, довгий час залишалися таємницею за сьома печатками. Зокрема, одним із проявів цього у такій формі суспільної свідомості як філософія є
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довготривала відсутність інтересу у філософів до феномену діяльності. Про це свідчить
хоча б той факт, що поняття «діяльність» ми не зустрічаємо, знайомлячись з предметними
покажчиками не лише у двох книгах першого тому «Антології світової філософії», в якому представлені мислителі Стародавнього світу і Середньовіччя, а й у другому, де представлено Європейську філософську думку від епохи Відродження по епоху Просвітництва. Воно з’являється аж у творчості таких філософів, як представник німецького Просвітництва Фреліх і вищезгадані представники німецького класичного ідеалізму Фіхте та
Шеллінг, що підходили до розгляду феномену діяльності, як відомо, абстрактно.
Заважало осмисленню феномена діяльності і фактичне ототожнення її з виробництвом, в першу чергу матеріальним виробництвом, на чому базувалися безпідставнооптимістичні, як сьогодні це стає все більш очевидним, висновки про безмежність суспільного прогресу. Людство починає розуміти, що некерований розвиток матеріального виробництва і, в першу чергу науки, що перетворилася на безпосередню виробничу силу,
дає не лише блага, а й містить у собі загрозу знищення як самої людини, тих шести мільярдів, що населяють нашу планету, а й усього живого.
Це дає підстави робити висновок про те, що діяльність людини повинна набувати
якісно нового характеру, нової якості. Вона повинна перетворюватись на життєдіяльність.
Сьогодні, як уже зазначалося, феномен життєдіяльності все більше привертає до
себе увагу науковців і філософів. Так, наприклад, намагаючись осмислити його,
С.Б.Кримський зазначає, що життєдіяльність це та діяльність, яка базується на усвідомленні сутності і смислу життя і яка «охоплює і цілепокладання, і самоімітацію (як у деяких ситуаціях гри) та широку сферу смислотворчості...» [3, 164].
В цілому, погоджуючись з напрямком думки шановного автора, якому вдалося відбити у дефініції деякі важливі риси, притаманні життєдіяльності, ми все ж таки змушені
визнати, що їй бракує чи не найголовнішого – розкриття сутності феномену. Вона ж, на
нашу думку, полягає у забезпеченні в процесі життєдіяльності не лише постійно зростаючих потреб людини у їжі, одязі, взутті, житловому приміщенні, тобто тих, які раніше
утворювали систему вітальних потреб, а й потреби у збереженні життя взагалі, що також
давно вже перетворилося на вітальну потребу.
Якщо ж спробувати дати визначення змісту поняття, що позначає цікавлячий нас
феномен, то його, як нам уявляється, можна висловити в такий спосіб: життєдіяльність це
сукупність відношень до природи і один до одного, людей, що осмислюють необхідність
сприяння розгортанню процесу раціонального перетворення оточуючого середовища в
інтересах людини, необхідною умовою чого є збереження життя як найбільшої цінності.
Не претендуючи, звичайно, на бездоганність, так би мовити істинність в останній
інстанції, все ж зазначимо, що запропоноване визначення, по-перше, відбиває як сутність
феномену, так і загальні риси, притаманні діяльності на всіх етапах її розвитку. Адже життєдіяльність, як і діяльність в цілому, є специфічним проявом руху соціальної матерії. Вона належить до суттєвих, необхідних, внутрішніх зв’язків, з необхідністю притаманних
будь-якому соціальному організму, що, періодично повторюючись від покоління до покоління, набули усталеного характеру, перетворившись, в такий спосіб, на закономірність.
По-друге, запропоноване визначення, акцентуючи увагу на осмисленні людьми необхідності сприяння розгортанню процесу раціонального перетворення оточуючого середовища в інтересах людини, необхідною умовою чого є збереження життя як найвищої цінності, вказує на особливість життєдіяльності, притаманну їй специфіку.
Виходячи зі сказаного, ми можемо побудувати категоріальний ряд, визначивши в
цілому місце поняття «життєдіяльність»: рух – активність – діяльність – привласнююча
діяльність – виробнича діяльність – життєдіяльність.
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SUMMARY
In this work, the author highlights the phenomenon of life as follows: the proposed
definition , first , reflects the essence of the phenomenon and the general features inherent in the
activities at all stages of its development. After livelihoods, as well as activity in general, is a
specific manifestation of a social movement of matter. It belongs to the essential , necessary ,
internal communications , the need inherent in any social organism that periodically repeated
from generation to generation , have been stable character , becoming , thus , the pattern. Second,
the proposed definition , focusing on understanding people need to promote the deployment
process of rational transformation of the environment for the benefit of man, which is a
prerequisite for the preservation of life as the highest value indicates a feature of life, its inherent
characteristics. Based on the foregoing , we can construct a series of categorical defining
generally place the term " livelihoods ": movement - activity - activity - assigning activities manufacturing activity - livelihoods. a set of relations to nature and to each other , people who
comprehend the need to facilitate the deployment process of a rational transformation of the
environment for the benefit of man, which is a prerequisite for the preservation of life as the
greatest value.
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О. В. МАЛОВІЧКО

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ДЕРЖАВИ
Головною методологічною проблемою аналізу синергетичного потенціалу держави
є визначення принципів осмислення предмета дослідження пізнання. Виявлення суті
синергетичного потенціалу держави потребує відповідного методологічного комплексу,
який би сприяв найбільш глибокому і всебічному соціально-філософському аналізу цього
явища.
Методологія вивчення синергетичного потенціалу держави базується на
комплексному підході до розуміння цього явища, що співвідносить нові методологічні
характеристики з традиційною діалектико-матеріалістичною методологією.
Матеріал для дослідження методологічних засад дослідження синергетичного
потенціалу держави можна знайти у роботах Л. Бевзенко, В. Беха, В. Вайданича,
В. Вандишева,
В. Василькової,
І. Добронравової,
О. Князєвої,
С. Колеснікової,
М. Кузьміна, С. Курдюмова, В. Лук’янця, Г. Малинецького, А. Назаретяна, В. Ніколко,
Дж. Ніколса, В. Пилипенка, В. Піддубного, І. Пригожина, М. Поповича, Г. Рузавіна,
І. Стенгерс, Г. фон Хайєка, Г. Хакена, В. Цикіна, І. Черненка, В. Шевченка та деяких
інших дослідників.
На фоні майже повної відсутності спеціальних досліджень, присвячених проблемі
держави як складовій системи саморегуляції соціального процесу, окремо треба
розглядати ідеї, подані у роботах В. Беха, В. Вернадського, В. Келасьєва, Н. Крохмаль,
В. Мазура, М. Сєтрова.
Однак, незважаючи на матеріал, накопичений сучасною вітчизняною та світовою
теоретичною думкою щодо аналізу держави, спроб методологічного узагальнення з метою
обґрунтування методології дослідження синергетичного потенціалу держави не
здійснювалося.
Мета статті – аналіз комплексу методологічних засобів, які можуть бути
використані як інструмент з’ясування синегретичного потенціалу держави.
Розглядаючи синергетичний потенціал держави, доречно, на наш погляд, це робити
у багатопараметральній, багатофакторній площині.
Оскільки поняття «синергетичного потенціалу держави» має дві складові –
синергетичний потенціал і держава, то слід звернутися до пошуку взаємодопованюваних
принципів, підходів та методів дослідження.
Поняття «держава» вже давно укорінилося в науковому обігу і науки, що його
аналізують, вже визначилися з методологією його дослідження. Так, наприклад, теорія
держави і права визначає загальнофілософські методи дослідження, до яких відносить
«діалектичний метод (вивчення державно-правових явищ у їхньому розвитку,
багатоманітності та зв’язку); метод метафізики (розглядає державу і право як вічні й
незмінні інститути, які не пов’язані один з одним та з іншими суспільними явищами)» [2,
25]. Крім цього правознавці використовують цілу низку загальнонаукових методів
дослідження, наприклад, історичний, конкретно-соціологічний, статистичний, системнофункціональний, логічний методи, за допомогою яких вивчають державно-правові
відносини та їх розвиток. Поряд з цими методами в правознавстві використовуються і
спеціальні методи дослідження, зокрема, «…нормативно-догматичний (вивчення самих
правових явищ, їхньої зовнішньої обробки і кваліфікації); порівняльно-правовий метод
(зіставлення загальних і особливих якостей правових систем чи їхніх окремих елементів);
спеціально-юридичний метод (аналіз державно-правової практики в процесі опису
юридичних норм, зовнішні ознаки правових явищ); тлумачення змісту чинного
законодавства (встановлення, на основі різноманітних прийомів і принципів, точного
зміст законів, підзаконних актів, з’ясування та роз’яснення їх)» [2, 26].
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Зовсім по-іншому складаються справи з методологією дослідження складової
«синергетичний потенціал», оскільки з самого значення словосполучення випливає
методологічний комплекс, за допомогою якого буде досліджуватися останній. Отже,
власне термін «потенціал» означає «1. Фізична величина, що характеризує силове поле в
даній точці (спец.). 2. перен. Ступінь потужності в будь-кому відношенні, сукупність
засобів, необхідних для чого-небудь (книж.). Військовий потенціал (ресурси для ведення
війни). Промисловий потенціал країни» [5, 493]. Для нашого аналізу необхідне
використання саме переносного значення терміну, оскільки саме потенціал держави як
ступінь її потужності в будь-якому відношенні, сукупність засобів, яка необхідна для
забезпечення цієї потужності і буде предметом нашого дослідження. Крім того, не слід
забувати і про прикметник «синергетичний», який є прямою вказівкою на синергетичну
парадигму, що з 70-х рр. ХХ ст. почала вкорінюватися в науці у якості методології.
«Синергетика – це науковий напрям, що досліджує процеси самоорганізації в природних,
соціальних і когнітивних системах» [6, 449]. Такі системи можна назвати синергетичними.
В них організація виникає без управляючих команд, на відміну від кібернетичної системи,
за рахунок локальних взаємодій між елементами, які «запускають» внутрішній механізм
самоорганізації [6, 450].
Отже, синергетичний потенціал держави можна розглядати і як ступінь потужності
апарату управління суспільством, наділеного владою, що спирається на силу закону або на
органи примусу, сукупність засобів, яка необхідна для забезпечення цієї потужності, що
діє за рахунок локальних взаємодій між елементами, які «запускають» внутрішній
механізм його самоорганізації.
Скористаємося методами щодо дослідження саморегуляційного контексту, які
наводить Н. Крохмаль [3, 44-45]. Процес саморегуляції як функцію суспільства вона
розглядає за допомогою принципів (принцип загального зв'язку та принцип розвитку
через протиріччя), категорій (сутність та явище; одиничне, особливе, загальне; форма та
зміст; причина та наслідок; необхідність та випадковість; можливість та дійсність) та
законів (закон взаємопереходу кількісних змін в якісні; закон єдності та боротьби
протилежностей; закон заперечення заперечення) діалектики. Саме завдяки їм вона
визначає загальний зміст процесу саморегуляції, його особливості, стійкість структур, їх
незмінність та рухомість, взаємозв’язок з іншими структурами і явищами (регуляцією,
організацією) та їх співвідношення, мінливість та безперервний розвиток саморегуляції в
її історичних втіленнях, тобто на основі діалектики створює повну картину дії
саморегуляції в суспільстві.
Докладніше ця картина аналізується за допомогою наступних методологічних
засобів: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення та інших.
За допомогою аналізу стає можливим розчленування саморегуляції на її складові
частини, а саме: виділення її ознак, властивостей, відносин з метою її всебічного
вивчення. Синтез надає можливість поєднати в єдине ціле раніше виділені у науці та нові
ознаки, властивості, відносини та структури процесу саморегуляції. Зосередження
основної уваги на процесі саморегуляції та його властивостях і функціях у соціальних
системах і відсторонення від дослідження деяких аспектів соціального процесу
відбувається на основі методу абстрагування, який доповнюється методом узагальнення,
що допомагає фіксувати загальні ознаки і властивості саморегуляції при переході її до
створення системи саморегуляції з її елементами та структурою.
«Властивість саморегуляції притаманна суспільству та державі як своєму прояву.
Власне суспільство (держава) і може бути системою тільки тоді, коли в її структурі
з'являються регулятивні (саморегулятивні) процеси. Завдяки їм воно здатне зберігати
цілісною свою структуру й спрямованість свого руху як зворотного, так і незворотного.
Процес переходу елементів у суспільстві або хоча б їх рух від одного матеріального
утворення (діючого) до іншого (того, на який здійснюється плив) проявляється в
результаті зміни трьох параметрів. Перший – це субстратний – параметр якісного і (або)
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кількісного складу цих елементів; другий – процесуальний, що проявляється у складі і
(або) інтенсивності його процесів (у тому числі руху його елементів); третій –
структурний, що визначає характеристики упорядкованості (співвідношення) його
елементів і (або) процесів, що його складають. З цього випливає мета регуляції
(саморегуляції) –
виконання
стабілізуючої,
інтегруючої
й
еволюціонізуючої
(відтворюючої) функції. Вона є об’єктивною властивістю всіх саморегулятивних систем, у
тому числі й суспільства [3, 45]».
Отже, про існування регуляції (саморегуляції) у суспільстві потрібно говорити
тільки тоді, коли зміни яких-небудь параметрів самоорганізованої системи, що
розглядається, тим чи іншим способом впорядковуються (у просторі або часі). При цьому
префікс «само» означає, що процес регуляції направлений на самого себе або, у
зворотному викладі, показує, що соціальний світ може сам себе впорядковувати, тобто
здійснювати це (регулювання) автоматично і без сторонньої допомоги [див.: 4, 617].
«Таким чином, саморегуляцію можна визначити як сукупність впорядкованих
відносно один одного в просторі та циклізованих у часі процесів стихійної або свідомої
локалізації змін, що відтворюють здатність системи до еволюції у результаті дії зовнішніх
та внутрішніх впливів [3, 45]».
В основі держави лежить влада. Оскільки влада проявляється у горизонті держави
як системне явище, то у методологічному підрозділі слід навести декілька ключових
понять для з’ясування сутності та механізмів самоорганізації. З позицій
самоорганізаційного та синергетичного підходів одним із найважливіших понять є
поняття «системного аттрактора», тобто стану системи (держави), до якого вона
закономірно еволюціонує, виявившись на траєкторії, що притягається аттрактором. Форма
аттрактора задається внутрішніми властивостями самої системи, тобто держави. Рух до
аттрактору являє собою особливий тип зміни системних станів, у даному випадку –
держави.
Іншим терміном тут є «керуючі параметри системи» – величини, що
характеризують внутрішні і зовнішні умови існування системи (держави). Для
нерівноважних систем існують критичні точки значень цих параметрів, що виводять
систему (державу) в точку біфуркації, коли фазовий портрет системних аттракторів різко
змінюється. (Наприклад: поява скотарства та землеробства, перехід до відтворюючого
господарства, поява ремесла, торгівлі, формування типів виробництва тощо).
До цього обов’язково треба додати термін «точка біфуркації» — значення
параметрів системи, при яких порушується стійкість термодинамічної галузі й інших
стаціонарних станів системи – держави. Вони стають хиткими щодо флуктуації системи.
Наприклад, війна за незалежність американських колоній, лютнева революція в Російській
імперії 1917 року тощо.
Нарешті, чи не найважливіша складова категоріального ряду дослідження –
«ентропія» — поняття, що описує відхилення системи від стану термодинамічної
рівноваги (ентропія рівноважних (однорідних) станів вища, ніж ентропія неврівноважених
(неоднорідних) станів); що вказує на ступінь упорядкованості системи. Закриті системи
незмінно еволюціонують у бік росту ентропії. Відкриті системи можуть самоорганізаційно
еволюціонувати у бік зменшення ентропії (росту впорядкованості) у випадку, якщо
негентропійні потоки через границю системи здатні протистояти внутрішньому
виробництву ентропії.
Поняття соціальної ентропії стає тим поняттям, що дозволяє замкнути в одній
моделі мікро- і макрорівні соціальної динаміки. Під соціальною ентропією розуміється
присутнє на рівні глибинного переживання світу почуття зв'язаності людини із
соціальними системами – громадянським суспільством і державою. Індивідуальний
мікровнесок у макроентропійні показники визначається тим, наскільки людина почуває
себе з однієї сторони захищеною, а з іншого боку — затребуваною тією соціальною
системою, про ентропію якої мова йде (колектив, група, держава, суспільство в цілому).
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Ентропія — це основна інтегральна соціодинамічна характеристика соціальної
системи – громадянського суспільства. Те, що поняття, яке описує міру стабільності
суспільства і міру його близькості до кризових станів, визначається через задану на рівні
переживання міру зв'язаності людини і суспільства, являється найбільш адекватним для
опису процесів соціальної самоорганізації.
У суспільстві процеси саморегуляції впорядковуються на основі законів
самоорганізації у цілісну систему, що отримала назву системи саморегуляції. Система
саморегуляції діє у державі, впорядковуючи її різні стани та забезпечуючи її існування,
функціонування та розвиток.
Взаємодія елементів та компонентів системи саморегуляції проявляється через
поняття «зв’язку» – взаємообумовленості існування явищ, що розділені в просторі та (або)
в часі. На сьогодні існує багато класифікацій зв’язків. Тому у роботі автор використовує
класифікацію зв’язків, запропоновану Е. Юдіним [8, 188-192]. Це зв’язки структурування,
взаємодії, конфлікту, породження, перетворення, функціонування, розвитку, управління і
корекції.
Система саморегуляції, що діє в державі, як і будь-яка інша система, має власні
механізми самовпорядкування процесів, які функціонують на основі загальної властивості
матерії – відображення, сутність якого полягає у відтворенні тих чи інших аспектів
структури системи, що впливає (відносини між його компонентами), а також у відтворенні
її відносин з іншими системами. Ці механізми діють на основі речовинно-енергетичних та
інформаційних впливів. Наприклад, боротьба за ресурси, територію тощо в первісному
суспільстві та при формуванні перших держав значно впливало на кордони перших
держав, на їх спосіб виробництва.
Іншим типом механізмів, притаманних системі саморегуляції, є механізми, що
визначають зміни стану системи і є реакцією на зовнішні впливи, якими і визначаються.
Це механізми зворотного зв’язку. Вони бувають двоякі: «негативні» зворотні зв’язки, які
підтримують гомеостаз, тобто ті, що компенсують зовнішні впливи, і «позитивні»
зворотні зв’язки, які погіршують стабільність системи. Такі зв’язки з’являються і
поступово поширюються, поглиблюються та ускладнюються в результаті розвитку
держави, появи субординації в державному управлінні, розширення державного апарату
тощо. Створений у державі державний апарат управління є результатом остаточного
оформлення дії зворотних зв’язків.
Першим типом механізму саморегуляції є явища самовпорядкування процесів при
взаємодії з «негативним» зв’язком (балансом), тобто ті, що проходять із втратою
(віддачею) частини енергії (чи речовинно-енергетичних ресурсів) та інформації. Ці
процеси частково взаємопогашаються і просторово локалізуються відносно один одного.
Це призводить до локального впорядкування процесів і при відриві від динаміки виступає
як поєднання елементів даної системи і, тим самим, як утворення елементів наступного,
більш високого рівня організації матерії.
Механізм взаєморегуляції через зіткнення, взаємогальмування процесів, який
призводить до локалізації процесів відносно один одного, при певних умовах
трансформується в найпростіший механізм упорядкованої регуляції димерної системи. У
всій сукупності неупорядковано-взаємодіючих процесів їх інтенсивність падає (при
негативному енергетичному балансі системи й оточуючого середовища), частота
локальних упорядкувань зростає, а створені при цьому стійкі найпростіші вихідні
елементи, навіть якщо їх тільки два, істотно змінюють характер подальших взаємодій.
Поєднання групи елементів з новоствореними елементами стає вже значною мірою
асиметричним: регулятивний вплив групи елементів на «одиницю» стає помітно
сильнішим, а зростання асиметрії речовинно-енергетичних та інформаційних ресурсів в
міру того, як зростають накопичення елементів, стає менш випадковим і більш
направленим. Це призводить до розвитку системи, формування її нових елементів,
ускладнення її структури [див.: 1].
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Іншим типом механізму саморегуляції є зворотний процес, що посилює вплив
результату процесу (уже створених сполук) на його подальший перебіг – в системі
починає діяти «позитивний» зворотний зв’язок (баланс). При цьому механізмі
саморегуляції баланс системи починає руйнуватися, що в остаточному рахунку може
призвести до її знищення.
Таким чином, на основі зворотного зв'язку складаються нові форми системи
саморегуляції, тобто нові форми її існування та вираження її змісту. Ці форми
«відхиляються» і безперервно перевіряються на «виживання» іншими механізмами
системи саморегуляції, при яких основним джерелом нових форм її самовідтворення є
«помилки копіювання» (мутації).
Отже, завдяки зворотним зв’язкам держава набуває конкретних форм, історичних
типів, ускладнюється, у результаті чого з’являються різні режими функціонування, типи
політичних систем, форми правління, політичні режими тощо.
Отже, окресливши методологічні основи дослідження синергетичного потенціалу
держави з позицій саморегуляційного контексту та визначивши зміст основних понять,
можна зробити наступні висновки.
Розроблені методологічні засади вивчення синергетичного потенціалу держави, що
базуються на комплексному підході до розуміння цього явища, і співвідношенні нових
методологічних характеристик з традиційною діалектико-матеріалістичною методологією.
Аналіз синергетичного потенціалу держави, здійснено у багатопараметральній,
багатофакторній площині, оскільки дане поняття має дві складові і відповідно
проаналізовано взаємодопованювані принципи, підходи та методи дослідження.
Діалектика дає загальне уявлення про державу без наповнення цього поняття
конкретним змістом. Це досягається за допомогою загальнонаукових підходів –
системного, організаційного, функціонального, самоорганізаційного, синергетичного, які
відтворюють різні аспекти синергетичного потенціалу держави як ступеню потужності
апарату управління суспільством, наділеного владою, що спирається на силу закону або на
органи примусу, сукупність засобів, яка необхідна для забезпечення цієї потужності, що
діє за рахунок локальних взаємодій між елементами, які «запускають» внутрішній
механізм його самоорганізації.
Системний підхід розглядає державу як соціальну систему, що набуває своїх
власних розмірів, має свій внутрішній масштаб, в межах якого проходять її зміни,
складається з елементів та структури, які детерміновані різними впливами.
Системний підхід доповнюється самоорганізаційним, з позицій якого аналізується
функція саморегуляції, що притаманна всім соціальним системам, у тому числі й державі
як атрибутивна властивість цілого по відношенню до частин – органів цього цілого.
Завдяки саморегуляції синергетичний потенціал держави реалізується у різних формам та
типах держави, що забезпечує створення організаційних структур та організацій.
З позицій організаційного підходу на мікрорівні держава постає «ззовні» як процес
формування певного комплексу взаєморозташованих і взаємопов’язаних елементів, що її
утворюють, їх дії та взаємодії, а «зсередини» виступає як процес активації та регуляції цих
елементів. На мезорівні вона виступає як процес організації елементів, які є результатом
формування сфер суспільства, та об’єднані певними структурними зв’язками у сукупності
певних образів. На макрорівні держава виступає як основна форма існування суспільства,
що постає як процес активації елементів та регуляції їх активності на рівні всього
суспільства.
Синергетичний потенціал держави неможливо дослідити без синергетичного
підходу, що доповнює попередні підходи власними поняттями. З позицій
самоорганізаційного та синергетичного підходів одними із найважливіших понять є
поняття «системного аттрактора», «керуючих параметрів системи», «точки біфуркації»,
«ентропії».
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Взаємодія елементів та структури держави проявляється через поняття «зв’язку» –
взаємообумовленості існування явищ, що розділені в просторі та (або) в часі. У роботі
використовується
класифікація
зв’язків,
запропонована
Е. Юдіним:
зв’язки
структурування, взаємодії, конфлікту, породження, перетворення, функціонування,
розвитку, управління і корекції.
Перспективи дослідження можуть мати подальший розвиток при теоретичному
дослідженні синергетичного потенціалу держави.
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SUMMARY
The present article is concerned with methodological foundations of the synergetic state
capacity. The basic approaches are defined – the comprehensive approach which combines the
dialectical approach with the synergetic paradigm. For full and detailed characteristics of the
synergetic state capacity from the position of self-regulation context system, self-organization,
organizational and functional approaches are examined. These approaches characterize the relationship of the state with a system of self-regulation in the conditions of globalization and information unity of the world community.
The author focuses on complex approach, which combine new methodological features
and traditional dialectic methodology. Dialectics supplies with common representation of state
concept with the concrete sense due to using of system, organizational, functional, selforganizational and synergetic approaches. All of them help to constitute the synergetic state capacity as a level of society’s device management capacity with a power based on law and force, a
set of tools to be needed for capacity maintenance, which acts by local interaction of elements
that “run” inner self-organizational mechanism.
The system approach represents the state as a social system with its own size, internal
scale, changes, elements, structure and external factors. The system approach is complemented
with the self-organizational approach, which gives a possibility to analyze self-regulating function. The state appears as a formation process of coherent elements, their actions and their activation and regulating processes.
The synergetic approach considers the state through such notions as “system attractor”,
“system control parameters”, “bifurcation point”, “social entropy”.
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СУБЪЕКТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ
Подход к студенту как объекту, а не субъекту обучения и воспитания привел к его
отчуждению от процесса учения. В результате обучение потеряло смысл для студента.
Знания оказались внешними по отношению к реальной жизни субъекта учения. Таким же
отчужденным от общеобразовательного процесса оказался и преподаватель, лишенный
возможности самостоятельно ставить цели, выбирать средства и методы своей
деятельности. Он перестал ориентироваться на личность студента, его способности,
возможности, интересы.
Целью стати является анализ позитивных моментов субъектно-деятельного подхода
к учебному процессу, который позволяет преодолеть отчуждение студента и преподавателя
от общеобразовательного процесса, направить студента и сам учебный процесс к личности
студента, иметь в виду его психофизиологические особенности, сложности внутреннего
мира молодых людей.
Субъектно-деятельностный подход позволяет преодолеть такое отчуждение,
направить обучающегося и сам учебный процесс к личности обучающегося, создать
максимально благоприятные условия для развития и раскрытия способностей
обучающегося, для его самоопределения, учитывать его психофизиологические
особенности, особенности социального и культурного контекста жизни, сложности и
неоднозначности внутреннего мира обучающегося.
Субъектно-деятельностный подход как ключевой элемент педагогического
мышления требует пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического процесса.
Он радикально меняет саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его
обучающегося. Основным смыслом обучения становится развитие личности студента.
Качество и мера этого развития выступают как качество работы преподавателя, все
системы образования.
Субъектно-деятельностный подход реализуется путем последовательной
индивидуализации всего педагогического процесса, учета личностной специфики
учащегося, его персонализации, учета, индивидуальных особенностей личности педагога.
Для этого необходимо бороться с унификацией, обезличиванием программ и форм
обучения, предоставлять разноуровневый по объективной сложности усвоения учебный
материал [5].
Деятельностный подход ориентирует не только на усвоение знаний, но и на
способы этого усвоения, мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала учащегося. Этот подход противостоит методам и формам
механической передачи готовой информации, монологичности преподавателя,
пассивности студента.
Принципы деятельностного подхода должны пронизывать все стороны учебного
процесса - процесс познания, осмысления, восприятия, закрепления, практического
применения полученных знаний, умений и навыков. Деятельность субъекта обучения основной фактор его развития и самоопределения.
