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Секція / Секция
Філософія та культурологія / Философия и культурология
Абдуллаева Р.С.
Институт Экономики Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ХХI век вошел в качественно новый этап истории цивилизации как век глобализации.
Одной из сфер влияния глобализации является культура, которая играет важную роль в
развитии любой страны и народа. Поэтому развитие данной сферы является важной задачей
в государственной политике. Главной составной частью этой политики в сфере культуры
выступает формирование в демократическом государстве идеологических и культурных основ,
развития творческого потенциала в обществе и создание условий для его воспроизводства,
разнообразия культурной жизни и национальных традиций, развития возможности, связанной
с потреблением услуг предприятий сферы культуры со стороны всех социальных слоев.
Проведение в жизнь данной политики позволяет повысить культурный уровень населения,
защитить приобретенные в течение истории важные материальные ценности, способствует
развитию нравственно-культурной среды.
В настоящее время политика в сфере культуры занимает важное место в государственной
политике республики. Проводимые в данной сфере реформы можно разделить на два этапа:
первый, связанный с начальной стадией переходной экономики (1990-1995 г.г.) и период после
1995 года. Как известно, в начале перехода на рыночную систему в стране, как и во всех отраслях
экономики, в с сфере культуры возникли определенные проблемы: финансовый дефицит, спад
деятельности большинства предприятий сферы культуры (библиотеки, кинотеатры, театры
и т.д.), снижение зрительского интереса к данным объектам и т.д. Сложившаяся в то время
социально-экономическая ситуация не давала возможность решения этих проблем . На тот
период для страны были характерны такие проблемы как остановка деятельности большинства
производственных предприятий, издержки смены собственности и приватизации, рост
безработицы, спад уровня жизни населения и т.п. Не решив эти проблемы, было невозможно
обеспечить развитие сферы культуры.
Если посмотреть на показатели, характеризующие сферу культуры то ситуация стране
более ясной. К этим показателям относятся: численность общественных библиотек, количество
содержащихся в них книг и журналов, а также их количество приходящиеся на 1 человека,
численность музеев и их посетителей, количество культурно-исторических памятников и т.д.
На начальной стадии перехода к рыночной экономики в условиях кризиса в культуре
Азербайджана ощущалось заметное отставание. Так, если по сравнению с 1990-м годом в 1995м году количество библиотек возросло (189) , то количество книг и журналов содержащихся
в них уменьшилось на 6 млн. Экземпляров, а количество книг и журналов приходящихся на
одного человека снизилось с 6280 шт. до 5168 шт. Интересно то, что в последующем периоде
стабилизации и развития экономики, ситуация с библиотеками не изменилась к лучшему. В
результате положение библиотек в 2005 г. по сравнению с 1995 г. еще более ухудшилось. Так,
в соответствующем периоде численность публичных библиотек сократилось с 4794 до 4004
(всего на 790) (см. Таблицу )
Таблица 1. Количество культурных заведений (на конец года)
Количество культурных заведений
1990
Библиотеки
4605
Численность
читателей
публичных
библиотек, тыс.чел.

1995
4794
3031

2000
4374
2984

2005
4004
2372

2007
4033
2369

2008
4029
2482

2010
3947
2467
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Музеи
Численность посетивших музеи, тыс.чел.
Театры
Численность посетивших театры, тыс.чел.
Кинотеатры
Численность пришедших на киносеансы,
тыс.чел.