В свете деятельностного подхода к образованию особое значение имеют активные
творческие методы обучения, исследовательские проблемные методы, использование
информационно-объяснительных видов обучения, методик программно-алгоритмического
типа, проектные методы, дискуссии, деловые игры, проблемное консультирование, формы
творческой организации обучения, переход от информационно-объяснительного обучения
к деятельностному, развивающему, обеспечение свободной поисковой деятельности
обучающегося в больших массивах информации.
Образование,
ориентированное
на
развитие
особенностей,
способностей,
индивидуальности, личности обучающегося осуществляется только в ходе равноправного
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партнерства совместной развивающей деятельности студентов и педагогов. В основе
стратегии сотрудничества лежат идеи стимулирования направления познавательных и
жизненных интересов учащихся.
Во всех дидактических современных концепциях центром становится личность
обучающегося, его мотивы, интересы, потребности, способности, желания, намерения,
стили деятельности.
Мотивация как движущая сила человеческого поведения занимает ведущее место в
структуре личности. Проблемы мотивации рассматриваются в триаде: мотивация личность - деятельность. Изучение проблемы мотивации предполагает обязательный
анализ на уровне личности, поскольку намерения, мотивы, цели могут получать
своеобразие за счет осознанности меры включенности субъекта в процесс деятельности,
за счет разных проявлений его активности. Неразработанность проблемы мотивации
связана со сложностью исследований самой личности в целом [2].
Недостаточно исследованными являются вопросы о том, как может быть изучена
личность путем анализа ее мотивационной сферы, как можно активизировать данную
личность в данном виде деятельности, как отражаются изменения условий деятельности
на субъекте, какова дифференциальная структура компонентов субъекта обучения и его
установки, каковы эффективные методические стратегии и тактики для актуализации
мотивационных ресурсов субъекта обучения. Попытаемся осветить данный ряд вопросов.
Личность представляет собой различные способы достижения одной и той же цели
(Маслоу), систему потребностей, мотивов, установок, эмоционально-волевых
особенностей (Зейгарник) индивида, включенного в реальные отношения к реальному
миру (Рубинштейн), интегрированную организацию всех познавательных, аффективных,
конативных характеристик индивида, проявляющихся в его отличительности от других
(Айзенх).
Изучение личности обучающегося, его готовности к действию (установки),
отношения к процессу учения, оценочности его суждений позволяет выработать
специфические стратегии и тактики общения, обучения и воздействия, формирования его
мотивационной сферы, ее моделирования, основанных на совместной согласованной
деятельности обучающего и обучаемого при оптимальной реализации возможностей
каждого из них.
Вопрос о связи компонентов научения и мотивации является мало разработанным,
так как экспериментальные исследования затруднены в силу сложности разнородных и
разноуровневых
процессов личности, а мотивационные механизмы представляют
систему взаимодействующих факторов, условий, средств, структур, различных отношений
и связей. Для обеспечения эффективности обучения необходимо, чтобы особенности
построения и организации учебного процесса соответствовали мотивационной сфере
обучающегося. Повышение мотивации обучения необходимо, так как именно ею
объясняются интенсивность в осуществлении выбранного действия, активность в
достижении результата и цели деятельности. С повышением мотивации повышается
творческая активность, интеллектуальные возможности, усиливается познавательная
деятельность субъекта обучения [3].
Новый подход к личности обучаемого как субъекту обучения требует знания о
личностных диспозициях и мотивационных конструктах обучаемого, об отношениях к
процессу учения, методам его организации, учебным материалам и формам их
репрезентации. Однако личностные субъективные оценки обучающихся никогда не
изучались достаточно глубоко. Мотивационная предубежденность, разногласия и
диссонансы во взаимодействии обучаемого и обучающего не принимались во внимание,
рассогласования в области целеполагания, конфликты целей не учитывались.
Принуждение как доминирующий стимул низшего уровня было широко представлено в
практике обучения. Причины спада мотивации пытались найти в методической,
дидактической, воспитательной деятельности. При новом подходе к процессу обучения
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все методические решения должны учитывать личность обучающегося, его национальные,
индивидуальные особенности, потребности, мотивы, цели, интересы, установки.
Проблема субъекта обучения продолжает оставаться открытой. Его потребности,
интересы, цели, установки, стремления, намерения, желания, индивидуальный стиль
деятельности, национальные особенности, реакции на различные стимулы (содержание,
идеи, информация, мысли, темы, проблемы, подходы, методические стратегии и тактики)
не получили достаточного рассмотрения, хотя любое внешнее воздействие эффективно
только тогда, когда учитываются процессы, протекающие внутри субъекта. Поэтому
необходимо специальное изучение субъективных стандартных оценок обучающегося, его
отношения к процессу обучения в целом, реакций на различные стимулы. Это должно
способствовать устранению деструктивной мотивации, рассогласований и диссонансов,
осуществлению побудительной регуляции поведения и действий обучаемого. Необходимо
рассмотрение мотива как синтеза личностных переменных, ситуационных перемен (среда,
окружение, привлекательность результата, эмоции) совокупности различных побудителей,
дифференцирующихся в зависимости от личности обучаемого, ее диспозиций, специфики
деятельности [4].
Диспозиция личности - фиксированные в ее прошло» опыте предрасположенности
воспринимать ту или иную действительность, тот или иной материал. По мнению А. К
Леонтьева, деятельность, мотивы и личностный смысл выступа как действительно
образующие личность (Леонтьев). Анализ личностных диспозиций субъекта обучения,
выделение большого числа дифференциальных параметров способствуют созданию
эффективных методических стратегий, та» тик, средств воздействия, нахождению
эффективных стимул индивидуальной, учебной, когнитивной, коммуникативной
деятельности. В качестве таких дифференциальных параметров выступают:
 установка, уровни готовности к обучению;
 наличие-отсутствие мотивационной предубеждение негативных стереотипов;
 уровни мотивации (высокий, низкий, положительный отрицательный,
нейтральный, активный, пассивный);
 интринсивно мотивированное поведение (самореализация, самоутверждение,
чувство собственной компетенции) и экстринсивно мотивированное поведение
(престиж специальности);
 типы восприятия (аналитический, синтетический, интуитивно- чувственный,
 рационально-логический), типы структур
обучаемости, типы реакции
 (импульсивный рефлексивный); коммуникативный - некоммуникативный стиль:
 уровни сформированности индивидуального стиля;
 уровень интеллектуальной активности (репродуктивный, продуктивный,
эвристический, креативный);
 уровни притязаний, когнитивной структурированности;
 стремление к успеху (НУ) или избегание неудач (ОН);
 характер субъективных ожиданий.
Субъектно-деятельностный подход к процессу обучения предполагает знание
индивидуальных особенностей, индивидуальных стилей деятельности, умение
диагностировать и прогнозировать их влияние на успешность обучения.
К индивидуальным различиям в поведении и деятельности субъекта относят: способность
к обучению, переработке информации, ее запоминанию, общее отношение к обучению,
внутреннюю иерархию мотивов, соотношение потребностей, преобладающий тип
атрибуции успеха или неудачи и др. Межиндивидуальные различия проявляются в
значении, которое субъект приписывает определенному воспринимаемому содержанию
учебного материала, в точности актуализации запомненного, в разночтениях одного и того
же текста и т.д. Установка, этот важный компонент личностной структуры субъекта
обучения, определяется как:
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готовность к определенной активности (Узнадзе); готовность к реагированию и
действию;
 приведение схемы реакции в состояние готовности; внутренние и динамические
отношения, опосредующие в индивиде психологический эффект стимульных
воздействий на него, и на его базе возникающая система активности
(Прангишвили);
 создание потенциальной предрасположенности к еще не наступившей активности
(Бассин, Прангишвили, Шерозия);
 положительное или отрицательное отношение индивида к определенному явлению,
что может быть ситуацией, предметом, идеей (Хейдер);
 осознанное, зафиксированное в процессе социализации оценочное отношение к
социально значимому объекту [2].
Установки, позиции личности прямо отражают систему осознанных и
неосознанных факторов, побуждающих или тормозящих деятельность субъекта в
достижении целей. Они обусловливаются особенностями мотивации, регулирующей
данную деятельность.
Установка является важным компонентом личности обучаемого, так как является
основой "любых промежуточных процессов, существующих между реакцией и стимулом,
на почве которой происходит принятие самого стимула, определяет оценку и
ассимилятивномоторную активность, направляет перцептивно-оценочную активность"
(Надирашвили). Анализ компонентов установки необходим при анализе субъекта
обучения, так как при поиске и разработке наиболее эффективных стимулов,
побуждающих деятельность обучаемого, установка является тем, что способствует
принятию стимула, выявлению альтернатив, учету последствий выбора.
Как указывает
Д. Н. Узнадзе, "у каждого человека вырабатываются свои особенные установки, которые с
большей или меньшей очевидностью становятся основой готовности к деятельности в
соответствующих условиях и определенных направлениях". Установка вызывает
определенные акты поведения у субъекта, управляет ими, влияет на избирательность,
отбирая из "... воздействующей на воспринимающего субъекта многоликой стимуляции то,
что представляет интерес именно для этого субъекта" (Рорахер). В качестве параметров
установки выделяются: субъект, среда, аффективный компонент (эмоциональная оценка
данного предмета), конативный (программа действий, касающаяся данного предмета),
когнитивный компонент (знания субъекта о предмете), информационное содержание,
способность к принятию новых когнитивных элементов (Скотт), операционные
возможности субъекта (Имедадзе), готовая система реакций, действующая без осознания
новой ситуации, установка, которая организует новые, конкретные поведения
(Чхартишвили) [2].
"Установка - это целая система ценностей, которая предписывает порицать одни
побуждения и стимулировать другие, заставляет субъекта по-разному воспринимать
ситуацию обучения и выбирать соответствующий образ действия" (Кон).
Проявление установок и мотивационных ориентации является важным этапом при
описании и исследовании субъекта обучения, хотя обобщения часто трудны и носят
субъективный характер.
С целью изучения личности предпринимались многочисленные попытки
систематизации ее многочисленных свойств на основе доминирующих свойств культуры
(Рисман), направленности мотивационного поведения (Айзенк), противоположных черт
(Кеттел), оценки мотивации достижения (Элверс). В настоящее время большое внимание
уделяется личности обучающегося как субъекта деятельности, формирующейся и
развивающейся в процессе обучения и педагогического общения. К сожалению,
методистов часто интересуют лишь поиски путей эффективной подачи содержания
учебного материала, его теоретическое обоснование, а не сам субъект с его
эмоциональными, интеллектуальными, индивидуальными проявлениями. Поэтому часто
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тщательно отобранный, теоретически обоснованный материал не достигает своей цели.
Личностное отношение студента, его субъективные предпочтения объекта
коммуникации влияют на интерпретацию полученной информации, степень ее усвоения,
успешность обучения в целом, поэтому для решения вопросов эффективного
стимулирования обучающегося и повышения эффективности обучения необходимо
специальное изучение субъекта и его мотивационных ресурсов. Для выработки
правильных методических тактик и стратегий при организации учебного процесса
преподавателю необходимо иметь информацию об установках обучаемого, его ценностных
ориентациях, личностных диспозициях, суждениях, оценках, мотивах, намерениях [4].
Если установка субъекта основывается на ложных стереотипах, то создаваемые
другими потребности и цели не вызывают у него побуждения для их удовлетворения.
Рассогласования между установками преподавателя и обучающегося негативно влияют на
результаты их совместной деятельности.
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SUMMARY
Subject and activity approach as the key moment of pedagogical thinking demands
revision, revaluation of all components of pedagogical process. It considerably changes an
essence and nature of this process which puts in the center of the being trained. Development, the
identity of the student becomes the main sense of training. Quality and measure of this
development act as quality of work of the teacher and all education system.
The purpose of this article is the analysis of the positive moments of subject and active
approach to educational process which allows to overcome alienation of the student and the
teacher from general education process, to direct the student and educational process to the
identity of the student, to mean his psychophysiological features, difficulties of an inner world of
young people.
Subjective and activity approach is realized by a consecutive individualization of all pedagogical
process, the accounting of the personal specification of the student, specific features of the
identity of the teacher.
Activity approach focuses not only on assimilation of knowledge, but also for ways of
this assimilation, on development of informative forces of the student. This approach resists to
methods and forms of mechanical transfer of ready information, passivity of the student. The
principles of activity approach have to penetrate all parties of the educational process which
major factor there is an activity of the subject of training.
In the light of activity approach to education active creative methods of training, research
problem methods, discussions, business games, use of techniques of program and algorithmic
type which provide search activity being trained in big flows of information have special value.
At the heart of strategy of educational process the idea of equal partnership of joint activity of
the student and the teacher which stimulates informative and vital interests of the being trained
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lies.
In all didactic modern concepts the identity of the student, his motives, interests,
requirements, intentions becomes the center. The motivation as a driving force of human
behavior takes a leading place in structure of the personality. Problems of motivation are
considered in a triad: motivation-personality-activity. New approach to the identity of the trainee
demands knowledge of the personal relations of the individual to training process, methods of its
organization, training materials and forms of their representation.
For ensuring learning efficiency it is necessary that the organization of educational
process corresponded to the motivational sphere of the trainee. Increase of motivation increases
creative activity, intellectual opportunities, strengthens cognitive activity of the subject of
training. In article an attempt a number of the above-designated questions is made.
Н. Н. ФРОЛОВА
АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЯЗЫКА
В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Люди с древнейших времен в том или ином контексте задумывались над проблемами языка. Хотя в большинстве случаев люди не замечают языка, на котором разговаривают, однако на языковые проблемы приходится обращать внимание при явных речевых
ошибках, при некотором непонимании собеседника и прежде всего в случаях, когда сталкиваются между собой носители разных языков. Обращают внимание и на слово, которому дано привносить изменения: присяги, клятвы, проклятия, магические формулы, играющие заметную роль в жизни древнего человека. Представление о силе слова, о его обрядовом магическом значении, о соответствии между словом и обозначенным им человеком
или предметом очень важно для многих философских теорий и традиционных культур вообще.
Разработки некоторых из отмеченных аспектов представлены в философских произведениях античных мыслителей: Аристотеля [2], Платона [4], Секста Эмпирика [5].
Целью данной статьи является анализ феномена языка в античной философской
мысли.
Язык человека – чрезвычайно многогранный феномен. Чтобы понять философскую
сущность языка, его необходимо рассматривать в различных аспектах: как он формируется, в каком соотношении находятся его система и социальная действительность, которым
воздействиям со стороны внешней среды она подвергается, в силу каких причин происходят изменения языка в процессе его исторического развития и трансформаций социума,
какие конкретные формы существования и функции приобретает язык в человеческом
обществе.
Вместе с тем необходимо предварительно понимать, что прежде чем говорить об
отдельных атрибутах языка, необходимо выяснить, какое свойство языка определяет его
главную сущность. Такой особенностью языка является его функция – быть средством
общения. Любой язык мира выступает как средство общения людей, которые говорят на
данном языке. Коммуникативная функция языка в процессе его создания играет большую
роль.
В Древней Греции исследования языка были одним из основных вопросов философии. Такими проблемами, которые привлекали внимание мыслителей древности, была
проблема происхождения языка. Так как античные философы не признавали теорию божественного происхождения языка и не допускали, что язык был создан определенным
человеком, то с проблемой происхождения языка теснейшим образом была связана полемика о естественном или условном характере слов, то есть спор об отношениях между
словами, вещами и их именами.
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В целом, европейская культура в основных своих истоках восходит к тому, что было создано древними греками на протяжении ряда веков. Споры древних греков о природе
имен послужили источником для формирования древнейших в Европе исследований философских аспектов языка. Высок был интерес к практическим аспектам использования
языка. В 5 веке до н. э. зарождается наука об ораторском искусстве – риторика. Главным
методом обучения языку в этот период становятся чтения классических и уже устаревших
поэтических текстов с их комментированием.
Самый ценный вклад в философское понимание феномена языка и теории языка
внес Платон. Ему принадлежит наиболее интересный для философского исследования
проблемы языка диалог «Кратил», центральное место в котором занимает вопрос о взаимосвязи вещи и ее наименование. В диалоге Платон признает не прямые, а отдаленные
связи слова с предметом и допускает возможность употребления имен по привычке и по
договору. Он открывает понятие внутренней формы (мотивирования) слова, разграничивая слова непроизводные (немотивированные) и производные (мотивированные) [4].
Непосредственная проблема данного диалога заключается в том, что можно понять
сущность вещи, если знаешь ее имя, иначе говоря, имена могут быть орудием познания
вещей. Тема эта выглядела чрезвычайно актуальной для современников и предшественников Платона. Ведь они впервые заговорили о происхождении «имен», или самого языка,
впервые пытались установить систему имен, их содержание, их образования, связали развитие истории человека с его стремлением к общению с помощью слова.
Может возникнуть вопрос о том, зачем понадобилось Платону такое длинное рассуждение о языке? Характерно, что, утверждая мир объективных идей и сущностей, Платон сразу же столкнулся с огромной сложностью относительно того, что творится в субъективном сознании и мышлении человека. Можно предположить, что в поисках болееменее устойчивых образований в человеческом сознании Платон и наткнулся на проблему
имени, поскольку во всяком имени фиксируется некоторая определенность и определенную связь с объективной действительностью. Однако Платон тут же вступил в резкий
конфликт с теми философскими теориями языка, которые были популярны в его времена.
Важно подчеркнуть, что одной из известных во времена Платона философских
теорий языка была теория субъективизма, которая заключалась в том, что предмет называется кем-нибудь и как-нибудь, ни одно имя вещи не соответствует ни одной вещи и поэтому можно пользоваться словами и именами как кому заблагорассудится. Платон стремится путем правильного толкования субъективных сторон имени, получить необходимые
правильные, то есть реально функционирующие, степени проявления объективного мира в
человеческом субъекте.
Проблемы познания рассматриваются Платоном в перспективе отношение человека к вещи. Познание – это припоминание виденного в прошлой жизни. Для этого необходимо определить понятие «зависимости» человека от окружающего мира, и, наоборот,
«зависимости» окружающего мира от человека. От взаимообусловленности человека и
вещи зависит вся человеческая деятельность. Необходима согласованность действий
субъекта с природой вещи и собственным представлениям о ней.
Примечательно, что Платон называет имя орудием, с помощью которого люди учат
друг друга и определяют вещи соответственно способу их существования [4]. С помощью
имен один человек сообщает другому определенную информацию о вещи. В этом случае
имя выступает в роли инструмента обучения. Используя имена в языке, комбинируя и
складывая их, человек создает четкую картину мира, которая моделирует мир, воспроизводит его. Это и есть разделение сущностей. Осуществляя номинативную деятельность,
человек не только фиксирует готовые и известные знания, но и формирует в определенной
степени новые знания.
Следует заметить, что Платон исходит из того, что инструмент познания должен
соответствовать природе вещи. Как следует из диалога, любой инструмент должен учитывать природу материала, с которым он сталкивается [4]. Если войти в проблему еще глуб201
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же, то приходим к выводу: значение слова как «языковое» представление предмета содержит в себе сведения о признаках и свойствах предмета. Отношения между знаками и
свойствами предмета человек обнаруживает исходя из отношений этого предмета к самому себе или к другим предметам.
Нам представляется, что языковая деятельность, как и любая другая, содержит
нормативы, которые характеризуются правильностью (то есть зависит от того, насколько
соблюдены нормативы пользования языком при актах именования) и истинностью (то
есть зависит от того, насколько имя соответствует природе вещей и описывает ее существенные свойства). Согласно данной системе можно создать много языков, каждый из
которых будет давать истинные имена в соответствии с природой вещей. Животные могут
действовать, реагировать, издавать некоторые звуки, но они не составляют общества. Общество формируется деятельностью, то есть разделением труда и структурой труда. Пока
нет разделения труда, и не создается структура труда – общества быть не может. Для
установки деятельности социума необходима деятельность именования.
Важным является тот факт, что подлинным основоположником философской языковедческой традиции античности был другой выдающийся мыслитель древности Аристотель. Он обращается к проблемам языка, главным образом в произведениях о суждениях, видах умозаключений, о проблемах словесных искусств. Аристотель защищает условную связь между вещью и ее именем, а также между словом и представлением, которому
соответствует слово, между звуками и буквами. Вместе с тем он предупреждает об опасности злоупотреблений словом, связанной с их многозначностью.
На основании данных положений можно более точно представить роль языка, слова в процессе познания и объяснения. Слово именует сущность вещи, которая раскрывается с помощью других слов языка, и участвует в определении этой сущности. Только с помощью языка многословное, сложноструктурированое определение соотносится с определенной вещью и ее сущностью и формой. Функция определения заключается в разъяснении проблемы знания о вещах. Для понимания любого определения мы опираемся на известные знания, а новое знание может быть представлено через известное знание. Это
возможно благодаря использованию множества различных определений для одной и той
же вещи, причем «несобственных» [2].
Обращает на себя внимание тот факт, что если исходить из того, что языковые знаки обозначают не предметы действительности, а их понятийные образы, то соотношение
мыслительных понятий и языковых значений должно быть однородным или тождественным в той или иной степени. Иначе не реализуется объяснительная сила речевого высказывания, когда одно слово объясняется с помощью другого слова или совокупности нескольких слов, объединенных в языковую конструкцию.
Соотношение части и целого Аристотель объясняет не как определенное арифметическое действие, в соответствии с которым целое является суммой его частей. Для него
целое – это совокупность частей и их отношений. Это касается и философских исследований языка, где высказывание не является простой совокупностью слов, а значение высказывания не есть сумма словесных значений. Высказывание строится на отношениях между словами, знаками, благодаря которым формируется его смысл. Таким образом, замеченная Аристотелем проблема связей интралингвистических и экстралингвистических категорий, вопрос межкатегориального взаимодействия на уровне языка, где интегрируются
языковые значения и мыслительные понятия, до сих пор не потеряла своей актуальности.
Следующий древнегреческий философ, который систематизировал античные представления о языке, был Секст Эмпирик. Согласно философской концепции Секста Эмпирика, истина, как утверждение правильности определенному выводу, зависит от деятельности, направленной на поиски этой истины. Подход к познанию вещи определяется, таким образом, возможностью познания или непознания этой вещи. Познание превращается, как правило, в противопоставление двух разных выводов, имеющих право на существование, но в итоге вызывает сомнения. Следовательно, проблемы языка в изложении
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Секста Эмпирика тесно переплетаются с проблемами познания – отображения, восприятия, знаковости.
Эмпирик утверждает, что слова зарождаются благодаря действующим на них извне
вещам, по принципу соответствия нашим чувством. Так, например, чувство вкуса называется словом, значение которого соответствует этому качеству. Из этого автор делает вывод о том, что не слова объясняют внешние предметы, а наоборот, внешние предметы
объясняют слова [5]. Этот взгляд на характер отношений слов и предметов (точнее, их
представлений в мышлении человека) является необычным, но открывает новую перспективу понимания словесной сущности. И, действительно, слово называет предмет, но не
объясняет его. Называя предмет, мы выделяем его из множества других предметов действительности и делаем доступным для осознания. Для понимания слова нужна ассоциация его вещевого коррелята.
Иначе говоря, язык как средство, с помощью которого разум познает мир, должен
проявлять в себе некий аналог мира, что познается. Понятие инструментальной функции
языка толковалось после Платона расширенно. Во всяком случае, оно не сводилось только
к номинативной функции. Секст Эмпирик, определяя сущность познания, не исключает
постулат, что главным инструментом познания считает не язык, а разум. Язык используется при этом как вспомогательный, промежуточный знаковое средство, через призму которого ум постигает вещи. Соответственно, можно сказать, что внешние предметы не совпадают с представлениями и понятиями о них, а лишь обнаруживают некоторое сходство.
А потому, языковые значения не совпадают полностью с соотносимыми с ними понятиями (то есть, не одинаковые), а лишь обнаруживают некоторое сходство с ними.
Таким образом, можно сделать вывод, что в античной философской традиции исследования феномена языка были одним из основных вопросов философии. Античные
философы допускали связь проблемы происхождения языка с полемикой о естественном
или условном характере слов. Они впервые пытались определить систему языка и связать
развитие истории человека с его стремлением к общению с помощью языка. Кроме того,
мыслители Древней Греции обозначили проблему связей интралингвистических и экстралингвистических категорий, вопрос межкатегориального взаимодействия на уровне языка,
где интегрируются языковые значения и мыслительные понятия.
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SUMMARY
In Ancient Greece the study of the language was one of the main questions of philosophy. Such problem, which attracted the attention of thinkers of antiquity, was the problem of the
origin of language. Since ancient philosophers did not accept the theory of the divine origin of
language and did not agree that the language was created by a definite person, the problem of the
origin of language was closely connected with the argument about the natural or conventional
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nature of the words, that is the dispute about the relationship between words, things and their
names.
The most valuable contribution to the philosophical understanding of the phenomenon of
language and language theory was made by Plato. The idea of Plato is that it is possible to understand the essence of things, if you know their names, in other words, the names can be an instrument of cognition of things.
We believe that the language activity, like any other, contains the norms that are characterize by correctness (that is, it depends on how complied are acts of naming with the standards
of the language) and trueness (that is, it depends on whether the name matches the nature of
things, and describes its essential properties). According to this system you can create many languages, each of which will give true names in accordance with the nature of things.
It is important that the real founder of the philosophical linguistic traditions of antiquity
was another outstanding philosopher of antiquity, Aristotle. He refers to the problems of language, mainly in the works of judgments, the kinds of inferences and the problems of the verbal
arts. Aristotle protects conditional relationship between a thing and its name, as well as between
the word and the conception which corresponds to the word, between sounds and letters. However, he warns about the danger of misuse of the word connected with their ambiguity.
The next ancient Greek philosopher, who systematized the ancient idea of the language,
was Sextus Empiricus. Empiricus argues that the words arise thanks to the influence of the outer
things in accordance with our senses. In other words, language as the means by which the mind
learns the world must reveal a certain analogue of the world that is known. Sextus Empiricus defines the language as an auxiliary, intermediate symbolic means, through the prism of which the
mind perceives things. Accordingly, we can say that unknown objects do not coincide with the
ideas and concepts about them, but only find some similarities. Therefore, language meanings do
not coincide completely with concepts correlated with them, but only find some similarity with
them.
Thus, we can conclude that the study of the phenomenon of language was one of the
main questions in the ancient philosophical tradition. Ancient philosophers conceded the connection of the problem of the origin of language and the problem of natural or conventional nature
of the words. They first tried to define the system of language and to connect the development of
human history with their desire to communicate by means of language. In addition, the thinkers
of Ancient Greece discussed the problem of the connection of interlinguistic and extralinguistic
categories, the question of miscategorizing interaction at the language level where language values and mental concepts are integrated.
О.П. ХЛИСТУН
АРІЇЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН ТА ЙОГО ВПЛИВ
НА ФОРМУВАННЯ ДОКТРИНИ «НЕОСЛОВ’ЯНСТВА»
Дослідження аріїзму як предмету соціально-філософського аналізу присвячене актуальній темі, інтерес до якої останнім часом значно посилився у наукових та громадських
колах. В умовах глобалізації з її тенденцією до переструктурування на світовому цивілізаційному просторі системи «лідер – аутсайдер» та боротьби між основними політичними
гравцями за зони впливу це призвело до загострення національної проблематики, що органічно пов’язана з питанням національної ідентичності, її природи, специфічності, історичних витоків і перспектив.
Актуальність дослідження аріїзму полягає у його значенні як соціокультурного феномена, який притаманний усій системі мислення індоєвропейських народів і має власні
ціннісні орієнтири.