124
1154
20
1376
-

145
1143
26
1201
-

155
1196
27
925
-

163
1477
30
544
21
115.4

192
1409
31
529
17
159.2

205
1383
31
566
14
133.2

22.6
1804
28
540
9
83.4

Источник: «Статистические показатели Азербайджана» Государственный
Комитет Статистики, 2011.
Количество книг и журналов за период 1995-2005 г.г. тоже сократилось на 2.7 млн.
экземпляров. При обзоре статистических показателей по странам СНГ будет видно, что в
2005 году численность библиотек было в Беларуси 4600, в Армении 1100, в Казахстане 3700, в
Киргизстане 1000, в России (на 2004 год) 49900, а численность читателей по соответствующим
годам в Беларуси 4,2 млн. чел. , в Армении 0,7 млн. чел., в Казахстане 4,0 млн. чел, в Киргизстане
1,1 млн.чел. За последние шесть лет среди стран СНГ увеличилось число читателей в Молдове
и Казахстане.
Вызывает также интерес ситуация, сложившаяся с библиотеками и их читателями после
2005-го года. Так, в 2007 году в Беларуси численность библиотек уменьшилось до 4,3 тыс., а
читателей до 4,0 млн. чел., в Армении до 1000, а посещающих их читателей до 0,6 млн.чел.
Однако, радует то обстоятельство, что на Украине наоборот количество библиотек и читателей
возросло. Так, по сравнению с 2005 г. в 2007 г. численность библиотек увеличилась до 1000, а
количество посетителей до 1,2 млн.человек.
Как показывает анализ, тенденция снижения уровня культурной жизни свойственна
не только нашей стране, но и другим странам СНГ и поэтому не удивительно, что эта
отрицательная тенденция продолжается и на нынешнем этапе переходной экономики. На
ситуацию, связанную с библиотеками и их читателями влияют такие факторы как ускоренное
развитие информационно-коммуникационных технологий, создание электронных библиотек,
увеличение источников приема информации, образ жизни населения и т.д.
В то же время количество театров в новых экономических условиях возросло. Так,
количество профессиональных театров в 1990 г. было 20, в 1995 г. - 26, в 2005 г. уже 30.
Численность театров в Беларуси, в Армении, в Грузии, в Казахстане, в Киргизстане, в Молдове,
в России, на Украине и в Узбекистане в целом увеличилось. Так если в 1990 г. Численность
посетителей театров составляла 1376 тыс. Чел., то в 1995 г. Она была уже 1201 тыс.чел. А в 2005
г. по сравнению с 1990 г. количество зрителей уменьшилось в 2,5 раза и составило 544 тыс. чел.
Численность посещающих театры на тысячу человек в 1990 г. составляла 195 чел, в 1995 г. – 159
чел., а в 2005 г. уже 66 чел. Это снижение имело место и в 2011 г.
Следует отметить, что положение с посещаемостью театров наблюдалось и в других
странах СНГ. Так, в Беларуси, в Грузии и в России численность посещающих театры зрителей
уменьшилось. А в некоторых странах СНГ таких как Казахстан, Армения, Молдова и Украина,
наоборот их численность увеличилось.
Местные же специалисты по сфере культуры объясняют сокращение потока посетителей
в театры и кинотеатры в начальные годы переходной экономики низким уровнем жизни
населения. В настоящее время причинами этого выступает в большей степени развитие
научно-технического прогресса. Однако, следует отметить, что в развитых странах количество
посетителей культурных заведений за последние годы не то что уменьшилось, а наоборот
продолжает увеличиваться. Слабая конкурентная среда в театральном мире, отсутствие
применения инноваций, постановка откровенно слабых произведений на сцене, доминирование
в отношениях между режиссерами и актерами личных амбиций и неформальных отношений в
целом приводит к снижению зрительского интереса к данным культурным заведениям.
Однако выше отмеченное не относится к деятельности музеев, в связи с чем за последние
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годы наблюдается рост их численности. Так, по сравнению с 1990 г. в 2005 г. количество музеев
повысилось с 124-х до 163-х, а число их посетителей с 1154 тыс. до 1477 тыс.человек. Если в 1990
г. на каждую 1000 чел. населения приходилось 164 посетителя музеев, то в 2005 г. эта цифра
была уже 176 чел. В 2010 г. численность музеев возрастала далее и достигла отметки 226-ти, а
количество их посетивших людей возросло до 1804 тыс. чел. Конечно, на рост посетителей в
музеи повлияло и увеличение числа зарубежных туристов посетивших нашу страну.
Среди факторов, влияющих на ситуацию возникшую в сфере культуры , важное место
занимает финансирование данной сферы. Развитие культурных заведений напрямую зависит
от их финансирования. Источниками данного финансирования выступают:
- Государственный бюджет;
- Сборы;
- Личные средства и общественные взносы.
В современном мире наиболее распространенным источником финансирования сферы
культуры является негосударственное финансирование:
1.Средства коммерческих организаций, привлекаемые для совместного проведения с
государственными предприятиями культурных проектов и мероприятий;
2.Средства благотворительных фондов, организаций, ассоциаций и схожих с ними др.
предприятий;
3.Средства физических лиц;
4.Средства, полученные от проведенных лотерей;
5.Доход, полученный от лицензирования некоторых видов деятельности культурных
заведений;
6.Доход, полученный от деятельности телевизионных каналов, от продаж аудио и видео
продукции, книжной торговли, оргтехники, аудио и видео дисков и т.д.
7.Абонентские платежи за потребление теле и радио программ;
8.Международная помощь.
При обзоре мирового опыта в области финансирования культуры, можно наблюдать,
что в США и Великобритании оно проводится за счет сборов и личных взносов, а в Европе за
счет государственного бюджета. По законодательству соседней с Азербайджаном Российской
Федерации на культуру в государственном бюджете выделяется 2 %, а в региональных бюджетах
6%.
В целом, финансирование данной сферы зависит от ее управления. Управление сферы
культуры проводится в жизнь на основе взаимодействия государственных и муниципальных
органов, государственных и негосударственных культурных организаций, фондов, и творческих
объединений. В нашей стране главный государственный орган ответственный за развитие
культуры – Министерство Культуры и Туризма - ответствен за финансирование развития
международных культурных связей, обеспечение деятельности особых культурных объектов,
подготовку высококвалифицированных кадров в сфере культуры, сохранение культурного
наследия и его развитие. Местные органы власти с учетом местных, национальных и других
факторов, проводят в жизнь региональные программы, помогают муниципальным органам в
развитии культуры.
На республиканском уровне финансирование культурной сферы происходит в основном
за счет государственного бюджета. В 2010 г. 1,2% от государственного бюджета было потрачено
на финансирование культуры (искусство, информационная и др. рода деятельность). Однако
этот показатель не может обеспечить высокое развитие культурной сферы. Отметим, что
оплата труда в данной области экономики значительно ниже, чем в других отраслях.
В настоящее время финансирование культурных заведений за счет негосударственных
источников возрастает. Яркий пример этого деятельность фонда имени Г.Алиева. Мероприятия,
осуществленные со стороны фонда за последние годы (Международный фестиваль мугама,
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Международный музыкальный фестиваль пианистов и т.д. ) достойны лучшей оценки.
Но из проведенного исследования видно, что в республике есть и определенные проблемы
в сфере культуры. Для их решения необходимо провести нижеследующее:
- Усовершенствовать законодательную базу в первую очередь в сфере культуры.
- увеличить объем средств выделяемых из государственного бюджета в сферу культуры
в соответствии с требованиями настоящего времени;
- увеличить уровень оплаты труда работников культуры;
- повысить долю негосударственных источников в финансировании культурных
заведений;
- должен быть создан фонд поддержки культуры;
- с целью повышения конкурентной борьбы среди культурных заведений проводить
грантовые конкурсы;
- проводить социальные опросы населения по поводу деятельности культурных
заведений и путей формирования их эстетического вкуса .
Претворение в жизнь вышеуказанных мероприятий, позволит также наряду с ростом
развития сферы культуры, улучшить возможности граждан в деле пользования услугами
культурных заведений.
Антоненко М.В.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
САКРАЛЬНИЙ І ПРОФАННИЙ ПРОСТІР В ТРАДИЦІЙНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ
ЖИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
Специфіка просторово-часових особливостей в соціальних процесах у тому, що людина
особисто творить своєрідну царину простору в якій визначає особливі часові і просторові межі.
Будуючи власне помешкання, заселяючи нові території, одомашнюючи диких тварин індивід
сам «олюднює» природу, таким чином формує свій власний соціальний простір. Примітним є те,
що освоєний людиною природний простір і неосвоєний, з точки зору природних властивостей,
не відрізняються, а от в соціальному відношенні їх відмінність істотна. Все залежить від того,
яке відношення особи до оточуючого світу. Тому просторово-часові властивості мають суттєве
світоглядне значення, бо від того як розуміється час і простір підпорядковане розуміння світу
людиною вцілому.
Досліджуючи поліський фольклор натрапляємо на численні й дуже важливі залишки
реліктових уявлень про простір. Вони проявляються, насамперед, в усвідомлені себе у світі
живих та мертвих. А саме, прагнення людиною до безсмертя, намагання розв’язати одвічні
екзистенційні питання знаходяться саме в площині просторово-часових уявлень. Спробуємо
виявити особливості сакрального та профанного простору в світоглядних уявленнях жителів
Українського Полісся.
Категорія простору використовується в різноманітних контекстах філософськокультурних розвідок. Це стосується понять «сакральний простір», «міфологічний простір»,
«духовний простір», «культурний простір», «інформаційний простір». Але спеціальних
досліджень на цю тему виявляється дуже мало. Хоча з іншої сторони, маємо достатнє
обґрунтування категорії «простору», що надають нам філософські енциклопедичні словники.
Це зумовлено, насамперед тим, що «простір» є складним багатогранним феноменом
формування якого залежить від характеру загальнокультурних суспільних змін. Між тим
поняття важко піддається однозначному визначенню. Відтак, в науковій літературі існує
багато формулювань, кожне з яких виявляє окремі сторони цього явища. Сьогоднішньому
розумінню просторових характеристик передувало три періоди уявлень про простір –
6