У той же час це дає можливість науково обґрунтувати претензії тих чи інших народів на відповідне місце в системі соціально-політичних відносин як в національному сере204
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довищі окремих країн, так і на міжнаціональному рівні. Адже саме природа аріїв володіє у
даному контексті неабиякою привабливістю, оскільки часто асоціюється з прогресивним
вектором суспільно-історичного розвитку людства, і тому використовується для позначення особливої місії тих, хто пов’язаний з феноменом арійства.
В умовах процесів інтеграції та глобалізації, взаємовпливу різноманітних культур
та світоглядів, іноді досить жорсткого й планомірного, серед громадськості різних країн
гостро повстає питання національної ідентичності. Так, у країнах слов’янського регіону
(Україна, Росія, Польща) останнім часом зародилися так звані течії «слов’яно-арійського»
спрямування або «неослов’янство». Саме ці процеси іноді стають культуротворчими двигунами суспільства та самоідентифікації нації.
В Україні можна спостерігати формування різноманітних об’єднань та спільнот:
рідновіри, Слов’янський центр «СВА», фольклорні творчі колективи («Оріяни», етномузичний клуб «Барабанза», представники давньослов’янської традиції жива-співу та жива-танцю тощо). Серед течій національного відродження офіційно визнана Всеукраїнська
федерація «СПАС». Треба розуміти, що сьогодні відроджується не тільки ідея козацтва,
як самоідентифікації, ідеології нації, а й більш глибинних його коренів. Згадаймо, наприклад, характерництво як носія знань та світогляду пращурів, що мають витоки у прадавньому арійському мисленні, яке набагато старіше за саме козацтво.
Метою дослідження аріїзму є з’ясування його істинного внутрішнього змісту та
світоглядної системи, виявлення матеріального носія арійського світогляду і сутності
впливу його ідеології на формування менталітету, специфічних ціннісних орієнтирів і загальної системи мислення сучасних індоєвропейських народів, а також розвінчання безпідставних міфів щодо існування «вищої раси», на базі яких створюються різного роду
ідеологічні інсинуації та діють антисоціальні угрупування (неофашистські, анархістські
тощо).
Водночас, аналізуючи специфіку формування ідеології аріїзму у діахронічному та
синхронічному плані, можна побачити вплив інших світоглядних систем на формування
ідеології так званого неоарійства та слов’но-арійства.
Соціально-філософський аналіз аріїзму як явища суспільно-значущого як в історичному сенсі, так і з точки зору цілісної системи поглядів, що формувалася тисячоліттями і
залишаються актуальними й у наш час, в тому числі у практичному відношенні, дає змогу
підбити підсумки, зробити висновки та виявити соціальні детермінанти оптимізації життєдіяльності суспільства. Створення позитивної ідеології як в окремих соціальних групах,
так і конструктивної загальнонаціональної ідеї у суспільстві стосується атрибутивної системи кодування та способів вираження цієї ідеї, методів отримання-передачі інформації,
конструктивної міфотворчості. Головним завданням при цьому є консолідація арійської
групи народів, яка спрямована на підвищення її життєздатності у просторі і часі.
Сплеск інтересу до арійської тематики відбувається у періоди ідеологічних та економічних криз (расологія Г.Гюнтера та німецька расова теорія – на межі ХІХ-ХХ століть,
підсилена кризою двох світових війн; неоарійські течії та неорасологія В.Авдєєва – у пострадянський період).
Сьогодні в умовах «інформаційного» тиску деякі культури й етноси бояться втратити
свою самобутність, неповторність та право на вільний і сталий розвиток. Гідною
відповіддю на таку постановку питання є створений геніальними режисерами Л.Бессоном
та Я.Артюсом-Бертраном документальний фільм «Дім: побачення з планетою» (Besson
Luc, Arthus Bertrand Yann «HOME», 2009). У стрічці змальоване життя на Землі як
унікальний гармонійний та взаємопов’язаний устрій усіх неживих та живих систем, елементів, які створили можливість існуванню людства. Будь-який дисбаланс цієї системи,
або виключення з неї маленької ланки, може призвести до невиправних наслідків. Це, посуті, і складає основу неоарійського мислення, яке вбачає сутність людського життя та розвитку суспільства у гармонії з природою, що виражається у взаємозв'язку головних
слов’яно-арійських понять: Рід – Природа.
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Міф про панівну расу сам по собі не має сенсу. Ми можемо говорити про відчуття
духовного спадку, традицій нації, а не про расову одноманітність індоєвропейських спільнот.
Тож поняття «аріїзм» позначає ідеологію, що зародилося і живе, об’єднуючи маси
навколо єдиної ідеї. Цей феномен відноситься не до фізичної, генетичної або антропологічної сфери буття, а до духовно-ідеологічної, тобто вищого щабля організованої та розвиненої системи.
Соціокультурний аспект аріїзму і його термінологічна база. У діахронічному і
синхронічному аспекті використовується низка термінів, які тим чи іншим чином намагалися і намагаються тлумачити різні грані арійського світогляду та ідеології на різних історичних етапах.
Так в езотеричній літературі та деяких течіях неоязичництва зустрічається термін
«аріософія». Тут він має кілька тлумачень.
1. «Аріософія» – на думку езотериків, це назва одного з найдавніших нордичних культів аріїв або «мудрість аріїв» [1]. Слово «аріософія» вперше було офіційно представлене
окультисткою О.Блаватською, яка вивчала філософські трактати у буддійських та індуїстських монастирях. Усі ці манускрипти тлумачаться як арійський спадок, як втілення арійської думки.
2. «Аріософія» або «арманізм» пропагувалася на початку ХХ ст. австрійським поетом та окультистом Г. фон Лістом («Таїнства аріо-германців», «Тайна рун», «Першооснова» тощо). У такому розумінні терміни набули вузького значення і мали позначати езотеричну частину «давньої германської релігії», яка передавала своїм адептам так зване
«таємне знання». Г. фон Ліст вважав, що арійською державою колись керували королісвященники, які сповідувли арманізм як певну форму гнозису [2].
Н.Гудрік-Кларк у своїй книзі «Окультне коріння нацизму» розповідає про виникнення теорії арманізму та про вплив «таємних арійських культів» на формування ідеології германського нацизму. Термін «аріософія», як і сама ідеологія з’явилися під впливом досліджень «Хроніки Ура Лінда», германських міфів Тацита, теософії та езотеричних течій XIX
– початку XX ст., включно з Г. фон Лістом. У свій час вони справили вплив на формування аріософії Й. фон Лібенфельса (1915 р.) та Völkisch-ідеології.
Й. фон Лібенфельс у своєму творі «Історія аріософії» мав за мету відстежити історію
розвитку «аріософської расової релігії» з найдавніших часів. Арійських пращурів він
пов’язував з носіями «аріогероїчної» раси – атлантами, які, нібито, мешкати на континенті
у північній частині атлантичного океану і мали надлюдські здібності. Пізніше аріософські
культи мігрували разом з переселенцями до Єгипту, Вавілонії та країн Близького Сходу.
Причому тут відбулося взаємопроникнення аріософського культу та ідолопоклонства місцевих мешканців (прим. автора: останній пункт цілком відповідає дійсності). Й. фон Лібенфельс послідовниками аріософії у середньовіччі вважав єпископа Вульфілу, теолога Арія
з Олександрії, а Бенедиктинський орден та орден Тамплієрів – місіонерами, які боролися
за принципи арійського християнства на Близькому Сході.
На думку автора книги Н.Гудріка-Кларка, міф про окультні корені нацизму створила
схильна до сенсацій література, яка вийшла вже у середині ХХ ст. (Д.Брондер, Е.Антебі,
Ж.Фрер та ін.). Економічний фактор, що сприяв появі нацизму, у більшості випадків лишався поза увагою цих письменників. Проте Т.Равенскрофт пов’язував нацизм, перед
усім, з антропософією. Тож є очевидним, що німецькі аріософи поєднали германський націоналізм, нордичний расизм та езотеричні ідеї, створивши міф про існування змови неарійських рас (маючи на увазі семітські народи, представників комуністичної ідеології і
частково християнства) проти «расово-чистих» арійських народів, тобто германців та північно-європейських етносів. Водночас можна побачити, що у такому трактуванні ідеологія аріїзму повністю була підмінена доктриною нордизму.
Н.Гудрік-Кларк також попереджує, що ми живемо в епоху «нового середньовіччя»,
коли знов виникає можливість маніпулювати особистістю, у тому числі й магічними засо206
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бами – через відродження синкретичних релігій та окультизму, у побутовому оточенні
модернізованого чародійства та відьомства, що існують через змішування стилів, релігій
та ідеологій. Технології «масового впливу» та чиєїсь «волі до влади» і сьогодні перетворюють людей на натовп тварин. Нова епоха характеризується ним як «сутінки богів» і водночас як «повернення демонів»: мова йдеться про той потік перетворень, який охопив
колишній християнський Захід, – знебоження сучасного людства, відхід від віри, яка колись диктувала певні моральні принципи, деморалізація та сексуальна революція, окультизм та захоплення східними релігіями, прорив язичницького націоналізму та войовничого антихристиянства тощо [2].
3. Інше тлумачення терміну «аріософія» належить послідовникам так званої «софіології» П.Флоренського, священника-філософа С.Булгакова та В.Соловйова, яку сучасні
адепти, зокрема В.Симоненков, розуміють як «філософію арійської богині Софії». Софіологи переосмислюють тексти манускрипту «Чакра-Муні» («Сутність буття»), «Вогняні
істини Рубрума» (глиняні таблички з розкопок Шумерських міст), «Заповіт бога Птах»
(Давній Єгипет), свитки гностичних Євангелій з бібліотеки Наг-Хаммаді тощо, а також
вчення гностиків Василіда, Гераклеана та Карпократа (І-ІІ ст.). Вони стверджують: за часів матріархату арійські племена вірували, що оточуючий їх світ створений вселенським
розумом матері всесвіту Софії Премудрої. Дерева, вода, каміння отримали божественні
частки її душі і, відповідно, являють собою представників пантеону нижчих арійських богів [1].
Водночас прихильники сучасної софіології ведуть мову про протиборство жіночого
початку богині Софії та чоловічого – Деміурга (який під іменем Ялдаваофа ототожнюється з іудейським богом Яхве), якого вважають незаконним нащадком Софії. А вчення Філона, Платона та Аристотеля, які надавали перевагу деміургічній сутності, вони називають еліно-іудейським відгалуженням цієї філософії. У руслі розуміння жіночої субстанції
богині Софії також намагаються тлумачити «волю, що облаштовує всесвіт» натурфілософії Ф.Шеллінга, теорію несвідомого у Е.Гартмана та Г.Фехнера. Таким чином, тут спостерігається перетрактування міфів, де, навпаки, творча сутність – Софія Премудра – власним нащадком Деміургом була названа «змією» за те, що під виглядом «забороненого
плоду» дала Єві та Адамові знання про добро і зло, всупереч його попередженням.
Вірування неоязичників-софіанів у безсмертя душі виглядає так: після смерті людини її душа як частка всесвітньої душі Софії у формі енергетичної сутності повертається
до богині-матері і та розміщує її у найвищу колективну божественну сутність, яку язичники називають богом Роду.
Тож бачимо, що софіологія відображає зовсім не арійські уявлення про всесвіт, а
доарійські. Не можна розглядати жіночий аспект як атрибут аріїзму, бо світогляд і вірування аріїв відносяться до періоду патріархального суспільства, яке спиралося на засади
чіткої суспільної організації. І, вочевидь, спочатку нічого спільного не мало ні з шаманізмом, ні з культом богині-матері. Арії, як зафіксовано в історичних літописах, «Авесті» та
Ведах, були сонце- та вогнепоклонниками і сповідували монотеїзм. Цей факт можна вбачати у першості чоловічого божества – Брахми, Ахура Мазди, Тримурті, Трояна (Трояка),
реформуванні системи політеїзму в монотеїстичну у Давньому Єгипті за
часів Аменхотепа IV (Ехнатона) тощо. Тому появу у язичництві традицій, пов’язаних із
жіночим першопочатком можна вважати впливом світогляду народів «південної хвилі заселення» континенту, де панував матріархат.
Сучасні аріософи не торкаються також теми різниці у чоловічій та жіночій генетиці
на багатьох територіях, куди прийшли арії [3]. Проте самі неоязичницькі мислителі погоджуються, що у період навали гіперборейських воїнів на різні землі, їх жінки розповсюджували вірування (за трактуванням софіологів) у богиню Софію, яку місцеві аборигени
називали по-різному – Адіті (індійці), Мілітта або Уранія (ассирійці), Ісіда або Маат (єгиптяни), Астарта (карфагеняни) тощо [1]. Тобто, треба розуміти, що у більшості випадків
дружини аріїв мали місцеве, а не арійське походження, тому зберігали й передавали еле207
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менти власного світогляду, який потім створював певний синтез на різних територіях. Поступово ці синкретичні образи переходять у світові релігії.
Таким чином, у світогляді неоязичництва (слов’яно-арійства) сьогодні переплелися
кілька прадавніх культів, які сягають корінням глибокої давнини, – як арійських вірувань,
так і вірувань середземноморських народів. Неоязичники водночас вшановують Сонце та
Землю як божественні сутності, які забезпечують існування людству, персоніфікують та
поетизують навколишню природу. Свій світогляд будують на легендах, давньогрецьких та
інших переказах про гіперборейську цивілізацію, катастрофу, яка вплинула на клімат тощо, а також збиранні та відновленні традицій пращурів.
Такий язичницький світогляд протиставляється іудаїстському та християнському
розумінню світу, має власне етичне ставлення до природи й оточуючого середовища. Цей
синкретизм склався, швидше за все, ще за часів приходу аріїв до Центральної Європи, коли відбувся значний стрибок у культурі Ленделя, а ще активніше відстежується у культурі
лійчастого посуду з наступною «колонізацією Північної Європи» (за В.Сафроновим,
Ч.Сіхольмом) [4], [5]. Саме у цей час відбуваються процеси занепаду Трипілля та центральноєвропейських археологічних культур і розпочинається аріанізація. На Північ з центру
Європи, при цьому, розповсюджується арійська культура у більш замкненому її вигляді,
де і відбувається процес нордизації. У той час як у Центральній Європі та на територіях
Трипілля складається нове розуміння аріїзму (можна вважати народженням слов’янства),
яке включає у себе культ богині-матері і створює синтетичний культ язичництва, або
слов’яно-арійства.
Подібні синкретичні домішки до аріїзму спостерігаються і на північних територіях
Євразії: тут філософія аріїв поєднується із шаманізмом місцевих народів (Г.Бонгард-Левін
та Е.Грантовський) [6]. На території Індії, у свою чергу, відбувся вплив тантристської філософії на формування ведичної та буддійської традицій. У найбільш чистому вигляді
арійська ідеологія збереглася у зороастризмі.
Таким чином, майже на усіх територіях, куди приходили арії, з часом починають
існувати синкретичні арійські культи. Не є виключенням і сучасне неоязичництво. Так, у
Центральній та північній Європі германське неоязичництво виникає у межах германоангломовних країн. Починаючи з 50-х років ХХ ст. сучасні одіністи – австралієць А.Руд
Міллз та американець С.Флауерс (Е.Торссон) – випускають серію книг, сподіваючись відродити прадавню германську релігію [2]. Інша частина новітніх арійських течій носить
характер виключно патріархального войовничого аріїзму.
Водночас у романських католицьких країнах такого активного відродження прадавніх архетипів не спостерігається.
Таким чином, у наш час відбувається переосмислення гіперборейської міфології,
яка у первинному вигляді була закладена в «Рігведі», «Авесті», давньогрецькій та скіфській міфології. Окрім того, сучасні неотечії вдало адаптують останні досягнення науки для
власного різноманітного тлумачення реалій. Існує певний різнобій у назвах цих реалій, які
в одних випадках тлумачаться майже однаково, в інших – зовсім по-різному. Так дослідження інформаційних властивостей людського геному та польових структур всесвіту пояснюються (під різними назвами) як зв’язок людини з богами (Богом) – у конструктивних
течіях язичництва, або як богообраність – у деструктивних течіях, у тому числі у неорасології (неонацисти, В.Авдєєв та інші).
Однак, більшість сучасних сект неоязичників часто являють собою організації утопістів, які мріють про людство, що прониклося ідеями поклоніння роду та природі, життю
у гармонії з оточенням, вони проводять свята і намагаються відроджувати традиції пращурів.
Ідеологію сучасного неоязичництва відбиває збірник «Аріософія Наві: Заповіти
Арійскіх жерців» [7]. Книга спирається на прадавні язичницькі вірування, намагаючись
відтворити заповіді пращурів та віднайти так званий «шлях Наві». У творі робиться спроба розкрити два напрями язичницької ідеології. З одного боку, описується філософія Наві
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– повернення до «витоків» так званих навослов’ян, які обирають шлях духу, і таким чином
протистоять суєтному тваринному існуванню світу виробництва-споживання. З іншого
боку стоять ті, хто обирає уславлення Праві реальним ділом, рідну віру, виконує заповіді
Роду небесного та земного – через повсякденне життя.
Разом з тим, у концепції книги багато містичного, невизначеного, сюрреалістичного. Помітний спротив сучасним інституціям та ідеологіям, які дискредитували себе і втрачають довіру людства (політичні, духовні, громадські тощо). Натомість пропонується модель «праведного» мислення та дії, ідеалом якої служать заповіді пращурів і закони природи. Водночас, ця «нова» модель дуже схожа на перші лицарські ордени, які намагалися
відтворювати ідеї справедливості та духовності, коли частина їхніх представників відокремлювалася і складала духовну еліту, а інша – «діяла» у суспільстві, відстоюючи ідеали
правди і добра.
З аріософією пов’язана також специфічна термінологія. Так зміст терміну «нордизм» енциклопедія Britannica company «Merriam-Webster» визначає двома дефініціями.
По-перше, це віра або вчення про вищість гіпотетичного нордичного расового типу і його
культури – так званого арійства – над іншими расовими типами та культурами. По-друге,
це якості або риси, які відрізняють гіпотетичну нордичну расу [8].
«Арійство» ця енциклопедія тлумачить як: 1) доктрину, що популяризувала нацизм, відповідно якої так звані арійські народи мали переваги в галузі управління, соціальної організації та цивілізації; 2) віру у вчення арійства й прйняття її соціально-етичних
наслідків, які передбачають придушення, гноблення так званих неарійських народів [8].
Інша енциклопедія – The Free Dictionary – надає подібне тлумачення цих термінів
[9]. Окрім того, наводить термін «нордизм», посилаючись на першоджерело – «Велику
Радянську Енциклопедію».
З розвитком сходознавства була знайдена велика кількість фактів, які входили у
протиріччя з нордичною арійською теорією: книгодрукарство і виготовлення паперу були
вперше зафіксовані на Сході, у той час як германські племена ще стояли, за словами
Ф.Енгельса, на нижній сходинці варварства. Книга Ч.Сіхольма «Кельти і вікинги» розповідає, що понад п’ять тисячоліть тому в Данію та Південну Швецію прийшли перші кельти, а германці з’явилися в цих місцевостях набагато пізніше [5].
Не можна також плутати поняття «арійство» та «аріанство». Аріа́нство – одне з
ранніх християнських вчень (IV-VI ст.), яке стверджувало створену природу Бога-Сина.
Назву отримало від імені засновника – олександрійського священика Арія. Було поширене у східних провінціях Римської імперії, потім – серед германців
(готів, вандалів, бургундів) [10, с. 395].
Не слід також підміняти поняття «аріани» та «арії/арійці». Аріани – послідовники
аріанства. Арії – група прадавніх індоіранських народів, поєднаних спільністю генетики,
світогляду та мови. Зараз термін «індоєвропейці» тлумачиться дещо ширше, ніж вихідний
«арійці», але в основі вони близькі. Наявність арійської складової спостерігається майже в
усіх індоєвропейських етносах: у специфіці їх образу мислення, психології, у системі світогляду та морально-етичних цінностей.
Таким чином, вищеназвані терміни «арійство» та «нордизм», представлені у різних
словниках, мають близьке, майже ідентичне, вузькоспеціалізоване значення і слугують
для визначення войовничої ідеології нордизму. Тому для застосування у широкому сенсі –
на позначення сутності ідеалів як стародавніх арійських племен, так і загальних ціннісних
орієнтирів сучасних індоєвропейських народів використовуватися не можуть. Інша низка
термінів – «арманізм» та «аріософія» – також вбачаються семантично недостатніми для
позначення реалій та явищ, які характеризують розвиток індоєвропейської цивілізації в
цілому, і тому можуть застосовуватися лише в діахронічному або вузькоспеціалізованому
значенні.
Для позначення соціально-філософського змісту як глибинної ідеології прадавніх
аріїв, що сформувала світоглядні основи сучасних індоєвропейських народів, так і сучас209
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ної ідеології краще вживати термін «аріїзм». Супутніми поняттями, які відображають сутність відгалужень та форм сучасного аріїзму, а також відповідні процеси, можна назвати
такі: «слов’яно-арійство», «неослов’янство», «неоязичництво», «неорасологія», «аріанізація», «нордизація» та похідні лексеми.
Головна відмінна риса, що об’єднує арійські народи сьогодні – мова та система
цінностей. Феномен аріїзму як сутності відродження основ загальноарійської ідеології
пращурів характерні для сучасних народів Європи, Кавказу, Індії і, навіть, Казахстану
[11].
Водночас, дехто з дослідників, у тому числі Л.Єпремян, вважає, що разом з приходом аріїв на південні землі народилося таке явище як «націоналізм» [11]. Прийдешні племена переважно жили замкненими громадами, вбачаючи власну відмінність від місцевих
мешканців. Це можна прослідкувати за історичними та мовними фактами: «Хайк» – біла
людина, пан, – ім’я пращура вірменів; аристократами називали себе давні греки і давали
такі ж імена своїм дітям (Аристокл, Аристотель, Арістофан, Аріадна); індуси проголосили
«Закони Ману»; назва стародавньої Персії трансформувалася в Іран, тобто «країна аріїв,
благородних». Чи позначає це, що усі арійські народи схильні до націоналізму, бо ж мова
та підсвідомість тісно пов’язані? Як не дивно, саме таке світосприйняття вирізняє індоєвропейські етноси серед інших.
Приналежність до арійців в історії народів та цивілізацій завжди була досить престижною і модною тенденцією, яка характеризувала розвиток індоєвропейського світогляду. Ще нащадки царських династій Ахеменідів, ассирійські царі закарбовували на камінні
та глині свої досягнення, неодмінно вказуючи на свою приналежність до «істинних арійців». Дух змагання та першості серед індоєвропейських народів, який часто провокував
різні братовбивчі війни, і сьогодні народжує прагнення знайти у себе арійських пращурів.
Особливо агресивні спільноти намагаються виокремити низку характерних саме для них
певних ознак, а усіх інших, при цьому, вважати «невірними», «неповноцінними» тощо.
Проте пошуки «істинних арійців» давно вже стали анахронізмом, по-перше, через змішування народів, по-друге, через постійний розвиток генотипів.
На територіях, де формувалися загальноарійські групи, пізніше мешкали скіфи, потім слов’яни, яких можна вважати арійськими нащадками, поряд монголи, які теж змішувалися із представниками арійських племен. Сьогодні це відбивається в ідеології казахського аріїзму тощо.
Зороастризм справив вплив на усі світові релігії. Саме тут народилася ідея єдинобожжя. Ахура Мазда став верховним і єдиним богом у чоловічій подобі. Пізніше цю ідею
перейняли іудеї, християни і мусульмани [6], [11]. Головним атрибутом аріїв було поклоніння Сонцю та Вогню.
Серед інгушів досі панує кодекс честі Ездел, який з давніх часів відомий як закон
для обраних людей, царів та вельмож. Прадавні нахи вклонялися богу «Аз», «урхаз» – називали свого царя інгуші [11]. Іудейский бог Яхве походить, по-суті, від того ж імені, що й
«Ас» (Асура/Ахура) – «Яз/Яш/Ях». Водночас у культурі нахів, як і в культурі багатьох інших народів Півдня Євразії, можна відстежити поєднання прадавньої деміургічної міфології (верховний бог інгушів Дяла) з культом Бика/Боха [11]. Однак, інгушські прадавні
боги, як і боги язичників були багаточисленними, проте не вели боротьби, а мирно співіснували один з одним. З приходом аріїв, розпочинається боротьба «добра» і «зла».
У роботі «Заратустра говорив не так. Основи арійського світогляду» історик
А.Іванов полемізує із В.Скурлатовим з приводу його розуміння Ніцше щодо вчення Заратустри: «оскільки Заратустра був першою людиною, яка відкрила діаметральну протилежність добра і зла, саме він першим мав зрозуміти і їх відносність» [12, с.13].
А.Іванов у збірнику «Світанки і сутінки арійських богів. Расове релігієзнавство»
пише, що «сучасне неоязичництво як на Заході, так і в Росії зводиться по суті до пантеїстичного культу природи…» [12, с. 4]. Він також вважає великою історичною заслугою
християнства те, що «воно поставило цінність людської душі на один рівень з цінністю
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усього світу: «Яка користь, якщо людина отримає увесь світ, а душу свою загубить?», і
«будь-яке її розчинення в особі Бога або в безликому індуїстському Брахмані, у природі, в
нації або в національному архетипі буде для неї [душі]… добровільним приниженням,
втратою свого статусу» [12, с.6]. Так, найвищою цінністю автор називає людську особистість, яку вважає одвічною та невідтвореною ніким (Богом, природою), і цінує її гуманістичну спрямованість. Водночас А.Іванов ризикує увергнути цю особистість в глибокий
індивідуалізм, відокремленість і самотність.
А.Даніелу також у своїй книзі пише про головні чотири індійські релігії – анімізм,
шиваїзм (дравідійська релігія природи), джайнізм та арійську релігію, в центрі якої стоїть
не природа, а людина. Автор також підкреслює, що вчення джайнів не має аналогів у східних релігіях. Головні поняття джайнізму – «тіртханкар» («той, хто переходить річку бродом») і «річка часів». «Тіртханкар» не впадає у нірвану, а знов і знов переходить «річку
часів», на іншому березі кожного разу зустрічається із самим собою, все більше пізнає самого себе. Як бачимо, тут присутня аналогія як з міфологією давніх греків, з одного боку,
так і з «священною рікою» індуїзму, з іншого боку, – тобто суто арійськими уявленнями з
їх вшануванням особистості [12, с.10].
Таким чином, арійська культура та світогляд, які стали концентрованим втіленням
біосоціогенезу спадкової маси пращурів, загалом характерна для всіх народів європеоїдної
групи, які розповсюджені у різних етнічних комбінаціях на території Євразійського континенту. Це виявляється як у мові, категоріях мислення, так і у спільній атрибутиці та міфології, близькій системі загальних цінностей. Треба визнати і той факт, що саме арії
(греко-індоіранська та нордична групи) відіграли велику роль у розповсюдженні цієї ідеології та мови.
Однак протягом історії людства неодноразово відбувалися культурні переселення
на теренах континенту. І хвиля переселенців з Півночі була далеко не єдиною в історії.
Тому перебільшувати її значення, як це робили й роблять адепти «нордичних» ідеологій
неприйнятно. Майже всі дослідники пишуть про прийдешні арійські народи, але забувають про автохтонні культури, які могли знаходитися на нижчих сходинках загального розвитку цивілізації. Проте їх вплив не міг бути непомітним. Так на кожній окремій території створювалися свої неповторні культурні осередки.
Як бачимо, слов’янське неоязичництво, або слов’яно-арійство, поєднало у собі вірування прадавніх арійських народів (сонцепоклонників) із прадавніми релігіями матріархату та шаманізму. Таким чином, виникло нове церемоніальне релігійне язичництво,
орієнтоване, по-перше, на відродження прадавніх етнічних та етичних традицій, по-друге,
спрямоване на шанобливе ставлення до Природи і життя у гармонії з нею.
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SUMMARY
The results of diachronic and synchronic analysis of ariizm phenomenon and its influence
on the formation ideological priorities of Indo-European ethnic groups, in particular NeoSlavism doctrine, are presented in this article. The terminology for the topic was revised.
Fighting for zone of influence among main political players at last decades has caused the
aggravation of national issues connected with questions of national identify, its nature, specific,
historical sources and perspectives. The nature of Aryans associated with progressive vector of
social-historical development. Thus, in the countries of Slavic region (Ukraine, Russia, and Poland) so-called unions of “Slavic-Aryanism” or “Neo-Slavism” have lately appeared; in Ukraine
Ukrainian federation “Spas” has been officially recognized.
Interesting analytical material and original conclusions about synthesis of philosophical
systems which may be perceived as standard of Aryanism ideology are highlighted in this work.
The content and essence of ariizm phenomenon, its influence on forming of general IndoEuropean culture, its informative contents are defined.
There are some diachronic and synchronic terms that explain different facets of Aryan
ideology at different historical periods. Thus, the term “ariosophy” has different meanings.
Firstly, on the opinion of esoterics, “ariosophy” is the name one of the oldest Nordic cults
of Aryans or “wisdom of Aryans”.
Secondly, at the beginning of ХХ th century “arіosophy” or “armanism” was propagandized by Austrian poet and occultist G. von List, then it affected forming Völkisch-ideology. N.
Goodrick-Clarke in his book “The Occult Roots of Nazism” warned about technology of “маss
influence” and anybody’s “will for power”; and today those methods may turn people into crowd
of animals.
Thirdly, another interpretation of this term belongs to the followers of so-called “sophiology” by P.Florensky, S. Bulgakov (priest-philosopher) and V. Solovyov. Мodern adherents such
as V.Simonenkov understood it as “philosophy of Aryan goddess Sophia”.
But, as recorded in historical chronicles “Avesta” and Veda, Aryans were heliolaters and
fire-worshipers and professed monotheism. The appearance of the traditions connected with feminine in paganism may be considered as an influence of the ideology of people so-called “southern wave of settlement” of the continent where the matriarchy reigned.
Modern neo-trends succeed in adapting last scientific achievements to their interpretation
of reality. For example, studying the information capability of human genome and field structures of the universe are explained as relationship between a human and gods or the God (in constructive trends of paganism), or as God’s chosen people (in destructive trends, i.e. neoracology:
neonazists, V. Avdeyev and others).
As we can see, Slavic Neopaganism or Slavic-Arianism combined the beliefs of ancient
Aryan people (heliolaters) with ancient matriarchal religions and shamanism. Thus, a new ceremonial religious paganism has originated; it is oriented to the revival of ancient ethnic and ethic
traditions and aimed to respect the nature and living in harmony with it.
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Н.І. БІЛОКОПИТОВА
МІСЦЕ ТЮРКСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
У ПОЛІЕТНІЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
У статті розглядаються загальнотеоретичні аспекти системи тюркської соціальної
культури, чинники впливу на зміни соціокультурної парадигми, які пов’язані з масовізацією культури у поліетнічних суспільствах та пошуки вирішення проблем збереження етнокультурного обличчя.
Сучасний світ у етносоціальному вимірі набув суперечливих переконань. З одного
боку глобалізаційні трансформаціі, які охопили усі рівні буття, ліквідують межі культурної відмінності, а з іншого – тенденція глибинного осягнення сенсу етнічної ідентифікації.
Метою даної статті є висвітлення тюркської соціальної культури як феномену етнічної ідентифікації у поліетнічних суспільствах.
Проблема етносоціальної ідентифікації – одна з найбільш складних та суперечливих проблем соціальної філософії. З урахуванням поставленої мети потребують вирішити
наступні завдання:
- виявити сутність, специфіку та чинники розвитку етносоціальної культури як суспільного феномена;
- охарактеризувати специфічне, функціональне поле етнічної культури і визначити
її місце в полікультурному просторі;
- розглянути особливості становлення і функціонування тюркьської культури та її
своєрідність;
- визначити значення ідеї діалогу культур як принципу співіснування і взаємодії
тюркської культури з іншими культурами в поліетнічному суспільстві.
Глобалізаційні процеси, це перш за все економічні процеси, але впливають на всі
сторони життя суспільства і потребують комплексного дослідження. Раціоналізм, пріоритет економіки, яка орієнтована на максимальні прибутки, глобальна міжнародна міграція,
індивідуалізм як протиставлення колективізму, це чинники, що створюють протиріччя системі цінностей східних країн. Жодна країна не може залишатися осторонь світових процесів, тож проблематиці глобалізаціі присвячені дослідження Я.Дашкевича,
З.Бжезинського, Ф.Фукуями, Д.Архиповича та ін.
Починаючи з 1960-х р., людство відкриває новий соціальний феномен – етнічне
відродження. Сутність цього явища полягає в значному підвищенні ролі етнічності у
суспільних процесах. Економічні трансформації у суспільстві вплинули на потік міграцій
тим самим внесли зміни у соціокультурну парадигму, у відношенні до духовних і
традиційних цінностей. Сучасний український філософ Скуратівський В.А. опрацьовував
тему етносоціальної культури. Він писав: «Важлива роль у життєдіяльності суспільства
належить соціально-етнічним спільнотам. Різноманітні соціально-етнічні спільноти як
суб'єкти суспільних, зокрема національних та міжнаціональних відносин, надають їм
особливої своєрідності, неповторності, збагачуючи загальний процес розвитку
етносуспільного буття, соціуму загалом» [1, с. 19].
Відродження інтересу до етнокультури, звичаїв, традицій, мови, спосбу життя на
основі наростаючої інтернаціональності економічного та суспільно-політичного життя як
соціальне явище, у свою чергу, стає підґрунттям етноконфліктних проявів.
Межу, яка відділяє етнічний патріотизм від націоналізму дуже примарна. Якщо етнічне відродження активно культивує національну ідею, важливим елементом якої є створення національної держави, то поширюються умови для дестабілізації поліетнічних держав.
Проблематика етносу мала розвиток у етнології, етнографії, етносоціології, етнопсихології та у інших наукових галузях, в межах яких були здійснені окремі філософські
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узагальнення. Філософське осмислення трансформувало вивчення етносу з описового характеру у більш поглибленій пояснювальний рівень. Але водночас цілісна соціальнофілософська концепція етносу так і не набула однозначності.
Методологія вивчення тюркського етносу і взагалі етнічних процесів розкрита у
фундаментальних дослідженнях Л.М.Гумільова, В.В.Бартольда, Ю.В.Бромлея. Важливий
внесок у вивчення історії, мовознавства, філософії тюрків відображено в роботах фундаторів української орієнталістики: А.Ю.Кримського, О.Й.Пріцака., І.М.Гасприньського,
послідовники традицій російського та українського сходознавства, біля витоків
яких стояли такі видатні вчені, як В.Алексєєв, Н.Бічурін, В.Васильєв, та інші.
Цікава концепція Л. Гумільова, в якій стверджується: «Етнос - колектив особин, які
протиставляють себе всім іншим колективам. Етнос більш- менш стійкий, хоча виникає і
зникає в історичному часі. Немає жодної реальної ознаки для визначення етносу, що застосовується до всіх відомих нам випадків: мова, походження, звичаї, матеріальна культура, ідеологія іноді є визначальними моментами, а іноді ні. Винести за дужку ми можемо
тільки одне - визнання кожної особини: «ми такі-то, а всі інші інакші». Оскільки це явище
повсюдне, то, отже, воно відображає якусь фізичну або біологічну реальність, яка і є для
нас шукана величина» [2]. Якщо винести за дужки останнє твердження про «фізичну та
біологічну реальність», все інше його судження, в основному, правильно відображає історичну реальність етнічного розвитку людства.
У науковій літературі немає чіткого визначення поняття "нація". Немало вчених
висловлюють сумнів щодо можливості дати більш-менш прийнятне визначення нації, посилаючись на виняткову складність, суперечливість та своєрідність цього феномена, зокрема, на динамізм та неоднозначність специфічних ознак даної історичної спільноти людей. Визначення, які в літературі можна знайти, тісно пов'язані з різноманітними теоріями
нації.
Культура етносу, її предметні форми, духовний зміст, а також людське співтовариство – це носії форм почування світу і форм мислення. Окрема людина опановує такими
формами індивідуально, через різні форми діяльності і спілкування, мислення і навчання.
Поза світом культури і людським співтовариством ці родові якості людини не розвиваються. Інакше кажучи, спосіб передачі родових якостей є етнокультурним, а не біологічним, генетичним, як у тварин. Індивід, вступаючи в життя, застає не тільки соціальноекономічний устрій, але і певну культуру суспільства, матеріальні і духовні цінності. Для
нього вони виступають передусім як умова реального буття. Тільки в процесі практичного
привласнення індивідом соціального досвіду, викарбованого в культурі суспільства, його
первинні біологічні потреби і почуття, формуються власні людські духовні потреби і здібності. До їх числа належить естетична потреба і естетичне відношення як здатність її задоволення.
Зараз стає зрозумілим, що багато наукових концептів, точніше, ті поняття, які активно використовуються в науковому опису (насамперед такі, як народ, культура, традиція і
ін.), сформувалися багато в чому під впливом політичних та ідеологічних установок.
Східні слов'яни з глибокої давнини перебували в безпосередньому сусідстві з племенами і народами, які, згідно з уявленнями, укоріненим у теоріях так званого «євразійства» і підхопленим ідеологами «Пантуранізма», відносяться до суперетнічної «туранської»
спільності. Поняття «Туран» виникло як антипод «Ірану» - країни, де панує перська культура. Величезний простір «Турана» вгору, на північ від Ірану, і вшир, від Кавказу до Саян,
розглядалося як прабатьківщина «туранських», або тюркських народностей, до яких зараховувалися всі етноси урало - алтайської мовної сім'ї. При цьому тюркський світ вважався
як серцевина цього обширного «Турана» - відповідно, пантюркізм виступав як концентроване вираження більш широкого і більш розпливчастого пантуранізма.
Як будь-яка велика течія суспільної думки, тюркізм (пантюркізм) не має точної дати народження. Витоки тюркської консолідації можна простежити в прадавніх пластах
тюркського фольклору, в надрах несформованої етнічної самосвідомості тюркських наро214
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дів, інтуїтивно шукали і можливої опори в родинних культурах, і союзу один з одним. Такого роду пошуки формують етичну традицію, яка століттями развивалася в тюркському
світі (як і будь-який інший лингвокультурній, суперетнічної спільності, наприклад слов'янської, угро- фінської, кавказької).
Формування і поширення теорії тюркизма і невіддільною від неї програми оновлення мусульманської системи освіти (джадидизма) найтіснішим чином пов'язані з громадською та науковою діяльністю кримськотатарського просвітителя Ісмаїла Гаспринського (1851-1914). Його праці, що увійшли в історію суспільної думки кінця XIX - початку
XX століття як цільна гуманістична ідеологія тюркизма, досить своєрідні - вони менш за
все схожі на систематизований і аргументований Компендій і носять скоріше фрагментарний і емпірічний, підчас декларативний характер. Гаспринський навіть не писав про «тюркизм» як такий - його хвилювала проблема «згоди » і загального прогресу тюркських народів; залишаючись у сфері просвітницької діяльності і повчальної риторики, він не дбав
про концептуальну розробку основ пантюркізму. І все ж саме Гаспринському належить те
формулювання, яке визначило програму пантюркізму, його гасло і кредо, моральний імператив, звернений до народів тюрко- ісламського світу: «Dilde, Fikirde, Iste birlik» («Єдність у мові, вірі і справах") [3].
Спочатку ніяких істотних відмінностей між «тюркизм» і «пантюркізм» не було.
Префікс «пан ...» («все») означав лише поширення цього поняття на всі без винятку тюркські народи і не містила ніяких претензій на піднесення цих народів над іншими. Поділ
цих понять і протиставлення їх один одному намітилися пізніше, вкрай суб'єктивних інтерпретаціях так, в Турецькій Республіці було прийнято позначати як «тюркизм» (Turkluk)
національнуідеологію і політику, спрямовану на консолідацію громадян цієї країни, в той
час як «пантюркізм» (Turkculuk) вважався рухом, які претендують на втручання у справи
«чужих тюрків» (Dis Turkler), тюркського зарубіжжя. У радянській історіографії «Пантюркізму» часто надавали особливе одіозне значення, на «тюркизм» це не поширювалося,
хоча в радянських умовах «пантюркізм» і «тюркизм» за змістом залишалися синонімами.
Дослідницькі та аналітичні американські центри протягом десятиліть активно пропагували ідеї пантюркізму, але нині пантюркізм розглядається не як геополітична доктрина, а скоріше як культурна парадигма. Американські політики не виношують планів створення єдиного тюркського політичного простору під домінантою Туреччини, а зацікавлені
в підтримці суверенітету нових незалежних держав Центральної Євразії. Втім, до створення інтегрованого економічного і культурно- мовного простору, що має спільність інтересів, - відношення спокійне. Але пантюркізм небезпечний і в статусі культурної парадигми – така позиція необгрунтована ні історично, ні культурно, ні економічно, ні з позицій
безпеки. Найсильніший удар по пантюркізму завдала організація «Договір про колективну
безпеку», членами якої стали і дві тюркські держави - Казахстан і Киргизстан, а також ісламський Таджикистан. Туркменістан прагне до зовнішньополітичного нейтралітету. Політики і експертне співтовариство вважають ідею пантюркізму надзвичайно ірраціональною, архаїчною і нереалістичною. Раніше в більшій мірі залучали стратегії, об'єднані в
доктрину неоосманізму, яка передбачає домінантний вплив Туреччини на тюркські, але
ще більш - нетюркскі народи і країни, в різні часи, що входили до складу Османської імперії. Проте, доктрина неоосманізму так і не була сформульована і навіть осмислена [4].
Художні запозичення зі Сходу в західну культуру, літературу, міфологію, перенесення східних ідей, мотивів, образів на західний ґрунт мають багатовікову історію. Єдиним для багатьох міфологіях Євразії знаходимо сюжет про виховання прародителя племені вовчицею. У цей ряд входять міфи Стародавнього Риму про Ромула і Рема, давньоіранські легенди про Кіра. У тюркських народів вовк сприймався як родовий тотем (приклад - походження правлячого роду Ашина). Розповіді про священного вовка, як вважає
академік В. А. Гордлевський, занесли в Європу саме тюркські племена. Епізоди еллінської
літератури (« новели » про Гефеста, Афродіті і Ареса в «Одіссеї » Гомера) і космогонічні
міфи стародавніх греків мають азіатське походження. Великий полководець епохи елліні215
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зму Олександр Македонський, який намагався органічно поєднати в своєму поході культури Сходу і Заходу, під ім'ям Іскандер став одним з улюблених персонажів поем Нізамі і
Фірдоусі. Мають східні витоки жанри драматичної поеми і героїчної пісні були занесені
хрестоносцями з Азії до Європи і справили величезний вплив на середньовічну культуру
Заходу.
З XVIII століття в Європі починається епоха відкриття літературного світу Сходу у
творчості Монтеск'є і Вольтера, в літературно -критичних дослідженнях Гердера і Гете,
які стверджували, що народи Стародавньої Греції та Стародавнього Риму не можна вважати основними і єдиними творцями літератури [5].
Етнічна культура являє собою історичну сукупність як матеріальних, суспільнополітичних, технологічних, наукових, філософських, правових, етичних, естетичних, релігійних та інших цінностей, створених цим народом безпосередньо в ході його життєдіяльності, так і цінностей, одержаних ним у результаті взаємодії з іншими народами і творчо
використовуються в своєму поступальному розвитоку (у тому числі і етнічному) у всіх
сферах суспільного життя.
Історичний досвід розвитку культури будь-якого етносу, як і розвитку будь-якої
людини, неможливий без взаємин. Абсолютна ізоляція від зовнішнього світу призводить
до загибелі будь-якої етнічної спільності. Практично кожне буття культури етносу в тій чи
іншій мірі відкритий для контактів і сприймань культурних досягнень інших етносів і одночасно готовий поділитися власними культурними цінностями та досягненнями.
Численні етнокультурні дослідження переконливо свідчать про те, що етнічні зміни
відбуваються в результаті численних, складно і суперечливо протікають, різноманітних
культурних контактів між народами. Зміст міжетнічних взаємин багато в чому залежить
від здатності їх учасників розуміти один одного і досягати згоди, яке в основному визначається буттям етнічної культури кожної з взаємодіючих сторін.
У висновку слід зазначити, що масовізація культури та соціокультурна ідентифікація, інтеграція та роздрібленність, глобалізація та локалізація – це взаємодоповнюючі
процеси. Точніше, це дві сторони одного процесу: процесу переросподілу суверенітету,
влади і свободи дій у світовому масштабі, каталізатором (але не поштовхом) якого став
стрімкий розвиток технологій пов’язаних зі швидкістю передавання інформаціі та переміщення у просторі. Нажаль, це незвортий процес. Саме завдяки тенденціі свободи руху
(міграціям) процеси глобалізації перетворюються переросподілом привілегій та поневірянь, багатства та бідності, свободи та обмеження. Ми лише свідки некерованого процесу,
в ході якого формується нова соціокультурна ієрархія, всесвітня суспільна піраміда.
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SUMMARY
The article deals with general theoretical aspects of social Turkic culture, factors that
influenced changes in socio-cultural paradigms associated with mass culture in multiethnic societies and finding a solution to the problems of preservation of ethnic and cultural face. The
modern world of ethno-social dimension became controversial beliefs. On the one hand globalization transformations, covering all levels of life, eliminate the boundaries of cultural differences, but on the other - the tendency comprehension of the meaning of ethnic identity.
Since the 1960's, the, humanity launches a new social phenomenon - the ethnic revival. The essence of this phenomenon is the significant increase of the role of ethnicity in social
processes. Economic transformation in society has affected the flow of migration thus made
changes in socio-cultural paradigm in relation to the spiritual and traditional values. Revival of
interest in ethnic culture, customs, traditions, language and way of life based on the growing
internationalism of economic and political life as a social phenomenon, in turn, becomes a basis ethnic conflicts symptoms. Line that separates the ethnic patriotism from nationalism is
very illusory. If ethnic revival actively cultivates national idea, an important element is the creation of a national state, the terms for the destabilization of multi-ethnic states. The issue of
ethnicity was developed in ethnology, ethnography, ethnic - socially, ethnic psychology and
other scientific fields, within which were made some philosophical generalizations. Philosophical thinking transformed the study of ethnicity descriptive in-depth explanatory level. But at
the same time integrated socio-philosophical concept of ethnicity has not entered uniqueness.
East Slavs of antiquity were in the immediate vicinity of the tribes and nations
that, according to the concepts, theories rooted in the so-called "Eurasian" and picked ideologues of "Panturanizm" refer to the super "Turan" community. The concept of "Turan"
emerged as the opposite of "Iran" is a country ruled by the Persian culture. Huge space "Turan"
up north of Iran, and in breadth, from the Caucasus to Sayan, seen as the homeland of "Turanian" or Turkic peoples, which enlisted all ethnicities Ural - Altaic language family. Thus the
Turkic world was regarded as the core of a massive "Turan", respectively, pan-Turkism acted
as a concentrated expression of a broader and more vague of panturanizm. Formation and
propagation theory of turkizm and inseparable from it, the program updates the Muslim education system (dzhadidizm) is closely related to social and scientific activities of the Crimean Tatar enlightener Ismail Gasprinskyi (1851-1914). His works are included in the history of social
thought late XIX - early XX century as integral humanist turkizma quite unique, they are less
likely similar to the systematic and reasoned handbook and are more fragmented and empirical,
during declarative. Gasprinskyi even wrote about "turkizm" as such - it worried the problem of
"consent" and the overall progress of the Turkic peoples, remaining in the educational activities and moralistic rhetoric, he did not care about the development of the conceptual founda217
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tions of Pan. Yet it belongs Gasprinskyi that language that has defined the program of Pan, his
motto and creed, a moral imperative facing the peoples of Turkic-Islamic world: «Dilde,
Fikirde, Işte birlik» («Unity in language, faith and deeds").
Н. В.ПАВЛЕНКО
СИСТЕМА ВІДНОШЕНЬ МАТЕРІАЛЬНО-ДУХОВНИХ АСПЕКТІВ
У МОДЕЛІ «ЛЮДИНА І БАГАТСТВО»
Сучасне суспільство орієнтоване на постійне збагачення і споживання все більшої
кількості товарів і послуг. Ця ідеологія споживання формується у капіталістичному суспільстві і глибоко проникає в уми людей.
Суспільство щиро вірить в те, що жити, постійно збільшуючи свої статки і мати можливість споживати набагато більше ніж решта, дає їм відчуття унікальності, наділяє їх певною владою, дає можливість бути авторитетом та багато іншого. Та чи дає це людині відчуття щасливого існування?
Проблему визначення відношень матеріально-духовних аспектів моделі «людина –
багатство» вивчали західні та вітчизняні вчені: Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Ж. Бодріяр, Е.
Фромм, Г.Осипов, В. Ярошовець, І. Сайтарли, А. Приятельчук та ін. І хоча дуже велика
кількість дослідників займалась питаннями відношення людини до багатства, однак їх
вкрай недостатньо для складання загального уявлення щодо цього питання.
Метою статті є пошук чинників для формування цілісності людського буття в контексті матеріально-духовних аспектів феномена багатства.
Людина сьогодні загнана у глухий кут, налякана, живе у ситуації суцільної невпевненості та зневіри. Фінансовий стан людини є показником її успішності. Капіталістичне
суспільство просто не сприймає невдах. Вимоги суспільства виключають можливість існування людини у широкому розумінні цього слова. Все життя людина змушена працювати, щоб відповідати вимогам сьогоднішніх реалій. З причини відчуття цього страху і браку
часу, людина просто не має можливості поміркувати над високими смислами буття, над
тим, чи варто таке життя бути прожитим, для чого саме вона прийшла у цей світ, чому саме зараз. Всі ці міркування не потрібні, якщо вони не в змозі принести людині матеріальні
блага і, що важливо, негайно. Але необхідно зазначити, що, якщо людина все ж таки зупиниться на мить та замислиться над своїм справжнім існуванням, то вона зможе отримати шанс наблизитись до буття, а можливо і до щасливого буття [2, с. 274].
Французький соціальний філософ Ж. Бодріяр у своїй праці «Суспільство споживання» позиціонує споживання як цепну психологічну реакцію, що скерована сучасною
магією, природа якої несвідома. Надлишок предметів споживання вказує на «уявний» достаток, яке філософ протиставляє «справжньому» достатку. Суспільство споживання – це
суспільство самообману, де неможливі ні справжні почуття, ні культура, що виникає в результаті соціальній диференціації та має на меті економічний прогрес і нарощування виробництва. Зважаючи на ці процеси, ми можемо говорити про те, що в сучасній ситуації
суспільство не враховує духовну складову свого існування, не кажучи вже про її розвиток.
Тобто виникає прямопропорційна залежність між зростанням об’ємів матеріального багатства людства і зменшення його духовного блага [1, с. 76].
Важливо зазначити що, все ж таки для того, щоб знайти себе, тобто знайти людину
у собі, у сьогоднішньому реальному житті, необхідно мати не аби яку матеріальну базу.
Для відчуття себе як цілісної особистості людина реалізує себе у відношенні до іншої людини, спілкуючись у соціумі. Стосунки між людьми завжди є динамічним процесом
комунікації, опосередкованим їхніми характерами, настроями, почуттями, схильностями
тощо. Кожен комунікативний акт реалізується через взаємодію конкретних особистостей,
тому культура спілкування характеризується і психологічною складовою. До
психологічних складових комунікативного процесу, які визначають рівень культури
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спілкування, належать насамперед характер людини - сукупність відносно стійких
індивідуальних особливостей особистості, які відображають її ставлення до себе та інших,
втілюються в типових способах спілкування, поведінки, та психологічні механізми
сприйняття (побудова цілісного образу людини на основі оцінки її зовнішнього вигляду,
поведінки та інших чинників) [6, с. 233].
У будь-якій справі важливішим є не сама дія, а відношення суб’єкта до неї. У випадку, коли людина не зосереджена саме на зароблянні та накопиченні коштів задля володіння цими коштами та непомірного споживання, а робить це тільки для того, щоб мати
фізичні можливості для гармонізації свого життя та суспільства в цілому, можна говорити
про раціональне відтворення та використання матеріальних благ тобто уникнення бідності.
Для більш глибокого розуміння феномена багатства необхідно звернутися до питання бідності. Найпоширенішим є визначення бідності як соціального положення, що характеризується відсутністю необхідних матеріальних засобів для того, щоб провадити «нормальне» життя. Для того, щоб піклуватись про духовне благо необхідно мати можливість
прогодувати свою родину, дати освіту дітям чи забезпечити сім'ю якісним медичним обслуговуванням. Стан бідності не дозволяє соціуму реалізувати свої потенційні
можливості, а отже, розвиватися. Саме тому її пов'язують з регресом в суспільному
розвитку. Проблема бідності виникає в результаті порушення пропорцій соціального
відтворення: пропорцій діяльності (співвідношення соціально неоднорідних видів праці,
співвідношення зайнятого і незайнятого в суспільному виробництві населення); пропорцій
стану (диференціація населення по рівню забезпеченості матеріальними, духовними і
соціальними благами, співвідношення між елементами добробуту і фазами його
відтворення); пропорцій відносин: людина - суспільство - природа, людина - соціальна
група - клас - суспільство. У їх основі лежить ключова пропорція між продуктивною і
споживною силою суспільства, виразом якої є співвідношення робочого і вільного часу [5,
с. 7].
Проблема бідності пов'язана з соціальними формами відчуження людини від людини
(від суспільства), від передумов і результатів праці, від самої праці, з істотним обмеженням споживання основних життєвих благ, з формуванням таких умов, при яких субкультура бідних перетворюється на чинник дестабілізації життя суспільства. Таким чином, коли людина подолала проблему бідності в матеріальному вимірі, вона може повністю поринути у формування і розвиток в собі духовно розвинутої особистості.
Світоглядні позиції та цінності людини, що орієнтована на буття, а не на споживання різняться саме у співвідношенні матеріально-духовних аспектів в моделі «людина і
багатство».
Еріх Фромм у роботі «Бути чи Мати» інтерпретує людське існування у двох можливих аспектах: буття з гаслом «мати» (haben) і екзистенційне життя з прагненням «бути»
(sein). Прагнення володіти завжди сприяє культу споживання, а це, в свою чергу, є основним двигуном економічного зростання і технологічного прогресу. Пояснюючи зв’язок між
володінням і споживанням Е. Фромм писав: «Споживання – це одна з форм володіння, і,
можливо, в індустріальних суспільствах, що відрізняється «перевиробництвом», це сьогодні найголовніша форма володіння. Споживанню притаманні суперечливі якості: з одного
боку, воно послаблює відчуття тривоги і занепокоєння, оскільки те, що стало моїм, не може у мене бути відібрано; але, з іншого боку, це спонукає мене придбавати все більше і
більше, так як будь-яке придбання незабаром не приносить задоволення. Сучасні споживачі можуть визначати себе за допомогою наступної формули: я є тим, чим я володію і що
я споживаю» [ 8, с. 127].