міфологічний, класичний та інформаційний, кожен з яких поповнив смисл поняття «простір».
Також суттєвий вплив спричинили просторові уявлення східних філософських систем, що
взаємопроникали протягом всієї історії культури людства і є не менш значущими для нас. Але,
не це є предметом нашого дослідження. Нас цікавить яким же був простір в уявленнях жителів
Українського Полісся, і де відбувався, на їхню думку, розрив між сакральним і профанним. Бо
світ полісян – це не об’єктивний світ у загальному розумінні, це їх світоуявлення, світобачення
і світовідчуття, їхня особиста об’єктивна оцінка світу, що належить виключно духовній сфері.
Відтак поняття простору акумулює в собі означені межі географічного, соціального, духовнокультурного характеру, що дозволяє говорити про локальний простір. На думку В. Ятченка,
однією з передумов зародження просторово-часових структур в традиційній духовній
культурі жителів Українського Полісся раннього періоду була внутрішня налаштованість
людини на боротьбу з силами зла, намагання уберегти себе від згубної дії злих сил, знайти
шляхи подолання цих сил, що є характерним для всієї давньоукраїнської культури й міфології.
Примітним є ще одна, не менш важлива, особливість сакрального. З одного боку людина
завжди прагнула привернути до себе вищі сили, а з іншого утримувалася від контакту з
сакральним. На думку вченого заборона такого контакту вбачалася в тому, щоб залишити
людину в рамках свого традиційного буття, щоб не порушити вічний порядок речей, що
призведе до втрати священного. Навіть в такі моменти коли за уявленнями давніх людей
відбувався прорив у сакральний простір людина має бути обережною з вищими силами. Так,
вчений наводить приклад , що «в деяких місцевостях Київського, Рівненського Полісся, коли
господарі несли кутю худобі для здійснення обрядів (щоб неслись кури, множилась худоба)
на руки одягались рукавиці, аби ненароком тілом не доторкнутись до священної куті. А в
Чорнобильському районі Київщини, як фіксує Т. Пархоменко побутував звичай приносити
кутю на покуть із заплющеними очима і так само повернутись від покуті. Це були своєрідні
запобіжні методи, спрямовані на те, щоб людина ненароком не осквернила сакрального, бо
на покуті на Різдво гостює Бог» [1]. Тепер звернімося до питання розмежування просторових
уявлень. Просторовим аналогом поділу світу на сакральний і профанний умовно є поділ світу
на «той» світ і «цей». «Той» світ – це незвіданий, невідомий світ, місце куди пересічна людина
не хоче потрапить. Але існують випадки, як зазначає В. Ятченко, коли з «того» світу йдуть,
щоб допомогти «По стежці вузесенькій, пісочком жовтесеньким діва Марія поспішається»
[2]. Так само яскравим прикладом розриву між сакральним і профанним є уявлення про
ліс, що породило віру в те, що простір лісу є магічною межею між світами, а одночасно й
транцендентальним рубежем між життям і смертю, скороминучим і вічним. В різдвяному
замовлянні йдеться:
Смерте, смерте, іди на ліси,
Йди на безвість, йди на море,
І ти, Морозе, великий і лисий,
Не приходь до нас із своєї комори!
Смерть з Морозом танцювала,
Танцювала і співала,
а за море почвалала [3].
І в іншій поліській казці йдеться про чоловіка, що йшов в ліс по дрова «…да й
найшов хату туєй самой смерті…» [4]. За давніми уявленнями полісян, смерт у вигляді
старої жінки мешкає в темному лісі, серед галявини. Не менш цікавим, є приклад
замовляння, де хворобу відправляють в інший простір за ліс: «Переляк, перелячище!
Я тебе яйцем викочую, а водою виливаю, на пущі і сухий ліс відсилаю…» або «Урокиурочища, підіть собі на луги, на ліси дрімучії, на степи степучії, де глас чоловічий не
знаходить, де півні не співають; піди собі болість очная» [5]. Ліс в полісян розтрощував
і водночас з’єднував елементи архаїчної світобудови, виокремлював освоєний людиною
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простір від непідкореного ворожого хаосу (поза лісом), організовував його уявний світ
у горизонтальній площині. Горизонтальна модель світобудови передувала вертикальній,
оскільки просторові уявлення мисливця були пов’язані з кочовими шляхами. Специфіка
землеробства прив’язала землероба до певного місця, тому в його просторових уявленнях
містилась конкретна точка відліку. Простір став структурованим, замкненим у собі.
На протистоянні ворожому хаосу він утворював упорядкований по вертикалі космос.
Міфічний космос, який втілював світовий порядок, мав багаторівневу структуру: по
горизонталі – чотири сторони світу; по вертикалі – три основні субстанції: небо, земля,
підземний світ. Земний світ людей протиставлявся небесному світові духів, а небесний
світ – підземному світові:
«Летіла соя в кунец села
Опустила жолуденьку.
Рости дубе тонкий, високий,
А в том дубові три користи:
У корені чотири бобри,
У середині яри поли
А из верху ясни соколи!
Чорни бобри на шубоньку,
Яри поли на свіченьку,
Ясни соколи на втішейку» [6].
Самостійні рівні світобудови, за уявленнями давніх людей, пов’язувалися між собою
світовою віссю у формі світового дерева, верхівки якого сягали неба, коріння пронизувало
підземний світ, а стовбур асоціювався із земним світом. Іншим втіленням світової осі були
світова гора та світовий стовп, що не є характерним для жителів Українського Полісся.
Насамперед це зумовлено географічним ландшафтом однотипним від Десни до Західного
Бугу, де достання кількість лісів, боліт і рік. Тому і виразом світової осі було в першу
чергу світове дерево, що уособлює собою єдність всього світу, де для кожного предмета чи
явища є своє упорядковане місце. А ж потім, скоріш за все, завдяки нашаруванню інших
культур в поліському фольклорі з’являється уявлення про світову гору чи стовп. Світова
вісь зв’язувала усі просторово часові координати, уособлюючи прадавню модель світу. [7]
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ГОРДЫНЯ, ТЩЕСЛАВИЕ, ЧЕСТОЛЮБИЕ, ЗАВИСТЬ И ЖАДНОСТЬ КАК
КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
Компенсаторные проявления недостаточности социально-личностных способностей
человека весьма разнообразны. При их рассмотрении допустимо прежде всего обратиться
к феноменам гордости и тщеславия, под которыми, согласно Ч. Х. Кули, могут пониматься
формы социального самодовольства, производящие на окружающих людей неприятное,
эгоистическое впечатление [1]. Основное различие между ними заключается в том, что
гордость присуща более твердому и самодостаточному типу сознания, чем тщеславие. При
этом неприязнь, вызываемая гордостью у окружающих, обычно оказывается глубже, чем
в случаях с тщеславием. Впрочем, к гордости индивида взаимодействующие с ним люди
приспосабливаются легче, так как она, в отличие от тщеславия, делает человеческие поступки
в какой-то мере предсказуемыми. Гордость, придающая человеку непоколебимую уверенность
в собственной безупречности, часто оказывается причиной его заблуждений относительно
как самого себя, так и того впечатления, которое он производит на тех, с кем взаимодействует
каким-либо образом. Да и может ли быть иначе, если, с одной стороны, собственный образ для
каждого одержимого гордостью человека исключительно привлекателен? К тому же, с другой
стороны, этот не ведающий сомнения и стыда индивид твердо уверен в том, что те немногие
люди, чьё мнение его действительно заботит, воспринимают («обязаны» воспринимать!) его
образ точно так же, как и он сам.
Надо полагать, что содержание понятия гордости при таком его использовании
фактически включает в себя не только всё относящееся к гордости как таковой, но и нечто
явно родственное ей, но имеющее несколько иную качественную определённость. Думается,
что это качественно иное нечто вполне допустимо отождествить с тем, что, согласно
Л. Н. Толстому, представляет собой сознание своего человеческого достоинства [2] и что
настолько глубоко овладело всем естеством данного человека, что стало определяющей чертой
его индивидуального мироотношения и повседневного поведения. Впрочем, использование
термина, почерпнутого из работы Толстого, не выглядит, по крайней мере, в данном дискурсе,
достаточно удачным. Представляется, что более уместным здесь будет термин «гордыня».
Различая гордость как таковую и сознание человеческого достоинства (то есть гордыню.
— И. Б.), Л. Н. Толстой указывает, что первое увеличивается по мере внешнего успеха, второе
же — по мере внешнего унижения. «Человек гордый, — пишет он, — уважает не себя, а то
мнение, которое о нём составляют люди; человек с сознанием своего достоинства (движимый
гордыней. — И. Б.) уважает только себя и презирает людское мнение» [3].
Индивид, ощущающий недостаточность присущих ему социально-личностных
способностей для удовлетворения своих потребностей, может более или менее успешно
уклоняться от признания самому себе в своей несостоятельности, частично компенсируя
её именно за счёт гордыни. В случаях подобного рода он чётко отделяет себя от жизненных
обстоятельств и тех людей, с которыми ему приходится взаимодействовать и последовательно,
порой весьма изобретательно культивируя свою гордыню, «поднимается» над окружающими
на ходулях самомнения.
Тщеславие, представляющее собой довольно-таки часто встречающийся вариант
компенсаторного социального самообольщения, порождает у человека образ самого
себя, который подобен тому, что возникает при наличии гордости. Однако у тщеславного
человека возвышенный образ себя неустойчив настолько, что сам он подспудно ощущает и
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обычно подозревает, как правило беспочвенно, что люди его не понимают, недооценивают,
пренебрегают им. Тем не менее, он порой настолько сживается с этим образом, что утрачивает
сколько-нибудь критическое отношение к себе и к складывающимся жизненным ситуациям;
становясь в связи с этим управляемым, манипулируемым, он нередко попадает в глупое
положение. Так или иначе, тщеславный человек в глазах окружающих обязательно, раньше
или позже, показывает себя именно тем социально ущербным самодовольным глупцом, каким
он и является на самом деле.
Тщеславный человек эгоцентричен; согласно Ж. Лабрюйеру, он «равно получает
удовольствие, говоря о себе как хорошее, так и дурное; человек скромный просто не говорит о
себе. Смешная сторона тщеславия и вся постыдность этого порока полнее всего проявляются в
том, что его боятся обнаружить и обычно прячут под личиной противоположных достоинств»
[4]. При этом самой утонченной уловкой тщеславия является ложная скромность. Именно
ложная, так как на деле индивид, пораженный тщеславием, «хочет, — как свидетельствует
Л. Н. Толстой, — чтобы его хвалили. Для того, чтобы его хвалили, ему нужно быть тем, что люди
считают хорошим. Люди же считают хорошим то, что им нравится. А нравится им то, чтобы их
считали хорошими. И потому нет более тщетного занятия, как удовлетворение тщеславия» [5].
Обычно человек удовлетворяет своё тщеславие за счёт «побед» над теми, кто по своим
способностям и возможностям заведомо не может состязаться или конкурировать с ним на
равных. Но если окружающие оказываются серьёзными соперниками, он стремится взять верх
за счёт обмана, игнорирования тех правил поведения, которые принято соблюдать в избранной
им для самореализации сфере. Если же искомый результат не достигнут, этот человек всегда
находит повод для того, чтобы возложить ответственность за неудачу на других. Зачастую он
держит себя высокомерно, подчеркивая свою особую важность и неповторимость, по мере сил
заботясь о том, чтобы это не осталось незамеченным.