Саме цей конфлікт між прагненням до споживанням і незадоволеністю від володіння
і спонукає до пошуку буття і його духовних аспектів. Зростання матеріальних благ неминуче призводить до того, що роль духовного багатства в житті людини поступово невілюється. Логічно стверджувати, що подібну ситуацію можна спостерігати в сучасному сус219
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пільстві. Дослідження, що проводились Канадським центром науки та освіти описують
ситуацію, що має місце у Китаї. Ідея збагачення – це основа і найголовніша складова людських цінностей, що може глибоко впливати на поведінку людей і їх вибір. Швидке збагачення призводить до стрімкого росту але, водночас, до повільного розвитку. Зосередження на матеріальній стороні багатства призводить до занепаду таких значущих ознак людяності як, цілі, моральні норми, ідеали тощо. В той же час, прагнення до збільшення матеріальних благ, призводить до росту обсягів виробництва за рахунок збільшення навантаження на виробництво, в результаті маємо байдуже ставлення до таких галузей як освіта,
юриспруденція, послуги, забруднення навколишнього середовища. Розвиток суспільства
вбачається тільки в зростанні економічних показників і не враховує ступень розвитку духовного багатства людей. Ми можемо з впевненістю стверджувати, що ця ситуація має
місце в усьому світі і, в тому числі, в Україні. Тому канадські світові вчені закликають переглянути законодавчу базу та негайно провести необхідні реформи з метою зміни світоглядних цінностей людства. Для гармонізації суспільства, важливим є не кількість багатства, а його наповненість, якість, людяність та соціальна відповідальність [10, с. 249; 6, с.
137].
Прагнення володіти тісно пов’язане з бажанням мати усе під контролем, а коли людина щось контролює, то, зазвичай, не бажає, щоб підконтрольний об’єкт зазнавав якихось змін. Це пов’язано зі страхом втратити те, що вже є, тому що будь-яка зміна – це
втрата старого та придбання нового. Тобто людина, спрямована на «володіння» не здатна
розвиватись, примножувати своє знання та, найголовніше, вона не зможе самореалізуватися. Тобто людина, спрямована на споживання не спроможна породити щось нове. Е.
Фромм пояснив ці процеси на прикладі студентів: «Ціль студентів, що спрямовані на споживання, – зберегти вивчене в голові чи на папері. Їм не потрібно створювати щось нове.
Свідомість по типу «володіння» на справді не терпить нових ідей з приводу конкретної
теми, бо все нове ставить під сумнів ту інформацію, якою вона вже володіє».
Важливість і необхідність людей з екзистенційно спрямованим буттям пояснюється
саме тим, що тільки їм властиво проявляти свою творчість і продукувати, розвивати, оновлювати, покращувати: «Замість пасивного проковтування слів і ідей вони (студенти, що
осягнули екзистенційне буття) слухають, і не просто слухають, але й сприймають і реагують активно і творчо. Те, що вони чують, стимулює їх власні міркування, допомагає сформулювати питання, прийти до нових ідей та побачити нові перспективи» [8, с. 266].
Для осягнення сутності процесів, що відбуваються, необхідно мати можливість автономного творчого існування. Не володіння чимось конкретним, а відчуття його ідеї є суттєвим і значущім для людини. Можна втратити будь-яку річ, багатство, яким володієш,
але отримане відчуття втратити неможливо, тому що це відчуття стає вже частиною самої
людини. В такому випадку, коли людина розуміє, що є те, що завжди буде з нею і буде
сприяти її розвитку та розвитку людства в цілому, вона знаходить спокій і щасливе існування[9, с. 254].
Необхідно згадати освіту особистості, як складову духовного багатства. Це є благо,
яке, якщо вже людина здобула і володіє їм, неможливо втратити ніколи в житті. Освіта і є
внутрішнім світом людини, що скеровує її думки і дії зсередини. Освіта може стати уособленням людського багатства, що породжує істинне та корисне знання, що може бути застосоване на практиці для поліпшення співіснування суспільства, тільки в площині екзистенційного буття. В іншому випадку, вона є просто процесом отримання знання без можливості подальшого застосування і втілення цих знань в життя.
Освіта – це необхідний чинник соціалізації, передача накопичених суспільством знань
молодому поколінню для розвитку в нього пізнавальних можливостей, а також набуття
умінь і навичок для практичного застосування цих знань [3, с. 233].
Освіта формує поведінку людини, її світоглядні орієнтири, характер, прагнення та
допомагає людині знайти своє місце у цьому світі. Як ще можна назвати те, що дає нам
можливість сформувати сенс життя, як не найвищім благом для людини, частиною його
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духовного багатства, яке здатне допомогти людині відтворити те людське, що в неї є
[7, с. 228].
Найактуальніше благо освіти – це вміння користуватися отриманим знанням. Як говорив відомий філософ епохи Просвітництва Ф. Бекон : «Знання – це сила». Сьогодні цей
вислів є життєстверджуючим як ніколи. Важливим є не лише отримання знання, але й
вміння творчо, раціонально та найбільш ефективно його використовувати. Один з чинників, від чого це залежить є можливі аспекти буття людини [4, с. 72].
Проблема освіченості людини як і проблема всебічного розвитку людини турбувала
людство ще у часи давньої давнини. В античній Греції терміном "пайдея" називали систему виховання дитини, яка передбачала гармонійне тілесне і духовне формування вільної
людини, максимальний розвиток і реалізацію її інтелектуальних та духовних здібностей.
Давні мислителі вважали, що лише пайдея (освіта) спроможна подолати варварську природу людини. Лише освіта забезпечує відповідність людини її назві "homo sapiens", тобто
здатність не просто існувати в світі, а й розуміти його. Платон зазначав: "Пайдея відкриває людині очі", Аристотель спонукає людину до саморозвитку саме занурюючись в освіту. В античні часи освіта асоціювалась з мудрістю, красою, добробутом, досконалістю духовно-моральної складової людини тощо. Процес здобування освіти вважався задоволенням і дозвіллям [3, с. 257].
У часи Відродження і Просвітництва освіта та знання, що вона давала, стали центральним питанням філософствування. Сьогодні ж без освіти існування людини неможливе.
Основне призначення освіти в сучасні часи – це «людинотворчість», узагальнення та згуртування духовних настанов особистості навколо стрижня, що є освітою.
Великий розділ сучасних філософських рефлексій над освітою утверджує її культурний потенціал, адже освіта є могутнім ретранслятором культурних традицій, головним
чинником існування людської цивілізації, вирішальною умовою забезпечення стабільного
розвитку суспільства [7, с. 255].
Освіта набуває такого практично-духовного значення, яке впливає на всі суспільногуманітарні науки та дозволяє сформувати більш адекватне розуміння сутності освітньої
культури, комунікативних властивостей освітньої та просвітницької інформації, специфіки інноваційності новітніх педагогічних технологій тощо. Ці та інші питання фокусуються
у проблемі формування, виховання, розвитку людини як особистості, здатної не лише
адаптуватися до якісно нових умов свого життя, а й впливати на них, вдосконалювати їх
на основі принципів сучасної науки, культури, етики [7, с. 177].
Виникає питання, чи завжди освіченість особистості передбачає духовне збагачення,
чи все ж таки такий тандем не є обов’язковим? Відповідь на це питання не є однозначною.
Бути освіченим – це означає знати значення певних процесів, а не тільки відчувати на рівні інтуїції. Цілісна особистість і просто освічена є дві нерівнозначні характеристики людини. Цілісна, гармонійна особистість обов’язково знає, що таке духовне багатство і, з
необхідністю, володіє ним. Особистість, що є освіченою, у повній мірі знає критерії та
складові духовного багатства, але це не свідчить про те, що вона є духовно багатою. Неосвічена людина, у свою чергу, не у якому разі не може дізнатися, чи є вона багатою в
духовному плані, з причини відсутності знань про якості цього блага. Тому для комфортного існування і саморозвитку особистості необхідно бути частиною такого складного
процесу соціалізації як освіта.
Необхідно зауважити, що феномен освіти тісно пов’язаний також і з матеріальною
стороною людського багатства. Сьогодні для отримання адекватної освіти необхідно мати
певні кошти. Таким чином, для становлення духовного багатства особистості необхідно
вже бути матеріально забезпеченим. Але пізніше здобута освіта, як складова духовного
багатства людини, дає можливість створювати матеріальні блага. Тому є важливим і життєво необхідним всебічний розвиток особистості та постійний саморозвиток та самовдосконалення, що досягається і освітою в тому числі.
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З необхідністю ми говоримо про те, що сьогодні для комфортного існування, людство
повинно знайти шляхи та відповіді на питання, як зробити так, щоб мати достойну матеріальну базу та, водночас, не бути занадто зосередженим на накопичуванні благ. Щоб кожна
людина відчула важливість та неповторність свого буття.
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SUMMARY
The main contents of wealth and their interdependence are examined. The nature of poverty
is defined. The basic constituents of the fullness of human existence are set.
Modern society is focused on enriching and consuming of the huge number of products and
services. This ideology of consumption is forming in the capitalist society and penetrates deep
into the minds of thinking people
Society sincerely believes that living, constantly increasing its fortune and be able to
consume far more than others, gives them sense of uniqueness, gives them some power, makes it
possible to be respected, and other. But does it give a person the feeling of being happy?
The problem of determining the relations of material and spiritual aspects of the model of
"human - wealth» was studied by western and ukrainian scientists: G. Deleuze and F. Guattari,
Jean Baudrillard, Erich Fromm, H.Osypov, V. Yaroshovets, I. Saytarly, A. Pryyatelchuk and
others. Although a very large number of researchers were engaged in studying the problem of
correlation human to wealth, still they are some gaps in understanding of the subject.
The article is devoted to the problem of finding the factors for the formation of the integrity
of the human being in the context of the material and spiritual aspects of the phenomenon of
wealth.
People are now driven to a standstill, frightened, live in a situation of total insecurity and
depression. The financial condition of the person is an indicator of his success. Capitalist society
simply cannot accept losers. Society requirements exclude the possibility of human existence in
the broadest sense of the word. For the whole life people are to work to meet the demands of
222

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2014

today's realities. In view of the feeling of fear and lack of time, people just do not have the ability
to reflect on the meanings of the human being, over whether or not a life is to be lived, why he
came into this world, why now. All these considerations are not necessary if they are not able to
bring a man wealth importantly, immediately. But it should be noted that if a person still stops
for a moment and starts thinking of his real existence, then hi will get a chance to get closer to
life, and possibly to a happy life.
In any case the most important thing is not the action itself, but the relation of the subject to
it. When a person is not just focused on making money and accumulating possessions for these
funds and excessive consumption, but he needs money only in order to have the physical
capabilities to harmonize their lives and society as a whole, we can say on the rational use and
reproduction of wealth avoiding poverty.
For better understanding of the wealth phenomenon it is necessary to address the nature of
poverty. The most common is the definition of poverty as a social situation characterized by a
lack of material resources that are necessary to carry out "normal " life. In order to care about the
spiritual welfare it is necessary to be able to feed their families, educate children and provide
quality family health care.
With the necessity we are talking about today comfortable existence, humanity must find
ways and answers to the question of how to have decent material resources and at the same time
not be too focused on the accumulation of wealth. The most important thing is to make everyone
to feel the importance and uniqueness of his human being.
А.Ю. КРИВОРУЧКО
ФЕНОМЕН НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ: СУТНІСТЬ
І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
Сьогодні у світі склалася така ситуація, що люди досить часто незадоволені своїм
життям. Здається, що чим більше люди намагаються стати щасливішими,
задоволенішими, тим більше досягнення цієї цілі віддаляється від них. Ми впевнені, що
бажання стати задоволеними відчуває не тільки сучасна людина, що воно існувало і в
давні часи. Саме це почуття змусило людину винайти вогонь, перші знаряддя праці, дало
поштовх для еволюції людини.
В епоху античності, Діоген стверджував, що «Незадоволеність – це жадання, що
виникає від невдачі, коли ми неначе відгороджені від предмету його, але марно до нього
прагнемо і тягнемося» [ 1, 498].
Історія дослідження феномена незадоволеності життям характеризується тим, що
вона починалась з акцентуації уваги дослідників на феномен задоволеності життям.
У рамках загального підходу вивчення різноманітних характеристик життя
дослідження феномену задоволеності життям у вітчизняній і зарубіжній соціології
проводиться вже кілька десятиліть. За цей час виявлено безліч чинників, які
підтверджують багатогранність даного поняття. Проблема полягає в тому, що сам
феномен незадоволеності життям не розглядався з точки зору соціальної філософії. Майже
всі дослідження проводилися в психологічному або соціологічному напрямку. На нашу
думку, це зумовлено тим, що і сутність цього поняття відображається в психологічній
науковій літературі без врахування соціально-філософського аналізу, певним чином
порушуючи принцип об’єктивності.
Питання задоволеності життям як критерію якості життя досліджувалося
переважно зарубіжними вченими. В основному в їхніх працях задоволеність життям
розглядається крізь призму медицини і стосується стану здоров’я, впливу хвороби і
процесу лікування на певні сторони життя пацієнта. Також вивчалось питання
суб’єктивного благополуччя, його структури, впливу життєвих цілей на суб’єктивне
благополуччя, гендерних особливостей у переживанні суб’єктивного благополуччя.
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Вітчизняна психологія до цієї проблематики звернулась зовсім недавно. Теоретичні
розробки також здійснювалися стосовно емоційного ставлення до свого життя, що є
одним з провідних компонентів суб’єктивного благополуччя [5, 38].
У вітчизняній психології проблеми життєвого шляху особистості , стиль життя,
фактори, що впливають на задоволеність життям , особливо інтенсивно вивчалися в
роботах К.А. Абульханової, Л.І. Анциферової, І.А. Джідарьян. У даному контексті цікава
точка зору К.А. Абульханової, про стратегію життя, як принципово реалізованої здібності
особистості до з'єднання своєї індивідуальності з умовами життя. Це здатність особистості
виробляти й усвідомлювати свою стійку життєву позицію, усвідомлювати справу свого
життя і відокремлювати його від дрібних неважливих справ . Одна з сутностей стратегії
життя – рішення життєвих проблем у відповідності зі своїми цінностями . У цьому зв'язку
особливий інтерес представляють дослідження, де розглядається взаємозв'язок між
цінностями особистості, її ставленням до світу і успішністю подолання труднощів.
Група авторів, зокрема Ільїн І.П., розмежовують поняття «задоволеність» і
«задоволення». Задоволеність, за Ільїним, можна визначити як стійке довгострокове
позитивне емоційне ставлення (установку) людини до чогось, що виникає в результаті
неодноразово випробуваного задоволення в якійсь сфері життя і діяльності і
висловлюване у формі судження. Задоволення ж можна визначити як позитивне
переживання людиною її емоційної реакції на чинені або вчинені дії і вчинки , а також
відбулися або відбуваються.
Між задоволеністю й задоволенням існує функціональний зв'язок, але не
тотожність . Задоволення - первинний феномен , а задоволеність – вторинний [4, 342].
Якщо розглядати незадоволеність життям як якість особистості – то це, можливо,
нездатність при усвідомленні свого життя кожного разу відчувати умиротворення, спокій і
покору, проявляти позитивні емоції при мисленнєвому співставленні своїх цілей, бажань,
намірів, надій з фактичними результатами, свого сьогоднішнього стану з минулим,
обдумування перспектив на майбутнє, порівняння свого життя з життям оточуючих.
Незадоволеність – це невід’ємний атрибут розуму мислячої людини. Психологія
розглядає її з декількох сторін. Незадоволеність як ставлення, як переживання і як оцінка,
як стан, як мотив, як установка. Всі ці сторони є важливими для загального осмислення
даної категорії, але не допомагають розкрити її сутність.
Людина не тільки відчуває задоволеність-незадоволеність життям, вона одночасно і
є причиною того чи іншого, адже вона є частиною суспільства і частково перетворювачем
соціальної дійсності. Однак у сучасних умовах, що характеризуються економічною,
політичною і моральною нестабільністю, людина найчастіше виявляється не готовою до
такого, взаємно збагачує, взаємодії з суспільством, колективом, найближчим оточенням,
конкретними людьми, що суттєво гальмує процес його розвитку і робить проблему
задоволеності людини життям , як об'єкта соціально-культурної діяльності і суспільства
значущою. Розуміння і задоволення поточних і майбутніх очікувань і потреб населення є
запорукою соціального, економічного і культурного розвитку суспільства. Отже,
розглядаючи сутність феномену незадоволеності життям, необхідно врахувати
особливості його прояву.
Діалектична категорія «сутність» - характеризується наявністю внутрішніх,
глибинних, стійких зв'язків, завдяки наявності яких вони існують.
«Сутність» - це внутрішня закономірність, якій підпорядковано становлення й
розвиток того чи іншого феномену. Її складає певний суттєвий, усталений,
повторюваний, внутрішній, об’єктивний, необхідний зв'язок елементів системи, яку
утворює феномен.
Щоб повноцінно підійти до сутності феномену незадоволеності життям,
необхідно розглянути внутрішні зв’язки, завдяки яким існує феномен незадоволеності
життям.
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Сутність незадоволеності життям, на нашу думку, проявляється у протиріччі між
мисленнєвими моделями бажаного і реально існуючого життя.Отже, «незадоволеність
життям» слід розглядати у якості соціально-філософського поняття для позначення всього
різноманіття проявів неузгодженості взаємозв’язку між бажаними і реально існуючими
моделями життя, що склалися в соціальному організмі на певному історичному етапі його
розвитку.
Так як сутність незадоволеності життям залежить від двох мисленнєвих моделей –
моделі бажаного життя і моделі реального життя, то вважаємо за необхідне розкрити
особливості цих моделей.
На нашу думку, модель бажаного життя – це модель, створена людиною
суб’єктивно на основі аналізу цілей і прагнень, вірувань і бажань, яка спирається на
закономірності існування людини в той період історичного розвитку, в якому вона живе.
Модель бажаного життя – це уявне «ідеальне» утворення, яке характеризується
відсутністю об’єктивного аналізу стану речей і проявів реального, хоча і формується на
протиріччі з реальним життям. Особливістю його є те, що бажане життя може залежати
від цілей, які людина ставить перед собою, оцінюючи своє життя і життя оточуючих, або
від мрій і бажань, які не мають під собою оцінки реального стану речей.
Модель реального життя людини – це дійсне життя, з об’єктивними подіями
протягом нього, його суб’єктивним сприйняттям і діями, направленими на забезпечення
нормального функціонування життєдіяльності людини.
Модель реального життя інтегрує в собі оточуюче природне середовище, сферу
соціального і духовного (соціум, етнос, держава, мораль, мистецтво, філософія, релігія
тощо), сукупність необхідних їй речей, а також внутрішній духовний світ, який активно
функціонує в її індивідуальності та соціумі, в соціально-комунікативних процесах.
Соціальні інститути типу держави, права, науки, сфери освіти і т.п. існують як складові
соціуму, в просторі якого розгортається людське життя. Ці елементи соціальної системи
мають іншу природу і впливають на людину як фактори, що формують її духовний світ
через засоби соціалізації, виховання, примусу.
Як бачимо, модель бажаного і реального життя виступають у якості
структуроутворюючих елементів системи життєдіяльності людини, які є діалектичними
протилежностями, що не лише заперечують одна одну, в той же час взаємообумовлюють,
взаємодоповнюють одна одну, тобто перебувають у взаємозв’язку. Існуючи незалежно від
свідомості й волі не тільки окремої людини, а й людства в цілому, він постає як
об’єктивний зв'язок. Він є необхідний, бо від його наявності залежить розвиток
життєдіяльності людей, а отже й існування їх як таких, тобто людей. Повторюючись з
покоління в покоління, він набув характеру усталеного.Він є внутрішнім для кожного
соціального організму (сім’ї, соціальної групи, суспільства, людства). Цей взаємозв’язок
слугує джерелом розвитку соціального організму, а саме постає у якості суттєвого.
Інакше кажучи, він відповідає усім вимогам закономірності [3, 75].
Встановлення закономірності означає не з’ясування якихось суто загальних,
абстрактних сторін, сутнісних відношень досліджуваного предмету, а розкриття в ньому
взаємодії загального, особливого та одиничного, що, звичайно, є передумовою виходу на
об’єктивне, цілісне, конкретне знання. [2, 27-28].
Отже, при нереалізованості життєвих цілей і бажань, суттєвих відмінностей між
бажаним і реальним, виникає феномен незадоволеності життям, що дає нам право
стверджувати, що це є закономірністю, адже це взаємозв’язок, що постійно повторюється і
є необхідним у житті.
Щодо змісту феномену незадоволеності життям, то зміст явища і феномену
зазвичай розуміють як сукупність елементів предмета, їхній взаємозв'язок одного з одним
і з навколишнім середовищем.
Незадоволеність життям, на нашу думку, слід розглядати у якості соціальнофілософського поняття, що позначає сукупність неузгодженостей між бажаним і реальним
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життям, що склалася в тому чи іншому соціальному організмі на певному етапі його
історичного розвитку.
Воно розкриває сутність феномену, охоплює усю різноманітність його проявів.
Воно звертає увагу на те, що незадоволеність життям не є незмінним, статичним, а є
феноменом, що постійно зазнає певних змін, тобто перебуває у розвитку.
Незадоволеність життям проявляється у двох закономірностях. Характеризується
по-перше, випереджувальним характером зростання людських потреб, а по-друге,
постійним пошуком шляхів їх задоволення.
Після спроби виявлення сутності і змісту феномену незадоволеності життям, для
повноцінного аналізу необхідно визначитийого форми прояву. Важливим є визначення
критеріїв, за якими необхідно класифікувати ці прояви. Ми спробуємо привести власну
класифікацію форм прояву незадоволеності життям, на основі теоретичних знань і
методологічних досліджень вчених.
За масштабністю незадоволеність може бути:
1. Індивідуальна – це вид незадоволеності життям, який проявляється у окремої
людини ;
2. Групова – вид незадоволеності життям, при якому причини незадоволеності
життям у певної групи співпадають;
3. Суспільна – охоплює велику кількість людей і передбачає негативні суспільні
прояви.
За переважаючими факторами впливу:
1. Суб’єктивна (при цьому виді переважаючим фактором є суб’єктивність людини,
її моральні цінності, особливості світогляду, реалізація цілей);
2. Об’єктивна (переважають об’єктивні фактори, такі як гроші, матеріальне
становище, житлові умови і стан здоров’я).
За переважаючими факторами виникнення:
1. Матеріальні фактори (матеріальне становище людини лежить в основі її
задоволеності або незадоволеності);
2. Психологічні фактори (внутрішній світ людини з усіма важливими психічними
процесами є головним фактором задоволеності(незадоволеності );
3. Соціальні (соціальний світ з його закономірностями розвитку є основним
фактором впливу).
За сферою суспільства:
1. Політична незадоволеність – такий стан людини, при якому основною його
причиною є політична ситуація у регіоні, державі, світові;
2. Економічна( економічні процеси є досить впливовими на людини і стан її
життя);
3. Соціальна;
4. Медична (проблеми здоров’я і медицини лежать в основі світосприйняття
людиною себе і людства в цілому;
5. Психологічна.
За тривалістю:
1. Короткочасна (мається на увазі тимчасове невдоволення життям внаслідок
невеликого життєвого ускладнення, триває день-два);
2. Середньо тривала (проявляється в середньому від тижня до місяця);
3. Довготривала (триває від одного місяця).
За складовими діяльності:
1. Передінтелектуальна (на цьому рівні проходить естетичного задоволення);
2. Поведінкова (на цьому рівні людина несвідомо вивчає стимул для зміни своїх
дій);
3. Усвідомлююча (людина свідомо отримує задоволення від будь-чого).
За життєвим етапом виникнення у людини;
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1. У дорослому віці;
2. У похилому віці;
3. У літньому віці.
За силою впливу на життя:
1. Поверхнева незадоволеність життям;
2. Поглиблена незадоволеність;
3. Глибинна незадоволеність.
Запропонована класифікація є однією з спроб теоретичного опрацювання
матеріалу, вивчення закономірностей виникнення незадоволеності життям і з урахуванням
практичних досліджень.
Почуття і стан незадоволеності життям, що постійно супроводжують людину,
можуть як конструктивно, так і деструктивно впливати на її життя в цілому.
Незадоволеність може бути каталізатором для саморозвитку і діяльності, а може бути
навпаки – причиною саморозрухи і відсутності активності.
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SUMMARY
The phenomenon of dissatisfaction is rather complicated and interesting for the research
as it is studied from different perspectives. While investigating the phenomenon of “life dissatisfaction” we will regard it in terms of other concepts, connected with each other.
To study the life dissatisfaction in terms of the opposite – life satisfaction – is one of the
options to research the phenomenon under consideration.
The life satisfaction is a complex concept, including a great number of factors and aspects
which are significantly independent.
Hence one should define essential characteristics of basic concepts influencing the life
satisfaction – the meaning of life, happiness, welfare, quality of life.
The meaning of life, the meaning ofbeingis a philosophical and moral problem connected
with determining the aim of existence, humanity mission, the man as a biological species.So it is
one of principal world-view concepts and it is of great importance for achievement of personhood.
Happiness is the next factor of satisfaction (dissatisfaction). It is a complex concept with
both cognitive and emotional components reflecting estimation of one’s existence as well as attitude to oneself as a happy or unhappy person. At the same time there are no strict or universal
criteria of happiness for all people. Undoubtedly, human’s emotional disposition and needs are
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important. One and the same success some people regard as happiness, others – as a mere luck
and still others – as a normal state of things. As a result, the concept of happiness cannot be considered constructive enough for the research.
Within the hedonic approach a psychologicalwelfare is determined on the basis of achieving
satisfaction and avoiding dissatisfaction. In this case satisfaction comprises not onlyphysical aspects
but also fulfilment of one's expectations. Supporters of this approach claim “happiness experience”
or “subjective well-being” to be the most general indicator of psychologicalwelfare.
So, dissatisfaction is a state, opposite to satisfaction, a specific psychological phenomenon of discontent with needs, interests and wishes. It is of long duration, violation of
personal
values and problematic situations are to be expected.
A person not only experiences the life satisfaction / dissatisfaction but also causes it being a part of the society and a partial reformer of a social life. However, under current conditions
characterized by economic, political and moral instability a person is not ready to cooperate with
society, co-workers, immediate surround, particular people. That fact considerably slows down
the process of development, and makes the issue of life dissatisfaction as the object of society’s
social and cultural activity significant. Comprehension and satisfaction of people’s current and
future expectations and needs are prerequisites for society’s social, economic and cultural development.
The life dissatisfaction appears in the lack of coordination between desired and actual
state of things, desired-probable and real, desired and actual results of person’s life.
The feeling and state of life dissatisfaction can be both constructive and destructive for a
person’s life. On the one hand, dissatisfaction may cause self-development and activity, on the
other – self-destructionand lack of activity. So, the life dissatisfaction involves two categories
and their interaction – man as a conscious being and his actions, environment which dissatisfy
him and do not bring happiness, satisfaction.
Consequently, the life dissatisfaction is the feeling and state of dissatisfaction based on
psychological, social, political and physiological problems. Their determinants are a person’s
self-identificationin reference to such philosophical categories as the “meaning of life”, “happiness”, “life satisfaction”and “welfare.