Ещё одна характерная черта индивида, чьи социально-личностные способности
недостаточны для адекватного удовлетворения собственных потребностей, это честолюбие,
то есть стремление к общественному признанию, к почёту, к славе. Б. В. Зейгарник отмечает,
что честолюбие может проявляться в виде желания либо «доказать свои способности»,
либо «проверить свои возможности» [6]. Думается, что как то, так и другое желание, будучи
достаточно острыми, в конечном итоге побуждают человека вступить в «соревнование» с
другими людьми, которое, как ему подспудно представляется, должно обязательно оказаться
успешным для него.
Сопоставляя свои жизненные достижения с достижениями других людей, человек
в подавляющем большинстве случаев обнаруживает, что первенство принадлежит не ему.
Возникновение зависти в этой ситуации — явление не только естественное, но и вполне
простительное для всякого человеческого существа. Тот факт, что какого-то индивида
посетило это чувство, сам по себе ничего не говорит о соотношении присущих ему социальноличностных способностей и соответствующих им потребностей. Однако если данное чувство
возникает вновь и вновь, практически не покидая человека и обусловливая содержание и
форму едва ли не всех его действий и поступков, то это недвусмысленно свидетельствует о
недостаточности его способностей для удовлетворения имеющихся потребностей.
Чувством, несомненно негативным по своей сути, является жадность, довольно-таки
часто характерная для рассматриваемых индивидов. Чувство это тесно связано с завистью,
как, впрочем, и с тщеславием. Если зависть есть стремление человека к тому, чтобы отнимать у
других что-то нужное им, тем самым унижая их, то жадность представляет собой стремление
не дать иным людям удовлетворять свойственные им потребности.
Люди, чьи социально-личностные способности нуждаются в компенсации, часто
преисполненны гордыней и тщеславием, болезненно заострёнными честолюбием, завистью
и жадностью. Замкнувшись на самих себя, отгородившись от всего Мира скорлупой
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немногословия, а то и упорного молчания, сухостью и холодностью всех своих внешних
проявлений, они старательно игнорируют социокультурно обусловленные сигналы,
посредством которых заинтересованные во взаимодействии с ними окружающие стремятся
обратить на себя их внимание. Однако такая (да и всякая иная) компенсация недостаточности
социально-личностных способностей человека неизбежно оказывается иллюзорной.
Список использованной литературы:
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УНИВЕРСИТЕТ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ
Университет является мощным образовательным институтом, в котором, опираясь на
многовековые традиции, происходит становление и развитие общества. Миссия классического
университета, созданного Дж. Ньюменом, – оберегать и транслировать духовное богатство
общества. Университет становится местом универсального обучения. В нем царит атмосфера
«интеллектуального мира», чистой и ясной мысли, которой дышит не только преподаватель,
но и студент, хотя студент изучает лишь несколько наук из множества. Целью университета
является не просто передача знаний, а воспитание студента, формирование у него «философской
привычки ума». Университет провозглашает «свободу, спокойствие, уверенность и мудрость»,
где «образование» в отличие от «обучения» несет в себе не только научение ремеслам или
искусствам, а воздействие «на умственную природу», на процесс «складывания характера» [1,
p. 167]. В основе возникновения университета находится формирование общества, которое
характеризуется, с одной стороны, стремлением познать истину и, с другой – приобрести
прагматическую профессиональную подготовку [2]. Создание новой академической среды
в университетах повлекло изменение структуры породившего их общества. Обогащая и
усложняя ее, университеты становятся центрами образования, науки и культуры. Первые
университеты обладали правом выбора учебных предметов по своему усмотрению, стремились
к специализации, именно так возник медицинский факультет итальянского университета
в Салерно, болонский и парижский университеты [3]. История возникновения первых
европейских университетов легла в основу теории университета, формирование которой
происходило не только исходя из потребностей общества, но и в результате осмысления
опыта и проблем этого уникального явления европейской культуры, стремления построить
метатеорию гуманитарного знания в целом, основным объектом которого является культура.
Образование в XXI веке нуждается в модернизации высшей школы, что предполагает
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неизбежную коренную ломку традиционной системы высшего образования, ее
универсализацию, глобализацию, фундаментализацию, гуманизацию, технологизацию,
стандартизацию, копмпьтеризацию и т.д. Задача государства – способствовать созданию
условий, необходимых для эффективного выполнения системой образования своих социальных
и образовательных функций. Сущностные характеристики концепта «модернизация»
основываются на классическом толковании модернизации как процесса О. Конта, Г. Спенсера,
К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма и сводится к пониманию, что модернизация – это
обновление всех сфер общества, включая экономику, политику, образование. Модернизация
высшего образования соотносится с концептом «реформирование». Реформа – это
социальные изменения, направленные на улучшение жизни всех членов общества, а также его
совершенствование посредством модернизации; реформа по своей сути – это преобразование,
переустройство, проводимые в большей своей части «сверху». С лингвистической точки
зрения в словосочетаниях «реформа содержания образования», «реформа методов
образования» нарушена лексическая сочетаемость, поэтому в речи необходимо употреблять
словосочетания «модернизация содержания образования», «модернизация методов
образования». Влияние глобализации на высшее образование проявляется в том, что высшее
образование – это перспективная экспортная отрасль экономики в рамках международных
программ обмена образовательными услугами; глобализация предполагает появление новых
видов профессиональных высших учебных заведений (университет, академия, институт,
колледж) и способов их финансирования, единое образовательное пространство, введение
унифицированной системы квалификаций, единые общемировые критерии оценки качества,
требования к организации учебных программ, единое исследовательское пространство,
повышение конкурентоспособности, образование в течение всей жизни и т.д.
Информатизация общества и образования – неизбежная закономерность развития
современной цивилизации, которая распространяется на все страны мирового сообщества.
Под информатизацией образования понимают инновационный процесс, который приведет
к совершенствованию форм и методов обучения и организации учебного процесса,
автоматизации информационно-методического обеспечения и организационного управления
учебным процессом на основе информационных технологий с целью модернизации
системы высшего образования. Medien (современные средства передачи информации –
Интернет, компьютер, телевидение, радио, телекоммуникационные системы, пресса и др.)
Позволяет сделать образование открытым, доступным, массовым, так как, с одной стороны,
не ограничивает образование возрастными или временными рамками; с другой – в силу
развития промышленной революции в xxi веке каждый человек должен свободно обращаться
с системами передачи информации (компьютером, факсом и т.д.). В процессе информатизации
образования Интернет – это ведущий инструмент развития нового типа наук и практик;
это пространство, в котором формируются и складываются общности, культивирующие
ценности современного общества; Интернет позволяет работать с учетом индивидуальных
возможностей каждого обучаемого и развивать их способности. Создание корпоративных
университетов и Интернет-общение позволяет проектировать, устанавливать связи между
наукой, образованием и разными сферами практики. В этой связи нет необходимости
рассматривать проблему информатизации как инструментально-технологическую, т.е.
насыщение сферы образования средствами информатики, создание на их основе нового
педагогического инструментария. В новых условиях развития цивилизации необходимо
изменить сами цели образования, обеспечить принципиально новую его ориентацию на
условия жизни и проблемы информационного сообщества.
Гуманизация является необходимым условием обновления содержания образования
современного университета. Научный и технологический прогресс вносит в развитие
цивилизационного общества xxi века не только позитивные, но и негативные компоненты,
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связанные с технократическим мышлением, в основе которого лежит идея превосходства
средства над целью, техники над человеком. Технократическое мышление изживает себя,
становится бессмысленным, опустошающе действует на культуру. Осознание этой опасности
делает проблему гуманизации образования особенно актуальной. Модернизация высшего
образования направлена на формирование новой парадигмы образования современного
университета, на преодоление разрыва между гуманитарными и негуманитарными
дисциплинами и узкой специализации. Через гуманитарно-нравственные ценности будущий
специалист должен видеть научно-технические проекты, технологию и методологию
технического творчества. Идея гуманизации высшего образования основывается на
либеральном образовании, где главное – индивидуализация и естественные права личности,
свобода, равные возможности, демократия. Принципы либерального образования позволяют
личности осуществить свободный выбор условий и средств самореализации, условий и средств
саморазвития.
В содержание гуманитарного современного образования входят не только гуманитарные
науки, призванные раскрывать законы общественного развития, разрабатывать социальные
нормы, установки; но и знания об обществе, умения и навыки социального взаимодействия,
знания, дающие возможность функционировать в условиях гражданского общества и
высокотехнологизированного мира. Процесс гуманитаризации призван обеспечить в
университете общегуманитарное современное образование через создание комфортной
гуманитарной среды, через гуманитарную направленность всех дисциплин (гуманитарных,
естественнонаучных, технических), через преподавание собственно гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Гуманитаризация – это система организационных,
методологических, психологических мер, направленная на проникновение гуманистических
идей и гуманитарных знаний в естественнонаучное и техническое знание, на преодоление
технократического стиля мышления. Гуманитаризация образования позволяет раскрыть
миссию человека в цивилизационном развитии обществе как существа социального и
духовного, наделенного даром внутренней свободы и нравственной ответственности. В этих
условиях гуманитаризация образования является составляющей процесса гуманизации
современного университета, так как позволяет видеть в каждом студенте и преподавателе
личность и индивидуальность, атмосферу подлинной культуры [4].
Таким образом, университет XXI века не снижает значимости прошлого образовательного
опыта и приобретает новые качественные характеристики. Современный университет
призван формировать личность и ее целостное мировоззрение; определяет приоритетное
значение знаний, умений, управленческих решений с целью обеспечения достойного качества