Я.В. РАДЧУК
СУТНІСТЬ ФЕНОМЕНУ СПІЛЬНОЇ СПРАВИ
Проблема спільної справи досліджувалась у роботах таких мислителів як Конфуцій, Платон, Аристотель, Цицерон, Т.Аквінський, Х.Аренд, А.Росліні, П.Помпонаци,
Л.Валла, Т.Гоббс, А.Моджевський, Д.Локк, Ш.Л.Монтеск’е, Ж.Ж. Руссо, І.Кант,
Г.В.Ф.Гегель, А.Токвіль, А.Сен-Сімон, Д.С.Міл, М.Федоров, Е.Дюркгейм, К.Скінер,
І.Хонохан, О.Хархордін, С.Бенн, але потрібно зазначити, що серед них немає єдності у розумінні змісту феномену спільної справи. Так у поглядах Р. Штарка, який підкреслює що
тенденція, яка привела до закріплення за res publica (спільна справа) фіксованого термінологічного значення «справа народу» для окремого індивідуума, стає вищою метою, відповідно до усвідомлення того, що від громади (res Romana) і її складових частин залежить
благополуччя кожного окремого мешканця (privatus) [9, с.47]. Це така форма держави, в
якій найважливіші рішення приймає народ і яка тим самим гарантує йому свободу.
А В. Шюрбаум зазначає, що res publica – це словосполучення, що зазвичай переводиться словом «держава» та стосуються кожного члена товариства, і протиставляється,
«справі окремої людини» (res private), [10, с. 171-173] і розуміється спільна справа, як сукупність справ та інтересів народу в цілому. Схожої точки зору дотримується Е. Майєр,
який визначає res publica як «єдність справ і інтересів усього народу» та з теоретичної точки зору байдуже, хто входить у той чи іншій державний народ і наскільки він численний,
та «яким чином здійснюється виявлення та реалізація інтересів і справ народу», таким чи228
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ном, res publica не прив'язана спочатку до однієї певної «республіканської» форми правління, та немає значення, яка територія контролюється цим державним народом.
Отже поняття «спільна справа» часто пов’язують з латинським словосполученням
res publica, що переводиться як спільна справа але позначає «дещо, що відноситься до
держави чи суспільства», буквально - «суспільна чи державна справа», однак таке трактування, на нашу думку, є не зовсім виправданим, та звуженим.
А в академічному тлумачному словнику української мови термін «справа» розкривається як робота, заняття, які пов'язані з виробництвом, службою, громадськими обов'язками, а також як заходи, що стосуються якої-небудь галузі суспільного життя [7, c.585].
Тобто справа відображається як робота та заняття, які пов’язані з виконанням професійних обов’язків та заходи у суспільному житті. Термін «спільний» має значення як право
власності, та може належати двом або декільком особам, і призначається для колективного використання [7, c.528].
У свою чергу, словосполучення «спільна справа» розкривається у академічному
тлумачному словнику як те, що здійснюється всіма у суспільстві, колективі та має правові
відносини, між деякими людьми стосовно власності. Але це визначення не може нас повністю задовольнити, оскільки не відображає сутності розглядуваного соціального феномену, та має обмеження у правовому визначенні.
Сутність же феномену спільної справи, постає у якості внутрішньої закономірності,
що обумовлює становлення й розвиток досліджуваного явища.
З’ясування сутності феномену спільної справи, на нашу думку, доцільно почати з
активної поведінки людини, направленої на задоволення тих чи інших потреб і яка має
суспільний та усвідомлений характер, оскільки людина як соціальна істота живе саме в
суспільстві, і тому її діяльність підпорядкована суспільству, та служить в тій чи іншій мірі
задоволенню суспільних потреб.
Спільна справа постає як взаємозв’язок діяльності між різними суб’єктами, які
об’єднані спільними для них цінностями, потребами та інтересами. Так до цінностей в
конкретно – історичних умовах можуть бути зараховані потреби, ідеали, цілі та інтереси
стосовно предметів, явищ і процесів природного, суспільного та духовного походження
[4, с.195]. Вищім проявом загальних інтересів є загальнолюдські, які пронизують життєдіяльність усіх людей працею. До особливих інтересів можливо віднести ті, які становлять
цілісну єдність загальних і одиничних інтересів. [1, с. 208-209]. Гармонія, узгодженість
цілей і інтересів спільної справи - це показник успішного цілепокладання спільної діяльності її учасників.
Загальні ж цілі та завдання виробляються в процесі спільної розумової діяльності.
Вони виражають загальні потреби та інтереси учасників діяльності, при цьому визначальними є інтереси і потреби. Загальні цілі, завдання, вироблені в процесі взаємодії, стають
основою для об'єднання зусиль в подальшій спільній діяльності. Визначивши загальну мету спільної справи, кожен суб’єкт конкретизує свою роль, індивідуальні цілі, які відображають загальну мету, з урахуванням можливостей кожного з учасників.
У такий спосіб загальна мета є важливою складовою спільної справи. Під нею розуміється ідеально представлений майбутній результат, який прагне досягти спільність
індивідів. Загальна мета може бути представлена у вигляді системи приватних або спільних завдань, поетапне вирішення яких наближає колективний суб'єкт до досягнення спільної мети, оскільки найчастіше праця сучасної людини протікає в колективі, а сама поставлена загальна мета досягається спільними зусиллями. [3, с.63-68]. Тільки сукупність
дій, об'єднаних єдиною метою, можливо назвати діяльністю.
Важливою складовою спільної справи є її суб’єкт. Під суб’єктом спільної справи
маємо розуміти сукупність індивідів, які вирішують одне спільне завдання у той же самий
час, з відповідними мотивами, засобами та міжособистісними взаємодіями, а сам характер
реалізації діяльності спільної справи змінюється залежно від того, хто виступає в якості
суб'єкта - особистість, соціальна група або суспільство в цілому [5, с.77-78].
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Принципова відмінність спільної справи від індивідуальної діяльності полягає у залученні цільової взаємодії її суб’єктів у структуру діяльності, коли взаємодія змінює індивідуальні види діяльності (як окремі компоненти, так і виконуючу діяльність загалом), то
індивідуальна стає визначеною частиною цілісної спільної діяльності.
Необхідною складовою спільної справи є загальний мотив. Це те, що спонукає спільність суб’єктів до виконання спільної діяльності, тобто безпосередня спонукальна сила.
Наступною складовою спільної справи є спільні дії, спрямовані на реалізацію поточних і перспективних завдань спільної справи. Вони виконуються за допомогою численних засобів здійснення спільної діяльності, причому як індивідуальних, так і групових засобів, способів та прийомів. Так взаємодія в колективній діяльності проявляється насамперед у формі її організації, тобто тих спільних діях, спрямованих на загальний предмет
праці. Самі ж спільні дії викликають необхідність використання основних структурних
складових діяльності (цілей , мотивів та ін.). Спільна діяльність об’єктивно має багатоцільовий характер, що обумовлено її внутрішніми та міжсистемними зв’язками.
Для організації спільної справи необхідно просторово-часове узгодження, яке створює можливість спільної присутності суб’єктів та безпосереднього міжособистісного контакту між ними, у тому числі обміну діями та інформацією.
Складовими компонентами спільної діяльності є взаємодії між учасниками цієї діяльності, але не будь-які, а саме детерміновані спрямованістю на загальний предмет, тобто
предметно спрямовані взаємодії. При цьому під взаємодією розуміється така система дій
учасників колективної діяльності, при якій вчинки однієї людини або групи осіб обумовлюють певні дії інших людей, а вчинки останніх, у свою чергу, викликають певні дії першої групи індивідів. Тому злагодженість індивідуальних дій, взаємодопомога, оптимальне
управління являються успішною умовою реалізації спільної справи.
Останньою складовою спільної справи є загальний результат, отриманий групою
учасників спільної діяльності. Тут важливе значення має не тільки загальний об'єктивний
результат, але і його суб'єктивне відображення індивідуальними та колективними суб'єктами.
Можливо виділити три моделі спільної справи:
- спільно-індивідуальна (кожен учасник робить свою частину спільної справи незалежно від інших, взаємодія між ними мінімалізується, кожен суб’єкт виконує свій об’єм
роботи відповідно до його позицій);
- спільно-послідовна (загальне завдання виконується послідовно кожним, та характеризується часовим розподілом та порядком участі кожного у роботі);
- спільновзаємопов'язана (має місце одночасна взаємодія кожного учасника з усіма
іншими, і обов’язкова участь кожного суб’єкта у вирішенні спільних завдань).[2, с.88].
Коли у процесі діяльності соціальних організмів окреслюється загальна мета
з’являється спільна справа, яка може бути представлена в інтересах якого-небудь
об’єднання людей, класу, націй, суспільної верстви, або народу.
Представляється можливим стверджувати, що сутністю спільної справи є взаємозв’язок діяльності суб’єктів, заснований на спільності їх інтересів, поставленої мети та
очікуваних результатів.
Цей взаємозв’язок є об’єктивним, оскільки в основі його лежать певні потреби людей, незалежні ані від їх свідомості й волі, ані від волі й свідомості окремої людини та
людства в цілому, та він постає як об’єктивний зв'язок.
Він є внутрішнім, суттєвим для системи, яку утворює спільнота суб’єктів спільної
справи, бо без його наявності неможливе існування та розвиток як спільної справи, так і
спільноти суб’єктів, що займаються нею, забезпечуючи підґрунтя для розгортання феномену спільної справи, на всіх рівнях та у всіх сферах життєдіяльності.
Існування певної потреби, її усвідомлення потребує знов і знов повертатися до
об’єкту спільної справи, що робить зазначений взаємозв’язок повторюваним і усталеним.
Цей взаємозв’язок слугує джерелом розвитку спільної справи, а сам постає у якості суттє230
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вого, оскільки відіграє роль внутрішнього механізму реалізації спільної справи, поза якої
неможливо здійснити її загальне призначення, та маючи прояви у всіх формах спільної
справи, і тих які спрямовані на відтворення усталених суспільних порядків і тих, які спрямовані на їх якісні перетворення. Також його стійкість і повторюваність у різні історичні
епохи. Інакше кажучи, він відповідає усім рисам, яким характеризується закономірність.
З вищезазначеного можливо підкреслити необхідність взаємозв’язку, яка має прояв
у знятті всіх різноманітних відхилень від вказаного взаємозв’язку діяльності суб’єктів спільної справи який представляється у активній сумісній діяльності багатьох суб’єктів, які
активно взаємодіють між собою для задоволення своїх життєво необхідних потреб, у різних сферах. В результаті діяльності між цими суб’єктами складається своєрідна система
відносин, яка ґрунтується на знаходженні засобів і способів задоволення їх потреб. Виходячи з суттєвих умов життя, з часом ці відносини набувають стійкий характер, оскільки
виникають на основі суб’єктивних потреб і об’єктивних умов їх існування.
Щодо змісту феномену спільної справи, то зазвичай зміст будь-якого поняття складають сукупність структурних елементів, що складають систему, їх взаємозв’язок один з
одним та зовнішнім середовищем. А отже, виходячи з вищезазначеного, можна визначити
й зміст самого поняття «спільна справа», яке має розглядатися як соціально-філософська
категорія для позначення сукупності соціальних проблем, що сформувалися на певному
історичному етапі розвитку соціального організму, розв’язанням яких сумісно займаються
групи суб’єктів, чия діяльність взаємозв’язана спільністю інтересів, поставленої мети і
очікуваних результатів.
Дане визначення, звичайно, не є повністю вичерпним, але у ньому, на нашу думку,
представлені загальні особливості, які властиві феномену спільної справи.
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SUMMARY

It is significant to note that if you examine the nature of the phenomenon of the common
cause it in itself is an activity that is directed to the achievement of the common aim in all its
variety of its demonstration. And the individual’s activity is characterized by the existence of his
aim. If there is no aim, there is no variety; there are only single accidental actions. Namely the
person that is guided by the far motivation, views the nearest aims only as a necessary stage like
a step on a path leading to the achievement of the most important aim of his activity.
A person as a social being lives and acts in the society. That is why her activity is
submitted to society and in one way or another serves to the satisfaction of the social needs. But
personal motives join with the common aims in the real conscious activity. Harmony and coordination of the aims of the common cause is the index of the successful common activity of its
participants. The general aim of the common cause is the most important component of the
structure of the common cause. It is an ideally represented the future result that is pressing
towards to aim the community of the individuals. The common motive of the common cause
prompts the community of the individuals to do the common activity: that is to say directly
stimulus.
The common actions of the common cause that is directed to the realization of the current
and perspective tasks of the common cause. They are actualized with the help of the numerous
methods of the realization of the common activity. In which connection with the help of the
individual methods as well as group methods, ways and devices. The general aims, tasks, that are
produced in the process of interaction, become the base for the unification of energies. Thereby
every part defines the general aim of the common cause and concretizes its role, individual aims
that image the general positions, taking into account the social roles, opportunities of the
participants of the aim’s define. The aim of the common cause can be consisted in the creation of
the final material product or in answering of the organizational questions and others.
That is why the interaction in the collective activity becomes apparent above all in the
form of its organization, in other words, common actions that are directed to the general object of
the work. Exactly they – the common actions –excite the necessity of the use of the main
structural parts of the activity (aims, motives and others).
Things that have an influence on person’s formation and behaviour are those: economic,
political and class relations, different forms of ideology, the nature of work, conditions, those
around one and others. The aggregate of all this conditions and their influence on the person
determines the variety of acts and their behaviour, interests and needs, ideology.
The common cause appears when the general aim becomes visible in the process of
activity of the social organisms and can be presented in the interests of some union of people,
class, nation, strata of society or folk. The valuable of the folk that is in the concrete historical
conditions can include its needs, ideals, aims and interests relative to the things, appearances and
processes of natural, social and spiritual origin.
For the organization of the common cause spatio-temporal agreement is also necessary.
In the process of the common cause the interaction can occur with the earlier unknown people
that are connected, because they do some common task. The interaction permeates the collective
activity, at the same time forsees that the subjects change the socio-psychological states, valuable
and expectancies each other by turns and mutually in the course of the common activity. It is
significant that the common cause is like a correlation of activity with different subjects that are
connected with the common for them needs and interests.
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Л. П. ШЕЛЮХ

ДИСКУРС КАК КОНЦЕПТ МЕТАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА
М. БАХТИНА
Творчество выдающегося советского мыслителя М. Бахтина на протяжении более
40 лет привлекает самое пристальное внимание исследователей многих стран мира. Сейчас, после «бума на Бахтина» 90 –х годов прошлого столетия и нулевых 21 столетия,
настало время проведения более взвешенного, детального и скрупулезного изучения всего
его обширного творческого наследия. Одним из самых интересных направлений исследований является изучение его философии языка. Она прошла эволюцию от марксистской
философии языка конца двадцатых годов, времени написания и выхода в свет работы его
друга и соратника В. Волошинова «Марксизм и философия языка» (МФЯ) до металингвистики середины шестидесятых годов – времени выхода в свет «Проблемы поэтики Достоевского» (ППД).
Так, М. Бахтин остро нуждался в разработке и применении лингвофилософского
концепта, выводящего «живое» слово за рамки традиционной лингвистической оппозиции
язык – речь (речевой поток). Так, в работе «Проблема речевых жанров» (ПРЖ) мыслитель
обратил особое внимание на тот факт, что в лингвистике отсутствует понятие, которое
позволяет концептуализировать высказывание не как грамматическое предложение, а как
«целое высказывание», выходящее за рамки предложения на уровень цельного смыслового фрагмента определённого размера – от фразы или абзаца до романа или исповеди: «Высказывание и их типы, то есть речевые жанры, - это приводные ремни от истории общества до истории языка». [1, с.165]. Гораздо позже, уже в Заметках 1961 года, М. Бахтин,
говоря о высказывании, особо подчёркивает, что «оно входит в мир совершенно иных отношений (диалогических), не сопоставимых с лингвистическими отношениями других
уровней. <> Целое высказывание – это уже не единица языка ( и не единица речевого потока или «речевой цепи», а единица речевого общения, имеющая не значение, а смысл
[…], имеющий отношение к ценности – к истине, красоте и т.п. – и требующий ответного понимания, включающего в себя оценку» . [2, с. 336-337]
Мало того, смысл любого из высказываний и отношений между ними не дан внешним образом: «Их нельзя понять со стороны. Самое понимание входит как диалогический
момент в диалогическую систему и как-то меняет её тотальный смысл» [2, с.337]. Говоря
об этом, М. Бахтин резко противопоставляет диалогический смысл как основу «живого»
слова речевого общения лингвистическому значению единиц языка, воспроизводимых неограниченным количеством раз различного типа высказываниями, начиная от фонем и заканчивая предложениями и фразами. «Только благодаря этой воспроизводимости они и
могут быть единицами языка и выполнять свою функцию», - пишет М. Бахтин - «как бы
не определялись отношения между этими воспроизводимыми единицами (оппозиция,
противопоставление, контраст, дистрибуция и т.п.), эти отношения никогда не могут быть
диалогическими, что разрушило их лингвистические (языковые) функции» [2, с.339].
Конкретизируя эту мысль о смысловом статусе высказывания, французский герменевт П. Рикёр, отметит, что существенно «меняется уровень, когда переходят от языковых единиц к новой единице, представляющей собой фразу или высказывание. <> Эта
крупная единица является собственно семантической, если данное слово брать в его
наиболее важном смысле – в смысле обладания не только функцией означивания вообще,
но и функцией изречения о чем-либо, функцией соотнесения знака с вещью».[3, с.128].
Таким образом, в диалогизме «позднего» М. Бахтина двойственность языка проступает особенно явственно, – с одной стороны, это воспроизводимые неограниченное
число раз единицы языка, а с другой – произносимое впервые и единственным образом
«живое» слово, наделенное богатством смысловых оттенков, не умещающееся в привычные рамки функций языка. Тем самым, М. Бахтин обозначает одну из ключевых проблем
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не столько самой лингвистики, сколько «новой» - антропологической риторики – необходимость в концептуализации такого языкового понятия, которое бы выводило употребление языка на уровень установления, закрепления и последующего развёртывания смысла
со всем многообразием его нюансов. Но сфера смысла и его нюансировка предполагает
разрыв структуры языка с его устойчивыми значениями, он существует в коммуникативном пространстве зазоров и разрывов речи и мысли. Они и формируют пространство
смысла. Но какова его природа и можно ли опытно проверить его существование?
В этом контексте становятся вполне объяснимыми постоянные обращения М. Бахтина во многих своих работах к так называемому третьему лицу диалога. Так, и в «Проблеме речевых жанров», и, в архивных записях к ПРЖ мыслитель пишет следующее о
третьем лице: «Собеседник – слушатель – читатель – второе лицо, к которому обращено,
адресовано высказывание, которому я отвечаю или ответ которого я предвосхищаю. Но
третье лицо, высказывание которого я привожу, которого я цитирую, с которым полемизирую и соглашаюсь, также становится вторым лицом, поскольку я вступаю с ним в диалогические отношения, т.е. становится субъектом диалогического отношения. <> Далее
слушатель и чужая речь могут иметь коллективную, обобщённую форму» [4, с. 229].
Но о какой «коллективной, обобщённой форме» здесь говорит М. Бахтин? И что
такое «третье лицо» как не коммуникативное пространство смысла – пространство для
всех и каждого? Чтобы уточнить, что подразумевал под «третьим лицом» и под «коллективной, обобщённой формой» М. Бахтин, обратимся к более поздней его работе – к заметкам 1961 года. Так, говоря о «третьем лице», мыслитель особо подчёркивает, что «
диалогическая позиция этого «третьего» - совершенно особая позиция. <> Но кроме адресата («второго») автор высказывания с большей или меньшей осознанностью предполагает высшего «н а д а д р е с а т а» («третьего»), абсолютно справедливое ответное понимание которого предполагается либо в метафизической дали, либо в далёком историческом
времени»[2, с.337]. Обобщая своё рассуждение о фигуре «третьего лица», М. Бахтин приходит к следующему выводу: «Каждый диалог происходит как бы на фоне ответного понимания незримо присутствующего «третьего», стоящего над всеми участниками диалога
(партнёрами)» [2, с.338]. Но здесь уже сомнений не возникает – «незримо присутствующий третий», стоящий над всеми и воздействующий непрерывно в диалоговой структуре
участников общения – так именует М. Бахтин коммуникативное пространство. Выражаясь несколько архаическим языком, мыслитель фактически предвосхитил разработку М.
Фуко концептов дискурса, дискурсивной формации и дискурсивных практик, осуществлённую французским философом чуть позже, - в самом конце 60-х – начале 70-х годов
прошлого столетия.
Но почему, собственно говоря, для сравнения выбрана концепция дискурса М. Фуко? Что сближает его концепцию дискурса с концепцией высказываний и металингвистикой в целом М. Бахтина? Вопрос актуальный не только для языкознания и литературоведения, но и для всей гуманитаристики в целом. Мало того, концепт дискурс носит полисемантический характер, на что обратила внимание Н. Автономова: «Слово «дискурс» во
французском научном словоупотреблении крайне многозначно. Это одновременно синоним речи в соссюровском употреблении, лингвистическая единица шире фразы, любое
высказывание, имеющее говорящего и слушающего (который подвергается воздействию
говорящего), место, где разыгрывается бесконечная креативность речевого использования языка как совокупности конечного числа элементов, проявление языка в живой коммуникации и др.» [5, с.181].
Здесь, на наш взгляд, перед тем как анализировать смысл самого понятия дискурс у
М. Фуко, необходимо вспомнить наиболее известные концепции дискурса в современной
гуманитаристике. Так, в недавно вышедшей работе В.Чернявской выделяются три национальные школы, оформившиеся в конце 20 – начале 21 века в научные традиции изучения
дискурса. Так, в первую очередь, исследовательница выделяет французскую традицию
анализа дискурса, ассоциирующуюся с именами М. Фуко, Л. Альтюссера, Ж. Лакана, М.
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Пешё, П. Серио как политико - идеологического, исторического и социокультурного
анализа дискурса: «Она наиболее автономна в своём подходе и несовместима с лингвистическими принципами анализа», - замечает исследовательница [6, с.8]. Несколько
обособленно от французской школы развивалась немецко-австрийская школа анализа
дискурса, «применившая традиционные методы и принципы текстового анализа письменного текста к категории дискурса» [6, с.8]. И, наконец, как самостоятельную можно выделить англо- американскую лингвистическую традицию дискурсивного анализа, который
«направлен, прежде всего, на устную коммуникацию, на интерактивное взаимодействие
говорящего и слушающего» [6, с.8].
Нетрудно заметить, что именно первое направление, в большей степени характеризует направленность металингвистики как философско – антропологического проекта
знания, но в этом ещё необходимо и удостовериться. На первый взгляд, в его пользу говорит и сама междисциплинарная направленность творчества М. Бахтина и тот факт, что в
60-70–х годах основные работы М. Бахтина произвёли настоящий исследовательский и
читательский бум во Франции благодаря французским переводам, подготовленных Ю.
Кристевой и Ц. Тодоровым. Вместе с тем, и второе, и третье направление дискурсивного
анализа в определённой мере соприкасается с исследовательской направленностью металингвистики.
Обратимся теперь к рассмотрению этих концептов у М. Фуко, которые во многом
сходны с интенциями у М. Бахтина о «незримо присутствующем третьем». Так, говоря о
дискурсивной формации, мыслитель её прочно связывает с реальной совокупностью высказываний, образующих коммуникативную структуру: «Выделение дискурсивных формаций независимо от других возможных принципов возможной унификации выявляет
специфический уровень высказывания. <> Высказывание принадлежит дискурсивной
формации, как предложение принадлежит тексту, а суждение – дедуктивной совокупности» [7, с.226]. При этом французский философ предлагает инновационный способ структурации дискурсивной формации, выходящий за рамки формирования обычных закономерностей: «Факт принадлежности к дискурсивной формации и её закон представляют
одно и то же.<> Дискурсивная формация характеризуется не принципами построения, а
рассеиванием de facto, поскольку для высказываний она является не условием возможности, а законом сосуществования, и, наоборот, поскольку высказывания являются не взаимозаменяемыми элементами, а совокупностями (курсив мой – Л.Ш.)» [7, с.226]. Тем самым, М. Фуко рассматривает дискурсивную формацию как устойчиво действующую
структуру, производящую своё воздействие на говорящего человека, и связывающую воедино прошлые, настоящие и будущие высказывания участников коммуникации.
Примечательно, что о формировании этих закономерностей или устойчиво действующих структур высказываний говорил М. Бахтин ещё в работе ПРЖ и подготовительных материалах к ней в первой половине 50-х годов, когда упоминал о «коллективной, обобщённой форме». Так, постоянно обращаясь в своих работах к рассмотрению
лингвофилософии Ф. де Соссюра, М. Бахтин критикует индивидуальной характер трактовки швейцарским лингвистом природы высказываний – la parole, понимаемой им как
«индивидуальный акт воли и понимания» и приходит к весьма интересному выводу:
«Соссюр игнорирует тот факт, что кроме форм языка существуют ещё и ф о р м ы к о м б
и н а ц и й этих форм» [1, с.184]. Но что это тогда как не дискурсивная формация М. Фуко,
если воспользоваться вышеприведенным определением?
А какое содержание получает концепт «дискурс» у М. Фуко? Если вспомнить
лингвистическую предысторию этого концепта (несколько отличающейся от литературоведческой), то он первоначально призван был придать несколько другую значимость
ключевых элементам в знаменитой соссюровской триаде. Напомним, что у швейцарского
лингвиста это триада имела следующий вид – речевая деятельность (langage), язык как
система форм (langue) и речь (parole). Но речь (parole) как индивидуальный вариант применения речевой деятельности (langage), как правило, затруднена или даже недоступна
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анализу из-за экзистенциального статуса говорящих субъектов. Поэтому, в лингвистике
(впервые его ввёл в обиход в 40-х годах прошлого столетия бельгийский лингвист Э. Бюиссанс) возникла потребность в использовании такого понятия как дискурс (discours), которое несколько иначе расставляет акценты в соссюровском противопоставлении языка и
речи (langue – parole). Согласно бельгийскому лингвисту «langue – система, некая отвлечённая умственная конструкция, discours – комбинации, посредством реализации которых
говорящий использует код языка (то есть сема), и parole- механизм, позволяющий осуществлять эти комбинации (то есть семический акт). Единственным актуальным предметом исследования языка в семиологическом аспекте автор считает discours (абстрактное
понятие речи)» [8, с.453- 454]. Тем самым, уже в первоначальной своей трактовке дискурс
предлагает рассматривать высказывания речи не с формальной точки зрения, а с позиций
«внутренних» смысловых характеристик языка, понимаемых как сцепления структур значения, которые обладают собственными, имманентными правилами комбинации и рекомбинации. Это важная характеристика дискурса не ускользнула от внимания П. Рикёра:
«Только в инстанции дискурса язык обладает референцией. Говорить значит говорить чтото о чём-то» [3, с.129].
Обращает на себя внимание, какое М. Фуко даёт определение дискурсу: «Термин
«дискурс» может быть установлен теперь достаточно точно: это совокупность высказываний, подчиняющейся одной и той же системе формирования. <> Мы будем называть дискурсом совокупность высказываний, зависящих от одной и той же дискурсивной формации. <> Он создан ограниченным числом высказываний, для которых мы можем определить совокупность условий существования»[7, с. 210; с.227]. Если следовать данному
определению, то, как говорится, круг замкнулся – высказывание, имеющее характер единичного события и специфическим образом устанавливаемая законосообразность дискурсивной формации связываются воедино посредством дискурса, одной из основных характеристик которого является смысл и его бесчисленные модификации. Тем самым, в сердцевине самого языка нашлась такая смысловая категория, которая помогает преодолевать
традиционную лингвистическую оппозицию нормативного, абстрактного языка и вариативности и случайности единичного высказывания. «Это движение смысла (идеального) к
соотнесенности (реальной) является сутью самого языка. <> Момент, когда происходит
поворот от идеальности смысла к реальности вещи, - это момент трансцендирования знака. Этот момент и есть момент фразы. Только на уровне фразы язык что-то говорит; вне
фразы он не говорит ни о чём» [3, с.129- 130].
И уже во французской постфукианской мыслительной традиции двойственный характер дискурса устойчиво ассоциируется со смыслом как неотъемлемой его характеристикой: «Едва слово сказано, оно тут же повторяется, и смысл состоит не в передаче от
источника к получателю, а в одновременности двух (как минимум) источников смысла:
источника говоримого и источника того, что повторяется. Смысл – это когда сказанное
мною не является просто «сказанным», но, чтобы быть сказанным, воистину, должно вернуться ко мне сказанным повторно» [9, с.136].
Новаторство М. Фуко усматривается ещё в одном немаловажном моменте – применение концепта дискурс как принципиально новой категории анализа языка, которая
наделяется характеристиками события, и не просто рассматривает коммуникацию как таковую, а рассматривает коммуникативное или дискурсивное событие как своего рода человекосозидающий акт, но определённым образом независящий от воли и желания самого
человека.
В своей инаугурационной лекции «Порядок дискурса» при вступлении на должность ректора Коллеж де Франс М. Фуко задаётся вопросом, - а что «если дискурсы должны рассматриваться, прежде всего, как ансамбли дискурсивных событий, то какой статус
следует придавать самому этому понятию события, понятию, которое так редко принималось во внимание философами?» [10, с.81]. И отвечая на свой вопрос, М. Фуко говорит,
что дискурсивное событие «вовсе не является нематериальным; именно на уровне матери236
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альности оно всегда производит эффект или является эффектом; оно имеет место и состоит в отношении, в сосуществовании, в дисперсии, в отсеве, в накоплении и отборе материальных элементов» [10, с.82]. А это несколько другой уровень понимания дискурса и дискурсивного события. В дискурсивном событии чётко обозначена позиция для говорящего
субъекта, позволяющая одновременно не отделять язык от его носителя и, вместе с тем,
сфокусировать внимание на генерировании смыслов благодаря смыслообразующей деятельности человека, который «подключается» к режиму функционирования внеположного
ему коммуникативного пространства. П. Рикёр в этой связи справедливо заметит: «Характерная черта инстанции дискурса: событие, выбор, новизна, соотнесённость включает в
себя способ обозначения субъекта дискурса ( курсив мой – Л.Ш.). Кто-то с кем-то говорит
– в этом и заключается суть акта коммуникации. Данным своим свойством акт говорения
противостоит анонимности системы. Субъективность акта говорения является вместе с
тем интерсубъективностью общения» [3, с.130]. Таким образом, дискурс как событие позволяет не отрывать язык от его носителя – человека, непрестанно пребывающего в определённых коммуникативных пространствах.
Вместе с тем, говоря о субъективном высказывании как о дискурсивном событии,
М. Фуко никогда не забывал о его объективной основе - дискурсивной формации, накладывающей ограничения на событийность и случайность единичного дискурса. В «Порядке дискурса» встречается следующая модель структурации дискурса: «Во всех обществах
весьма регулярно встречается своего рода разноуровневость дискурса: есть дискурсы, которые «говорятся» и которыми обмениваются из дня в день, дискурсы, которые исчезают
с тем актом, в котором они были высказаны; и есть дискурсы, которые лежат в основе некоторого числа новых актов речи, их подхватывающих, трансформирующих и о них говорящих, – словом, есть также дискурсы, которые по ту сторону их формулирования – бесконечно сказываются, являются уже сказанными и должны быть ещё сказаны» [10, с. 60].
Примечательно, что М. Фуко в теории дискурса, как и М. Бахтин в теории высказывания, дифференцирует дискурсы на различные типы - религиозные, юридические, литературные, научные, вводя чёткий критерий различения - «есть какое-то число раз
навсегда данных основных или порождающих дискурсов, а с другой – масса таких, которые их повторяют, толкуют, комментируют»[10, с. 60]. И эта дифференциация сохраняется и воспроизводится вновь и вновь уже в различных модификациях дискурса.
В дискурсе как бы совмещаются неповторимость самого акта высказывания и единая коммуникативная структура, обеспечиваемая за счёт непрерывного функционирования «живого» языка. Уточняя данное положение, П. Рикёр отмечает, что «для дискурса
способом присутствия является акт, инстанция, которая как таковая имеет природу события. Изречение есть актуальное событие, акт перехода, акт исчезновения» [3, с.129].
Если система языка существует вне времени, по существу являясь виртуальной, то любой
дискурс носит событийный характер, существует здесь и теперь, он актуализирован
настоящим и имеет онтологическую основу.
Тем самым, весьма актуально дальнейшее развитие фукианских идей, коннотация
которых весьма красноречиво выражена в металингвистике М. Бахтина. Так, известный
французский историк и лингвист Ж. Гийому, один из представителей французской школы
автоматического анализа дискурса, исследуя историю возникновения и использования
концепта дискурсивное событие или событийности, отмечает: «Зная о неизбежном существовании эмпирического языка, мы будем иметь в виду, что речь с эмпирической точки
зрения сначала существует в виде специфических событий, но что она обретает свою стабильность в процессе отождествления этих событий внутри системы, задающей язык, общий для тех, кто им пользуется» [11, с.101]. Исследователь подчёркивает, что «в данном
случае событийность – это то, что делает возможным креативность языкового акта, при
условии что то, что первоначально говорится, обладает своей логикой событийности,
своеобразие которой заключается в постоянном обновлении и не исчерпывается прагматической стороной действия» [11, с.101]. Таким образом, событийность является услови237
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ем впервые и однажды осуществляемого языкового акта как своего рода внутреннего плана действий человека посредством слов.
Здесь обращает на себя внимание проблема перевода бахтиновских ключевых понятий на иностранные языки, в частности – на французский язык. В самом деле, насколько
адекватен перевод бахтиновских понятий «слово», «речевое высказывание» на французский язык как дискурс? Это в равной мере относится и к бахтиновскому понятию металингвистика, получившего «с лёгкой руки» Ю. Кристевой и Ц. Тодорова «свой» французский перевод как «транслингвистика». Нетрудно понять, что смысловые ассоциации при
употреблении приставок «мета» и «транс» в каждом отдельном случае порождают принципиально разные ассоциативные ряды и приводят к существенным смысловым расхождениям, что не может не привести к искажению и деформации исконного смысла ключевых бахтиновских понятий металингвистики. Более того, «обратный» перевод и применение франкоязычного «дискурса» у русскоязычных исследователей принципиально отличается от использования понятия «дискурс» в самой французской гуманитарной традиции. И совершенно справедливо здесь задаёт риторический вопрос Н. Автономова: «Невольно задумаешься: а стоит ли вообще иметь такую международную известность – в качестве глашатая анализа дискурса или первопроходца металингвистики? <> Всё это лишний раз подтверждало известный тезис: чем менее чётко определено понятие, тем шире
оказывается его потенциальная сфера применения» [12, с.315-316].
Используя всё смысловое богатство, всю смысловую многогранность бахтиновского понятия «диалог», равно как и французского концепта «дискурс», можно их рассматривать как синонимы, как это делает, ссылаясь на довольно обширный список современной франкоязычной исследовательской литературы, Н. Автономова. «Бахтинский диалог», – отмечает исследовательница, – «он же «дискурс» – пронёсся по французским интеллектуальным пространствам как понятие, подкреплявшее внешним авторитетом некоторые внутренние тенденции развития лингвистики, социологии, марксистских исследований» [5, с. 183].
Интересный опыт перевода проделал известный современный швейцарский лингвист и философ языка П. Серио. Так, как своего рода интеллектуальный эксперимент, он
проделал повторный перевод работы М. Бахтина «Проблема речевых жанров» спустя сорок лет после появления тенденциозного французского перевода Ю. Кристевой, в котором
бахтиновские понятия «слово» и «речь» переводились и интерпретировались как «discours». В своем переводе он начисто исключает перевод этих слов-понятий как дискурс,
повсеместно переводя их как «parole» или как его синоним – «mot» [13, р.31- 47]. Более
того, данную работу он начал ещё раньше. Именно под его руководством Д. Юзер написала дипломную работу, в которой анализировала многочисленные понятийные и текстовые
искажения и подмены, происходившие во время первых переводов работ М. Бахтина на
французский язык [12, с.314-315].
Время покажет, насколько оправдан этот интеллектуальный эксперимент, но так
или иначе нынешние исследователи и читатели нового перевода уже совершенно иначе
будут воспринимать и каркас основных понятий, и работу в целом М. Бахтина. Но трудно
себе даже представить, сколько идейных или идеологических (во французском, а не русском смысле этого слова) и концептуальных трансформаций во французском переосмыслении М. Бахтина возникло за эти сорок с лишним лет в результате одного только такого
не совсем адекватного перевода.
Тем самым, возникающий вполне резонный вопрос, почему собственно говоря,
французское употребление понятия дискурс и транслингвистика наиболее востребованы
при рассмотрении металингвистики и теории речевых высказываний М. Бахтина, получает своё рациональное объяснение при изучении проблемы переводимости с французского
языка на русский и наоборот.
Таким образом, концепт «дискурс» получает достаточно серьёзное теоретическое
основание, убеждающее в целесообразности его применения для раскрытия всего богат238
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ства смысловых и содержательных возможностей металингвистики М. Бахтина как её
инобытия. Тем самым, по-новому можно осмыслить не только проблему многогоголосия,
остро осознававшаяся мыслителем в двух вариантах его металингвистики, но для своего
решения она получает концептуально – методологический аппарат, получающий сейчас
повсеместное распространение как в гуманитаристике в целом, так и в современных прикладных лингвистических и литературоведческих исследованиях [6], [14], [15].
Так, известный российский литературовед В. Тюпа, анализируя металингвистику
М. Бахтина в контексте современного использования такого принципиально нового языкового понятия как дискурс, отмечает: «Не приходится удивляться, что, не имея в своём
распоряжении нового термина для разработки теории дискурсов, Бахтин воспользовался
старым поэтологическим понятием «жанр», имея в виду тот или иной общеречевой тип
дискурсивных практик» [14, с.10]. И далее, исследователь совершенно справедливо констатирует: «Воспользовавшись в своём проекте «металингвистики» (чем теперь и является
неориторический дискурсный анализ) литературоведческим понятием жанра, Бахтин сожалел, тем не менее, об отсутствии в филологии его времени металингвистического понятия, каким вскоре стал дискурс» [14, с.12].
Необходимо заметить, что расширительное использование литературоведческого
понятия «жанр» выбрано М. Бахтиным, на наш взгляд, не совсем удачно, потому что данная категория не в состоянии описать все семантические возможности применения концепта «дискурс». Это, в свою очередь, не могло не привести к сужению границ самого металингвистического проекта и затрудняло превращение металингвистики из чисто литературоведческого детища в междисциплинарную область исследования человека в языке на
границе философской антропологии и философии языка. Металингвистика изначально в
своих исходных предпосылках предполагала смещение акцента с изучения высказываний
и речевых жанров на изучение существования самого говорящего и действующего человека. «В каждой сфере деятельности», – писал в ПРЖ М. Бахтин, – «вырабатывается целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и растущий по мере развития и
усложнения данной сферы. Особо нужно подчеркнуть крайнюю р а з н о р о д н о с т ь
речевых жанров (устных и письменных)» [1, с.159] .
Уточняя и углубляя данное положение, мыслитель далее пишет: «Речевой жанр это
не форма языка, а типическая форма высказывания.<> Жанры соответствуют типическим
ситуациям речевого общения, типическим темам, следовательно, и некоторым типическим
контактам з н а ч е н и й слов с конкретной реальной действительностью при типических
обстоятельствах» [1, с.191]. Чтобы передать всё богатство смысла необходимо применение такого языкового концепта, в котором сходятся и пересекаются все смысловые контексты и подтексты, тем самым, нехватка такого понятия как дискурс здесь ощущается
наиболее явственно.
В этой связи В. Тюпа, анализируя бахтиновскую металингвистику, ограниченную
достаточно узкими рамками литературоведения и, ссылаясь на ключевые положения различных работ М. Бахтина, об этом прямо и говорит: « Жанр «как композиционно определённое (в сущности – застывшее) целое» «в свою очередь определяется предметом, целью
и ситуацией высказывания. Триипостатность «предмета, цели, ситуации» параллельна
«теме, композиции, стилю», но далеко не идентична ей: вторая триада «определяется»
первой. Предмет, цель и ситуация – это характеристики дискурса, а не жанра» [14, с. 17].
Поэтому, совершенно очевидно, что используя специализированное и достаточно
узкое понятие «жанр», нагруженное различного рода литературоведческими коннотациями и привнесениями, невозможно продвинуться достаточно далеко в разработке металингвистического проекта. Данное утверждение в равной степени относится как к изучению универсальной для человека коммуникативной способности, так и к рассмотрению
более масштабного аспекта - изучению самого существования человека, всецело, тотально
погружённого в дискурсивные практики, на чём делал акцент при изучении языка выдающийся мыслитель М. Бахтин. Но эта теоретическая установка предполагает дальнейшее,
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более обстоятельное исследование проблемы существования человека в языке, о чём говорил ещё более двадцати лет назад известный лингвист В. Звегинцев: «Язык не существует вне человека. Изучать язык в отрыве от человека столько же оснований, сколько
создавать независимо от человека медицину» [16, c.147].
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SUMMARY
The article examines the possibility of using the concept of discourse in metalinguistic,
which is lingvo-philosophical direction that has developed in the works of the “late” M. Bakhtin.
The thinker himself came to its application, realizing the need to overcome the opposition of the
classical language – speech that since the time of structural linguistics of Ferdinand de Saussure
has become a stumbling block to the philosophy of language. It is shown that Bakhtin desperately needed to develop and apply the lingvo-philosophical concept that displays “living” word beyond the traditional linguistic opposition language – speech (voice stream). In his paper “The
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problem of speech genres” Bakhtin sharply contrasted dialogic sense as the basis of “living”
word of communication to linguistic meaning of language units that are produced an unlimited
number of times due to the different types of statements, ranging from phonemes and ending
with sentences and phrases. Thus, Bakhtin designates one of the key problems, not so much of
linguistics as “new”– anthropological rhetoric, - the need conceptualization for such language
concepts that will lead the language use on the level of establishment , consolidation and subsequent deployment of sense with all the diversity of its nuances. Therefore, according to Bakhtin
“every dialogue takes place on a background of responsive understanding of invisibly present
“third”, standing above all the participants in the dialogue”. But this is a communicative language ability, which is quite thoroughly developed in the French humanities through conceptualization discourse. So metalinguistics, which is based Bakhtin’s dialogic, expands the boundaries
of its use in the application of the concept of “discourse”, capable to accumulate a multitude of
shades of meaning “living” words of human communication.
Due to this ability discourse takes on the character of personally-creating event, which
puts its usein the fairly narrow confines of linguistics. In the discursive event the position of the
speaking subject is clearly marked, allowing simultaneously separating language from its carrier
and, at the same time, focusing on the generation of meaning through sense making human activity that “connects” to the mode of functioning of the communication space. In the discourse the
originality of the actor outgiving and single communicative structure are combined, provided by
the continuous operation of the “living” language of dialogue, which was very important to
Bakhtin. Therefore, using all the rich meaning and the whole semantic versatility of Bakhtin’s
concept of “dialogue”, as well as the French concept of “discourse”, they can be regarded as
synonyms. In this article the concept of “discourse” gets quite serious theoretical foundation,
urging the expediency of its application for disclosure of all the wealth of meaning and meaningful opportunities Bakhtin’s metalinguistics and its otherness; modern literary scholars and linguists now realize it. It is argued that the use of an expansion of the literary concept of “genre”,
chosen by Bakhtin is not entirely successful, because this category is not able to all semantic
possibilities of “living” word, which distinguishes it from the concept of “discourse”. This, in
turn, could not lead to a narrowing of the boundaries of the Bakhtin’s metalinguistic project and
made it difficult to transform from a purely literary metalinguistics offspring in the interdisciplinary field of study “human in language” on the border of philosophical anthropology and philosophy of language, what its author oriented on. Metalinguistics initially in its presuppositions implied a shift from the study of speech utterances and speech genres to explore the existence of the
speaker and acting man. This research setting can be implemented in metalinguistics if it is used
the concept of “discourse” and related concepts in it –“discursive formation” and “discursive
practices”.
К. М. СКВОРЦОВА
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЩАСТЯ»
Актуальність теми статті визначається зростанням стану душевної спустошеності,
фрустрації сучасної людини. Свідченням чому є збільшення кількості самогубств, нервових зривів, розповсюдження наркоманії та алкоголізму. Один з важливих чинників такої
негативної ситуації – порушення смислових світоглядних орієнтирів на понятійнотеоретичному рівні. Зокрема, це стосується поняття «щастя». Сьогодні, на хвилі постмодернізму, народжуються та поширюються різноманітні суперечливі інтерпретації цього
поняття, вкрай важливого для смислового самовизначення людини. Відтак, виникає гостра
потреба у проведенні соціально-філософського аналізу змісту поняття «щастя».
Зазначене завдання вирішується в рамках онтологічного підходу, де поняття «щастя» розглядається як «стан буття» (А. Алексєєв, Г. Арендт,
В. Воловик, Г. Воловик, І.
Івін, С. Крилова, Ю. Осічнюк, С. Рубінштейн,
В. Татаркевич, Н. Хамітов), гносеологічного – «щастя – форма пізнання» (М. Аргайл, І. Гуляс, Е. Десі, І. Джидар’ян, Є. Ільїн),
аксіологічного – «щастя як цінність» (А. Грицанов, М. Маслоу, Е. Фромм).
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Аналіз сучасної наукової літератури вказує на необхідність синтезу всіх зазначених
підходів з метою забезпечення більш цілісного понятійного відтворення феномена щастя.
Виконання цього завдання з позиції діяльнісного підходу – мета статті.
Виклад матеріалу розпочнемо зі звернення до філософсько-енциклопедичних словників останніх десятиріч. Н. Хамітов, С. Крилова, вітчизняні автори філософського словника, стверджують, що поняття «щастя» є «переживання вищої повноти й осмисленості
буття, стан радості від того, як складається життя» [27, 248]. Зазначене розуміння в цілому
імпонує, тому що без «повноти», «осмисленості», «радості» життя, поняття «щастя» позбавляється притаманних йому сутнісних характеристик. Проте, запропоноване визначення
не вказує на суб’єкта його здійснення. Крім того, виникає питання, що є «буття», трактування сутності якого, може значно впливати на зміст поняття «щастя». Наукова література
дає відповідь, де значення родового поняття, що тлумачить буття як синонім «існування»,
визнається у якості істинного, інше можна віднести до форм його прояву (природне буття,
соціальне буття) [17, 94]. Можливо тому, у філософському словнику за редакцією А. Грицанова зустрічаємо такий погляд на поняття: «щастя» – «стан єдності сутності й існування
особистості, що суб’єктивно переживається, що сприймається в індивідуальній системі
відліку як аксіологічно-емоційний позитивний максимум [15, 1012]. А. Грицанов вказує на
суб’єкта – особистість, його існування. Й, припустимо, в даному визначенні під «існуванням особистості» йдеться про «буття особистості». На наш погляд, існування характеризує тваринне життя, яке здійснюється у природній спосіб, а людське, зокрема, життя особистості, – суспільний, соціальний, як життєдіяльність.
Саме на діяльну основу людини спирається у своєму визначення І. Івін: «щастя –
поняття, що конкретизує вище благо як завершений, самоцінний, самодостатній стан життя; загальновизнана кінцева суб’єктивна мета діяльності людини» [24, 843]. В свою чергу,
А. Алексєєв тлумачить поняття «щастя» так, «в морально-філософському сенсі це стан
життя, коли людина припускає в ньому сенс, задоволена її загальною спрямованістю, тим,
як вона виконує своє призначення. Щастя є єдність здійснення блага і пов’язаного з цим
сталого глибокого радісного переживання» [13, 385]. На нашу думку, у своїх визначеннях
автори наблизились до відображення сутності феномену щастя, спираючись на діяльнісний підхід, проте не вказали вплив просторово-часових вимірів буття людини.
В працях соціально-психологічного напрямку вітчизняні й зарубіжні вчені при визначенні поняття «щастя» більш схильні виділяти такі сутнісні ознаки, як «позитивні емоції» та «задоволеність». М. Аргайл пише: «щастя – основний вимір людського досвіду,
який включає до себе позитивний емоційний настрій, задоволеність життям, а також оптимізм і високу самооцінку» [1, 129]. Є. Ільїн пише: «поняття щастя є складним, що має як
когнітивний, так і емоційний компонент, який відображає як оцінку свого існування, так і
ставлення до себе як до щасливої чи нещасної людини. При цьому чітких і єдиних для всіх
людей критеріїв щастя немає» [10, 331].
І. Гуляс: «у широкому сенсі щастя – це емоційний стан (емоція), за якого людина відчуває внутрішню задоволеність умовами свого
існування, повноту й осмисленість життя і здійснення свого призначення» [7, 104]. В свою
чергу, позиція І. Джидар’ян конкретизує думки вищезазначених авторів, поняття «щастя»
вчена розуміє як «якісно неоднорідне утворення особистості, як складна когнітивноемоційна структура, пов’язана з усвідомленням повноти і реалізованості індивідуального
буття і закладених у кожну особистість потенцій, переживанням досягнутих у житті гармонії і досконалості» [8, 73]. Зазначена традиція має право бути, оскільки такі сутнісні характеристики феномену щастя, як позитивні емоції, відчуття гармонії, захоплення життям,
рефлектуються людиною всередині себе, джерелом є комплекс чуттєвих індивідуальних
переживань, які засновані на емоції радості, а в якості умов – ієрархічна сукупність цінностей і благ, що розділяється соціумом. Але, зазначена позиція, охоплює одну сторону багатокутника феномена щастя, повинна існувати об’єктивна закономірність, адже
суб’єктивні позитивні емоції людини можуть перетворитися на фантазування уявного щастя. За таких умов, «позитивний максимум щастя» може виявитися утопічним, може
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спрямувати енергію як окремої людини, так і всього суспільства в річище соціально небезпечних дій (нервові зриви, самогубства, наркоманія, алкоголізм). Нерозкритою є проблема об’єктивного підґрунтя щастя у сучасному світі, де головним є знаходження
об’єктивних критеріїв відмінності «щасливого майбутнього» від утопічного та ілюзорного.
Виникає потреба виходу з цієї ситуації, вирішення якої почнемо з розгляду сутності
феномену щастя й змісту поняття «людина». В. Воловик визначає, що саме суб’єктність є
внутрішнім змістом людини, виражається в єдності всіх різноманітних і суперечливих
форм її буття. З цих позицій він визначає зміст поняття «людина» – «це не підлягаючий
диференціації суб’єкт, свідомо здійснюючий свою життєдіяльність у рамках конкретного
суспільства, що перебуває на певному етапі свого історичного розвитку» [17, 117]. Вважаємо, що саме людина є творцем і носієм феномену щастя. Людина є частиною природи,
й закономірним є зв’язок «людина-природа», особливістю якого виступає те, що він є базою, фундаментом для становлення соціального як системи, і всіх інших зв’язків, притаманних їй, і зв’язку «людина-суспільство» [17, 123]. А тому, сутнісною ознакою феномену
щастя є «природність людини». Доречи, В. Воловик, Г. Воловик у філософському словнику поняття «щастя» визначають як «стан вищої задоволеності людини своїм існуванням,
здійснення бажаного… Прагнення до щастя природнім чином випливає з природи людини, з її прагнення до ідеалу і повноти буття, але розуміється воно, зрозуміло, по-різному, –
в залежності від ціннісних орієнтацій» [12,113]. Ю. Осічнюк пише, «щастя» є «прояв природної спрямованості життєдіяльності кожної людини і всіх людей на збереження свого
існування. Всі прагнення людини випливають з її природи, вони є природні, тому завданням розуму є сприяння досягнення того, що закладено самою природою» [16, 33]. В той
же час, погодимось з автором, який зазначає, що за такою позицією залишається нерозкритою специфіка людини як суб’єкта, який свідомо і цілеспрямовано впливає на навколишній світ і є творцем світу свого життя [16, 34]. Тобто, існує соціальний зв’язок – суб’єктоб’єкт-суб’єктний, коли людина є суб’єкт, який взаємодіє з іншими суб’єктами, і таким
чином, формує суспільство зі своєю суспільною свідомістю, соціальним досвідом практичної діяльності, що в сукупності приводить до формування майбутнього покоління.
Звідси логічним є висновок, що сутнісною основою феномену щастя є діяльність
людини. Діяльність має об’єктивний характер, адже не залежить від волі і свідомості людини, постає у якості зв’язку буття і небуття, тотожності і відмінності, стабільності і
плинності [17, 99]. Найочевидніший закономірний зв’язок «щастя» та «діяльності» випливає з ототожнення категорій «щастя» і «життя». Діяльна основа закладена у вихованні почуття щастя. Праця людини над своїм духовним світом – єдиний спосіб досягнення щастя.
Реалізація людиною своїх творчих потенцій за допомогою здатності творчого цілепокладання, досягнення результатів відповідності з морально-етичними вимогами і очікуваннями соціуму дарує індивіду почуття гармонії, затребуваності, включеності до круговороту
життя, і формує стан щастя. Досягнення справжнього щастя й осмисленого життя свідчить
про непреривне особистісне зростання в процесі соціального буття, у якому вбачаємо активну свідомо-творчу діяльність створення власного буття.
Доречним є система пізнання «щастя» Г. Сковороди, де принцип «сродної» праці
повинен лежати в основі фундаменту суспільного ладу: «людина відносно себе повинна
знати свою «сродність», своє призначення, пам’ятаючи, що вона не тільки частина природи, але і частина суспільства» [20, 74]. Філософ передбачав у досягненні щастя момент
самопізнання й самовиховання. У підґрунті щастя, на його думку, лежать душевність, сердечність, простота, скромність, але не приниженість, i дуже важливо, вміння розуміти
власні бажання i посідати місце в житті, відповідне внутрішнім здібностям. Але останньому вчитись важко, хоча ідея ніби проста. Не кожен здатен дивитись у власну душу, й
не завжди діяльність людини, яка повинна привести до щастя, підкріплюється потрібними
знаннями, тоді чужа праця стає для людини джерелом нещастя.
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С. Рубінштейн, досліджуючи діяльність, зазначив, що шлях людської діяльності
обумовлений перш за все об’єктивною логікою завдань, а будова діяльності – співвідношення цих завдань. Дослідник пише, що «навіть у тих випадках, коли людині в процесі
діяльності доводиться вирішувати завдання, не пов’язані між собою як частина та ціле,
діяльність людини набуває єдність і цілеспрямованість, в кожній її дії є загальна мета, –
одночасно узагальнена та особистісно значуща, заради якої людина щось робить. У такому способі життя людини формується цілісна людська особистість» [19, 466]. Отже, поняття «особистість» розкривається через практичну діяльність, яка являє собою основу її
формування та розвитку, має величезну кількість взаємопов’язаних якостей, які мають як
природні, так і соціально значущі риси. Неповторність особистості, сукупність її соціально значущих відмінностей від інших людей, становлять індивідуальність – відмінність
кожної конкретної особи від іншої в залежності від інтелекту, характеру, темпераменту,
потреб, інтересів, здібностей, схильностей.
Б. Рассел пише: «щаслива людина має вільні схильності і великі інтереси» [18, 318].
Людські потреби історично обумовлені, визначаються певним історичним типом суспільних відносин, соціальним середовищем, у якому живе особистість, системою виховання
даного суспільства, а також самовихованням цієї особистості. Потреби людини є основою
її інтересів. Для досягнення щастя важлива воля та рішучість особистості відстоювати
свої, специфічні духовні чи матеріальні інтереси. На нашу думку, потреби та інтереси є
об’єктивними факторами досягнення щастя, відбиваючись у свідомості, втілюються в певних цілях, які спрямовані, з одного боку, безпосередньо на предмет задоволення потреб,
а з іншого – на соціальні умови буття, які визначають можливість, ступінь, спосіб їх задоволення, а цілі стають ідеальним спонукальним імпульсом людини до активної діяльності,
висловлюють загальну спрямованість пізнавальної і практичної діяльності людей. Для Е.
Фромма любов – кінцева і найглибша потреба будь-якої людини, яка в його концепції
«гуманістичного психоаналізу» лежить в основі всіх інших людських потреб, і, тим самим, визначає процес створення людиною самої себе як щасливої.
Іншими словами, міра задоволеності буттям людини формує стан щастя. Так, В.
Татаркевич поняття «щастя» характеризує як «повне задоволення життям у цілому» [21,
46]. Дане визначення передбачає наявність оціночного акту, людина може зробити висновок про те, що вона щаслива, тільки проживши життя. Обрання щастя в якості мети і програми життя, ще не означає його досягнення, але відстеження результативності певних
етапів є показником раціональності, осмисленості власного щастя людиною.
Б. Мещеряков, В. Зинченко поняття «щастя» прирівняли до поняття «задоволеність»: «високий ступінь задоволеності життям, мабуть, є те, що називається щастям; близький конструкт – психологічне (суб’єктивне) благополуччя» [3, 555]. За зазначеними авторами, поняття «щастя – задоволеність» – це «суб’єктивна оцінка якості тих чи інших
об’єктів, умов життя й діяльності, життя в цілому, відношень з людьми, самих людей, в т.
ч. й самого себе (самооцінка)». Тут же автори пишуть, що низка зарубіжних дослідників
зробили висновок, що «щастя неможливо купити» (Brickman, 1978), а «особистісні риси
щасливої людини значною мірою спадково обумовлені й випадковим чином розподілені
між людьми (Lykken, Tellegen, 1996) [3, 555].
«Необмежена задоволеність усіх бажань не сприяє благоденствованню, воно не
може бути шляхом до щастя чи навіть отриманню максимуму задоволення» – пише Е.
Фромм [26, 17]. Розглянемо категорії «мати» і «бути». Людині, щоб забезпечити власне
життя, необхідно мати як певні життєві блага, так і володіти духовним багатством. В. Жадько, аналізуючи концепцію суспільства у вченні Е. Фромма, зазначає: «людина повинна
бути багатою, а не мати багато» [9, 63]. Модус «бути» розуміється як самореалізація, продуктивне розкриття здібностей через «перебування в єднанні з усім світом». Модус «мати» піддається кількісному виміру, визначається через майнові характеристики. «При орієнтації на буття не одна людина, а мільйони людей здатні розділити радість від одного й
того ж самого об’єкта, адже нікому не потрібно володіти ним, ніхто не хоче мати його для
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того, щоб насолоджуватись ним. Це дозволяє не тільки уникнути боротьби, але й створює
умови для однієї з найглибших форм людського щастя – щастя солідарної радості» [26,
122].
В усвідомленні «щастя» проявляється якісна оцінка та переживання індивідом свого буття як особливої цілісності, як неповторної долі.
Г. Арендт пише «... щастя,
що посилається фортуною, рідкісне, завжди невловимо; воно залежить від випадку, від
того, що Гете називав «удача»; доля його дає і бере і «гонитва за цим щастям» закінчується нещастям навіть при сприятливому повороті фортуни, оскільки люди ганяються по суті
за насолодою, а не за щастям, і хочуть відповідно утримати його і купатися в ньому так,
наче це невичерпний природний ріг достатку» [2, 96]. На нашу думку, щасливе життя не є
якимось даром долі, а є процесом відтворення і вибудовування життя самим індивідом.
Зайнятість людини, в ході якої вона реалізує свою потребу в благах, що дають їй комфортність буття, дозволяє не зосереджувати всі свої сили на думках про щастя, а здійснювати
конкретні дії з його досягнення.
Позиція, за якою «щастя» відносять до духовної буттєвої категорії, включає до себе
поняття «смислу», процес його здійснення та досягнення успіху. «Щастя» тут є результатом реалізації суб’єктом загальнолюдських цінностей, а відтак передбачає цільову програму їх втілення в персональному житті. Система цінностей особистості – це складне,
інтегроване утворення, що поєднує в собі різноманітні матеріальні та духовні аспекти. Залежно від того, які з них переважають у структурі особистості, залежить, що собою являє
ця людина, які її інтереси, потреби, ідеали, прагнення, на що націлена її діяльність. В.
Франкл виділяє цінності творення, переживання та ставлення (страждання), й вважає, що
«досягнення мети створює причину для щастя» [25, 41].
На основі потреб та інтересів особистості надбудовуються, формуються її уявлення
про цінності. Включення феномену щастя до морально-етичної системи світогляду особистості, означає включення цієї категорії до ціннісного світу людини. Відтак, існує нерозривна єдність між поняттями «щастя» та «цінності». Щастя починає існувати поряд з іншими фундаментальними цінностями, як то любов, добро, істина, свобода, краса та ін.
Значення щастя якраз і визначається через дію і реалізацію всієї аксіологічної системи. Це
відбувається, коли людина обирає в якості мети не щастя, а досягнення будь-яких інших
життєвих благ або ідеалів. Так, вибравши як сенс і мету життя служіння ідеалам добра,
істини і краси, людина вважає для себе значущими саме ці цінності. Лише в результаті досягнення цих цілей чи задоволення від руху до них, вона може пізнати щастя. Отже, кожна
цінність містить в собі потенціал щастя, який повинен проявитися як результат реалізації
цих цінностей. «Цінність щастя» в такому випадку як би «розчиняється» у світогляді й діяльності людини, об’єднуючи всі його елементи, підтримуючи гармонію буття.
Слід зауважити, що існує тісний взаємозв’язок понять «щастя» – «цінність» – «благо». У філософському словнику поняття «цінність» вчені розуміють як специфічні соціально-культурні визначення об’єктів навколишнього світу, що виявляють їх позитивне або
негативне значення для людини і суспільства [12, 128]. Л. Прокопенко поняття «благо»
розглядає як «категорію моралі у філософії і етиці, що охоплює все важливе для людини;
як предмет або явище, що задовольняє певну людську потребу, відповідає інтересам або
прагненням людей і взагалі має позитивне значення для суспільства, групи, людини. Найвищим благом виступає сама людина – творець матеріальних і духовних цінностей» [22,
15]. Вважаємо, благо, що постає перед людиною або суспільством через призму оцінки, є
цінністю. Поняття «благо» переломлюється через людину, внутрішній світ її мотивацій,
прагнень, ідеалів та ін. Щастя ж людини, як екзистенціал, також оцінюється людиною через призму її вищих цінностей, вольових звершень і досягнень, свободи і права.
Важливим є той факт, що поняття «щастя» є характеристикою особистості як
суб’єкта життя, оскільки набуває свій справжній сенс у співвідношенні з масштабом цілісності людського життя – в єдності не тільки її минулого і сьогодення, а й майбутнього,
тобто має просторово-часовий вимір. Людина, взаємодіючи з іншими, утворює «соціаль245
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не», а тому, основою феномену щастя є соціальний простір і соціальний час. Соціальний
простір, який складається зі структурних елементів, як економічний простір, простір політичний, гуманітарний, духовний простір, всі просторові форми, що відображають основні
сфери соціального буття, перебуває у розвитку, й залежить від соціального часу. Соціальний час наділений усіма загальними властивостями, притаманними часу в цілому, незворотністю, яка проявляється в неможливості повернення в минуле, має об’єктивний характер [17, 108]. Теперішній час індивідуального буття людини, який є елементом соціального часу, пов’язаний з почуттям щастя, переживання емоцій людина відчуває в певну хвилину. Швидкоплинна єдність невловимих хвилин, забарвлених тисячами відтінків емоцій,
на яких важко зупинити увагу, осмислити їх, від чого це відчуття часу ще більше стискується, цей час справжнього буття стає «генератором» двох великих часових відрізків. А
часи ці – минуле і майбутнє. Моменти минулого життя сприймаються щасливішими за
теперішні, вони ідеалізовані уявою і пам’яттю. Людина з вдячністю зберігає спогади про
щасливі хвилини минулого і схильна заповнити ними все прожите життя, навіть якщо у
ньому були страждання, невдачі, прикрощі. Майбутнє життя також сприймається щасливішим, тільки тому, що свідомість здатна будувати плани на майбутнє, людини завжди
має надію на їх втілення, на щастя. Теза Піфагора, «велика наука жити щасливо полягає в
тому, щоб жити тільки в сьогоденні», підкреслює думку, що стан щастя і його розуміння,
поряд з внутрішніми якостями особистості і зовнішніми умовами, формується часом.
Причому головну роль у цьому формуванні відіграє теперішній історичний час. Справді,
безпосереднє відчуття сьогодення закладає базисні основи майбутнього життя і формує
той стан володіння духовними благами, який, перейшовши в минуле, перетворюється на
інтелектуальне і духовне багатство особистості. Проте, жити тільки «сьогоденням» замало
для досягнення власного щастя, потрібно будувати плани на майбутнє.
Поряд із знаннями, ціннісними орієнтаціями і переконаннями до структури світогляду входять й ідеали – те, до чого спрямовані всі думки, почуття і діяльність людей. Ідеал є певною «організацією», за допомогою якої людина будує власне життя. Міркуючи
про ідеал як передумову щастя, ми маємо на увазі можливість його досягнення, хоча й не
абсолютну, що пояснюється його внутрішньою природою. Існує велика кількість найрізноманітніших ідеалів, але функція в них одна – служити праобразом досконалості. І. Кант
писав, що ідеали дають «необхідне мірило розуму, який потребує розуміння того, що в
своєму роді досконале, щоб за ним оцінювати і вимірювати ступінь та недоліки недосконалого» [11, 302]. Ідеал, як і мета, існує в межах можливого і досяжного. Якщо б ідеал був
нескінченно далеким і недосяжним, то життя і прагнення перетворилися б на беззмістовну
гру, мета перестала б бути метою, а особистість утратила б надії на краще. Тому, визнання
досяжності ідеалу дає імпульс до діяльності і, визначаючи її цілеспрямованість і перспективу, надає життю певного сенсу й наповнює особистість відчуттям щастя.
Людина повинна знати, як досягти внутрішньої та зовнішньої гармонії. Індивід являє собою поєднання двох світів. Світ внутрішній формує людину як істоту ментальну,
включає світогляд особистості, її духовно-емоційний лад, здібності, таланти і якості, що
визначають характер діяльності та існування. І зовнішній світ, який визначає людину як
істоту соціальну, наділяє її статусом, пропонує їй набір соціальних ролей та рівні і межі їх
виконання, виховує культурний і соціальний початок у ньому. Доволі оригінальною є думка В. Винниченка, де щастя, як «річ абсолютна», повинно базуватись на «чомусь постійному і надійному», чим є, як філософ називає «закон погодженого взаємовідношення елементів буття» [5, 174]. «Тільки діюча рівновага цінностей і погодженість їх між собою і з
силами поза нами дає той стан, який ми можемо з повним правом назвати щастям. І з другого боку: розлад цих сил між собою всередині нас, або з силами, що поза нами, неодмінно дає те, що ми називаємо нещастям» [5, 175]. Тобто, філософ шукав сутність «щастя»
через взаємозв’язки внутрішнього із зовнішнім та навпаки. Вважаємо, саме гармонійне
поєднання обох світів є фактором досягнення щастя.
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Таким чином, вважаємо необхідним виділити сутнісні ознаки, що складають зміст
поняття «щастя»:
осмислена активна свідомо-творча людська діяльність як шлях формування цілісної особистості;
індивідуальна міра задоволеності соціально-значущими потребами, інтересами,
цінностями;
конкретно-історичні умови визначеного соціального простору і соціального часу;
результат – гармонія буття.
Дане розуміння сутності щастя дозволяє більш чітко визначити зміст поняття, що
позначає даний феномен: щастя – це динамічний стан буття людини, за якого в процесі
активної свідомо-творчої діяльності особистість реалізує соціально-значущі потреби, інтереси, цілі, цінності, досягає гармонії із внутрішнім та зовнішнім світами.
Отже, на підставі аналізу змісту поняття «щастя» з позиції діяльнісного підходу,
перспективу подальших дослідницьких пошуків складає вияв взаємозв’язку цілепокладання і реалізації поставленої мети як закономірності досягнення щастя.
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SUMMARY
The article is devoted to study of the phenomenon of happiness. The different contradictory interpretations meaning of «happiness» are being born in the wake of postmodernism. Scientists scrutinized the concept of happiness within the ontological approach «happiness as state
of being» (A. Alekseev, A. Arendt, I. Ivin, V. Volovik, G. Volovik, S. Krilov, J. Osichnyk, S.
Rubenstein, V. Tatarkevich, N. Hamitov), the epistemological approach «happiness as the form
of cognition» (M. Argail, I. Gylyas, E. Desi, I. Dgidarian, E. Ilin) and the axiological approach
«happiness as a value» (A. Gritcanov, M. Maslow, E. Fromm).
The problem objective basis of happiness is undisclosed in the world. Scientists must find
the objective criteria of difference of the «happy future» from utopia and illusion. «Positive maximum of happiness» may be utopian it can direct the energy of the individual and society as a
socially dangerous actions (nervous breakdowns, suicide, drug addiction, alcoholism). The aim
of this article is explore the phenomenon of happiness. We’ll do this from the standpoint of the
activity approach. Based on the definition of essential characteristics, own conceptions of happiness are proposed.
The person is a creator of the phenomenon of happiness. The person activities are the essential basis for the phenomenon of happiness. Naturalness of person is the essence sign of the
phenomenon of happiness. The social space and the social time is the basis of the phenomenon
of happiness.
The person is the subject, it interacts with other entities. There is social connection as a
subject-object-subject connection. Human needs are the basis of interests. The person defends
spiritual and material interests to achieve happiness. Needs and interests are objective factors to
achieve happiness. Goals are the perfect incentive to person impulse activity. They express the
general direction of cognitive and practical activity.
Love is the ultimate and deepest needs of any person in the concept of «humanistic psychoanalysis» (E. Fromm). Happy life is not a gift of fate. The person himself builds his happy
life. «Happiness» is a result of the implementation of the subject of human values.
The value system of the individual is a complex integrated education. V. Frankl identifies
value creation, experiences and attitudes. There is indissoluble unity between the concepts of
«happiness» and «values». Happiness begins to exist along with other fundamental values as
love, goodness, truth, freedom, beauty etc. Each value contains the potential for happiness. Concepts of «happiness» - «value» - «good» interrelated. The ideal is certain «organization» by
which person builds own life. A harmony inner and outer world generates state of happiness. The
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human inner world view includes individual, spiritual and emotional skills, talent system and
quality, character of activity. The human’s outer world determines a man as social creature.
We defined notion of the conception of happiness. We understand the phenomenon of
happiness as dynamic state of being human in which she realizes important social needs, interests, goals, values, as the process of the active and conscious creative activity she up to the harmony of the inner and outer worlds.
We have identified the essential features that make the meaning of «happiness»: active
and conscious creative human activity; individual satisfaction measure of socially important
needs, interests, values; historical conditions of social space and social time; harmony of life.
Н.В. ЩЕРБАКОВА
ВЛИЯНИЕ ЛАТЕНТНОЙ ИДЕОЛОГИИ НА ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Трансформационные процессы, проходящие в украинском социуме, обусловливают
необходимость дальнейших исследований формирования морально-ценностных ориентаций молодежи, которая является активным участником современной жизни общества.
Совокупность системных качественных изменений ценностного базиса молодежи
украинского социума в настоящее время детерминированы следующими факторами: заимствованием прозападных материальных культурных ценностей, активным процессом
секуляризации, нивелированием значения проявления «любви к ближнему» в общественных отношениях, влиянием средств массовой информации, формированием украинского
«общества потребления». Представляется, что совокупность перечисленных факторов, а
также проявление их взаимосвязи, взаимодействия, развития, причинности, привело к тому, что выкристаллизовалась определенная «материально ориентированная» ценностная
решетка на уровне общественного сознания нашего общества. В результате, на уровне
ценностного базиса, как молодежи, так и общества в целом, во многом была вытеснена
духовная компонента. Другими словами, происходит проявление одного из основных законов диалектики, а именно, закона взаимного перехода количественных и качественных
изменений. При этом несложно заметить, что такие трансформации могли реализоваться в
определенных, специфических условиях, а именно, на фоне отсутствия официальной государственной идеологии, или, точнее, – на фоне отсутствия четкой, теоретически обоснованной идеологии государственного строительства. [1, с.189-192] При этом необходимо
обратить особое внимание, на наличие «скрытой», латентной идеологии.
Дело в том, что в начальный период независимости Украины, а именно с 1991 по
1996 гг. в Украине, де-факто, отсутствовали законодательные акты низшего уровня, в которых официально определялись бы идеологические основы построения общества. После
28.06.1996 года, в ч. 2 ст. 15 Конституции Украины юридически закрепляется положение
об отсутствии всякой идеологии. Хотя вся история развития общества доказывает, что
идеологию можно отменить де-юре, но де-факто она будет присутствовать.
Кроме того, можно согласиться с П. Сорокиным, который в своих работах пришел
к заключению, что современное общество включает три составляющие:
а) идеологическая (в широком понимании) – основная;
б) материальная (вторична), является отражением идеологии;
в) социальная (люди с их желаниями, переживаниями, страстями).
Идеологическая составляющая является системой ценностных ориентаций. Автор
определил ее как «суперкультуру». Разделяя данный тезис ученого в части рассмотрения
идеологии как составляющей общества, сложно согласиться с его утверждением, что она
является трансцендентной, то есть находящейся за границами сознания и познания.
В частности, в толковом словаре термин «идеология» трактуется следующим образом: «Идеология – это мировоззрение, система взглядов и идей». [2,с.209] Значение этого
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же определения, но уже в философском контексте следующее: «идеология – это система
взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских. Идеология – часть надстройки и в качестве таковой отражает, в конечном счете, экономические отношения». [3,с.118] Кроме того Ф. Кирилюк в своих работах указывает, что идеология имеет своей главной целью осуществить процессы трансформаций в
культуре, мировоззрении членов того общества, для которого конструируется парадигма,
при этом обязательно будет изменено отношение социума к таким ценностным нормам
как свобода, вера, надежда, любовь. [4, с.492]
Несмотря на то, что некоторые ученые, например, Р. Арон, Д. Белл, К. Поппер, в
своих работах выдвинули тезис о деидеологизации общества, многие современные исследователи полагают, что определенные идеологические парадигмы, неизбежно, будут использоваться правящими элитами для достижения собственных корпоративных целей. В
частности, Д. Зеркин обращает внимание на то, что «ложность призывов к тотальной деидеологизации доказывается тем, что жизнь идеологических доктрин в современном мире
отнюдь не прекращается, а продолжается». [5, с.414] С. Кара – Мурза также констатирует, что значительные трансформации в любом социуме невозможны, без создания соответствующего идеологического базиса, «даже если в этот момент говорится о «деидеологизации» жизни». [6, с.10] По мнению А. Дугина, светское общество не может существовать без идеологии. Можно согласиться с его мнением относительно деидеологизации:
«Освобождение от идеологии постепенно делает людей рабами той идеологии, о которой
они не догадываются, которой они не выбирали, в которую они оказались загружены» [7,
с.544].
Таким образом, отсутствие официальной идеологии еще не означает, что ее фактически не используют правящие элиты – идеология, в латентной или официальной форме,
присутствует в любом современном обществе.
На основании выше изложенного можно предложить следующее определение:
идеология – это совокупность специально разработанных морально – этических норм и
правил поведения, предлагаемых обществу доминирующими на данном этапе политическими силами. Сущность ее заключается в том, что она является отражением тех норм,
которые предлагаются и внедряются правящей элитой всему обществу.
Необходимо особое внимание обратить внимание на роль идеологии в процессах
трансформации индивидуальной и общественной морали. Так, по мнению украинских
ученых Л. Губерского, Н. Михальченко, В. Андрущенко, идеология, в частности, гуманизм, были «первоисточником цивилизации» [8,с. 216]. Вместе с тем оценка роли идеологии далеко неоднозначна. Можно согласиться с Ф. Кирилюком в том, что «расхождение в
оценках роли и значимости идеологии обусловлено в немалой степени тем, что идеология
как специфическая сфера социально – культурных явлений потенциально несет в себе как
позитивное, так и негативное. Ее роль и характер влияния зависят от того, какое место она
занимает в обществе (организации) и как с нею обращаются». [4, с.492]
Следует подчеркнуть, что большинство современных авторов, в частности Д. Погорелый, указывают на то, что идеология необходима для того, чтобы объединить социум,
определить мотивацию членов общества [9, с.388], что созвучно позиции А.Грамши, указывавшего на то, что роль идеологии заключается в катализации процесса формирования
«коллективной воли» в социуме [10,с.112]. Эта мобилизационная функция идеологии приобретает особую актуальность в современных условиях перманентного системного кризиса украинского общества.
Важным представляется и то, что идеология является инструментом, средством социального проектирования. В частности С. Кара – Мурза высказывает мысль о том, что в
настоящее время идеология является «фактором формирования человека, и созданные ею
мифы, особенно если они внедряются с помощью системы образования и средств массовой информации, лепят человека по образу заданной формулы» [6,с.56].
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что вследствие проявления принципа
взаимодействия, точнее, информационного взаимодействия, а также принципов развития
и причинности, идеология непосредственно оказывает влияние на трансформации, происходящие, как в ценностной решетке общества, так и в ценностном базисе молодого поколения. [11, с.33] При этом главным каналом распространения идеологических установок,
в условиях информационного общества, являются масс-медиа. Причем, данные установки,
во-первых, избираются непосредственно представителями доминирующих классов, исходя из собственных стратегических целей, которые необходимо достичь. Во-вторых, именно совокупность идеологических установок, в конечном итоге, определяет направление
процесса развития общества.
Выявив сущность идеологии в философском аспекте, перейдем к рассмотрению фактической идеологической компоненты нашего общества. Отечественная политическая элита на
практике всячески внедряет элементы жесткой прозападной либеральной политикоэкономической системы, одновременно пытаясь интегрировать в общественное сознание
идею о том, что происходит строительство социума, в котором основополагающими будут
социально-демократической ценности. [12, с.327]. Необходимо отметить два очень важных момента: во-первых, данная идеология, особенно в западном варианте, базируется на
доминировании крайнего индивидуализма во всем, [5, с.423] во-вторых, ее применение
происходит латентно.
Как же использование правящей элитой скрытой идеологии отразилось на состоянии ценностного базиса молодежи Украины? В нем накопились определенные однокачественные изменения, которые привели к доминированию материальной компоненты, что в
свою очередь, повлекло за собой выстраивание общественных отношений на таких нормах как крайний индивидуализм, десоциализация. Более того, применение скрытой идеологии путем использования СМИ, привело к трансформации многих представителей молодого поколения в индивидов, представляющих «управляемые машины», не знающие
истинной мощи любви и сострадания, обожествляющие самих себя, в высшей степени
эгоистичные [13, с.301]. Исходя из вышеизложенного, а также основываясь на принципе
детерминизма, можно прогнозировать проявление регрессивной тенденции в развитии
нашего общества.
Очень важно отметить тенденцию, сущность которой заключается в том, что отечественные СМИ в настоящее время активно выполняют задачу «духовного порабощения
народа Украины». [12, с.290] Поэтому можно предположить, что основной целью, которая
будет достигнута правящей элитой путем использования скрытой идеологии, является
«духовное порабощение» нашего социума.
В заключении необходимо отметить, что прогрессивное развитие украинского социума возможно только после его духовного возрождения и идейной консолидации. П. Тейяр де Шарден в своих работах указывал: «Ложен и противоестественен эгоцентристский
идеал будущего, якобы принадлежащего тем, кто, руководствуясь эгоизмом, доводит до
крайнего выражения принцип «каждый за себя» [14,с.191]. Любой элемент может развиваться и расти лишь в связи с другими элементами и через них». По мнению философа,
которое разделяет автор, будущее откроется «лишь под напором всех вместе и в том
направлении, в котором все вместе могут соединиться и завершить себя в духовном обновлении…» [14,с.203].
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SUMMARY
THE INFLUENCE OF LATENT IDEOLOGY ON THE PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE VALUE ORIENTATION OF UKRAINIAN YOUTH
Transformational processes, which take place in Ukrainian society, necessitate further research of the formation of moral-value orientations of youth because the young generation nowadays is an active participant in our social life. The aggregated set of directed qualitative changes
in value basis of our youth are determined by the following reasons: the borrowing of materials
synonymous with pro-Western cultural values, an active process of secularization, the leveling of
the meaning of “love thy neighbor” in public relations, the influence of the media, and the formation of Ukrainian "society of consumption". The author believes that the sum of these reasons,
as well as a manifestation of the principles of connection, interaction, development, and causality
led to the fact that the "material" value lattice of our society has "crystallized", whereby the spiritual component of the value basis of the majority of individuals, who are representatives not only of youth but also of a society as a whole, was replaced. It should be said that the lack of official ideology does not mean that it is not actually used by the ruling elite. Thus, the author believes that ideology in its official or latent form will exist in any modern society. We can define
the content of ideology as follows: ideology is a set of specially developed moral - ethical norms
and rules of conduct, which are offered for the society by the political forces which are dominant
at that time. Its essence lies in the fact that it is a reflection of those norms, which are postulated
by the ruling elite of society. Thus, we can conclude that due to the manifestation of the principle
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of interaction, meaning the informational interaction, as well as the principles of causality and
development, ideology directly affects the transformation which takes place in the value lattice
of the society and in the value basis of a young generation. At the same time the main tool of the
ideology is the media. The direction of the development is directly determined by the representatives of the dominant classes, because only they choose the norms that must be hardwired into
the value lattice of the society and into the value basis of a young generation. From the author’s
point of view, the manifestation of liberal ideology in Ukraine deserves its attention as it is being
applied latently by the ruling circles. We think that such features as indifference to society, religion, aspiration for carnal pleasures, extreme individualism and de-socialization are already present in the value basis of Ukrainian youth’s outlook. According to the author’s opinion, it is
necessary to consider the impact of hidden ideology on the educational level of Ukrainian youth.
It should be marked that from the point of view of the youth the entire concept of science is
something “abstract”, which exists in parallel with their existence and does not contribute anything in it. In the meantime, the representatives of the young generation make no doubt that they
have a strong enough educational basis. N. Shcherbakova believes that this phenomenon will reflect negatively on the further development of our society. The cult of strength and power and
their endeavor to the material benefits was transmitted to the consciousness of not only the
young generation, but also to that of the majority of the Ukrainian society. From the author’s
point of view, this is exactly the role mass media has played in it. We believe that given transformations were reflected on the degree of the spirituality of the value lattice of the society, reducing its level. Particularly, young people started to consider money and permissiveness, and
absence of the responsibility of their actions as the main characteristics of the freedom. As the
result, from N. Shcherbakova’s point of view, our society began to degrade. So, we are able to
make a conclusion that the absence of the formal ideology and at the same time the usage of the
hidden ideology by the ruling elite of our country, lead to the regress of the Ukrainian society, to
its transformation into the “cooperative society”, to the destruction of the culture, and to the
transformation of the individuals into “controllable machines”, who do not know the true power
of love, compassion, and who are alone as much as possible, who go to extremes in idolization
of themselves, who are egoistic, indifferent, and mercenary.
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