жизни, в том числе учитывает и проблемы международного образовательного пространства.
Университет является культурным и цивилизационным феноменом, который способствует
сохранению и приумножению духовных, моральных ценностей человечества, распространению
передовых знаний и информации, тем самым повышая культуру и развивая современное
общество в целом.
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СИМВОЛ ЯК КОНСТРУКТ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
В умовах багатоманітності запропонованих суспільству духовних цінностей особливе
місце займає міфосимволічне світобаченню давніх слов’ян. Адже і в сьогоднішніх, глибинних
світоглядних структурах, які визначають напрямки культурного розвою, ми знаходимо
пласти найархаїчніших уявлень. Саме тому так важлива й необхідна реконструкція прадавніх
символів. Адже на основі світоглядної самобутньої символічної системи створювалися перші
передфілософські утворення, які були зумовлені значною мірою характером і способом
діяльності, побутом давніх слов’ян: формувався певний стиль життя і мислення, вироблялись
характерні орієнтації на освоєння світу. Накопичений духовний потенціал у вигляді
слов’янських вірувань та уявлень і їх репрезентації – символіки загалом збагачує етнофонд
української нації, її культурні традиції.
У слов’янській традиції збереглися кольорові символи для вертикальних координат:
верх – білий, середина – червоний, низ – чорний. Також велике значення має вогонь як символ
сутності, середини, єства світового дерева. Це відображається в особливому способі добування
вогню тертям дерева об дерево. Своєрідне структурування Космосу та світу людини можна
відстежити у «Велесовій книзі»:
«Се бо Дажбо створив нам Яйце, ту Світ-Зорю, яка нам сяє.
І в тій Безодні повісив Дажбо Землю нашу,
Аби тая удержана була» [1, с. 1].
Уявлення про «землю нашу», яка «висить» у Космосі, - це навдивовижу точне уявлення,
яке засвідчує дуже високу космогонічну свідомість наших пращурів. Земля не стоїть на трьох
китах, які, у свою чергу, плавають у безбережному океані (саме так уявлялася земля в пізнішій
слов’янській міфології), а перебуває в космічному безмежжі. Галина Лозко, відома дослідниця
нашої прадавнини, походження знаменитої української писанки пов’язує із Землею, яка нагадує
великодню писанку. Елементи творильності трапляються у космологічних сюжетах про золоте
яйце, з якого виникає світ і все створене; про світове дерево-символ єдності трьох світів, про
поєднання води (жіночої пасивності сутності) з вогнем (чоловічої активної енергії).
У слов’янському світосприйнятті значне місце відводиться символу кола як засобу
відокремлення свого світу від чужого. Як зазначає М.Попович, «садиба по-українськи –
«обійстя», дослівно означає «місце, яке обходять навколо» [2, с. 34]. Мабуть, у цьому сенсі в
усіх слов’ян існує звичай оборювання поселення магічним колом, що слугує певним оберегом,
захищає поселення від зла та негараздів. Коло символізувало цілісність,нескіченність світу.
Найповніше ця символіка знайшла відображення у поховальних обрядах, зокрема у курганному
обряді.
М. Костомаров у праці «Слов’янська міфологія» наводить численні приклади багатьох
фантастичних міфічних істот-символів. До них відносяться русалки. «Як багато значили ці
істоти у слов’ян, видно із того, що завжди зберігалися не лише пам’ять про них, але й віра в їх
існування; і найсуворіші літописці вимушені були називати русальною неділею час, який був
визначений для святкування цим німфам» [3, с. 227]. Корінь слова русалка можна віднайти
у кельтській мові, де рус означає вода. У східних слов’ян воно набуло найрізноманітніших
варіацій – Руса в Новгородській області, Рось – на Київщині, Русиловка – в Полтавській області.
В українській мові слово русло – означає середину річки. Отже, русалка – жителька русла, води.
Живучи постійно у воді, на свято Лади весною, коли вся природа святкує воскресіння, русалки
виходили із води і кружляли в хороводі на луках, лісах, полях.
Слов’яни шанували міфічних персон, духів природи, які за їх уявленнями жили та
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порядкували в помешканні та на обійсті, в хаті і в дворі. Наприклад, бабай – нічний дух,
фольклорний персонаж слов’ян. Уявляли його в образі старого дідугана з торбиною, який
сидить в кущах або ховається в городині. Коли поночіє, він приходить до вікон і сторожить
неслухняних дітей. Бабай лише лякає дітей. «Баю-бай, баю-бай, не ходи до нас, бабай», –
застерігається у дитячій пісеньці. Інший дух домашнього вогнища, вартовий, покровитель
дому – домовик живе під піччю чи в запічку, полюбляє сидіти на горищі. Домовик своїм
допомагає, а чужим шкодить. Коли ж домовик розсердиться, він відчиняє серед ночі двері й
вікна, одтикає каглу, жбурляє посуд, б’є, щипає, тривожить сонних домашніх. 27 листопада,
коли починається Різдвяний піст, після вечері лишають на столі об’їдки та немитий посуд,
накривши все те скатертиною, щоб домовикові було чим заговіти.
На противагу світлоносним, животворним силам протиставлялась похмура, зла істотасимвол – Чорнобог (звідси походить назва чорт). Як зазначає М. Костомаров [ 3, с. 232233], дійсно у слов’ян була зла сила, яка називалася див. Так, у «Слові о полку Ігоревім» див
пов’язується з небезпекою, виступає немовби передвісником нещастя.
Щоправда, деякі негативні сили, в східних слов’ян набували позитивних характеристик
і ставали самобутнім явищем. Приміром, це відноситься до такого українського символу як
відьма. Відьми живуть між людьми із вигляду нічим не виділяються від звичайних людей,
за винятком маленького хвостика, який приховують. В.Даль відмічав, що на Україні нема
жодного села, де не було б відьми. До них біжать, коли є потреба, на них покладається і вся
відповідальність за всі громадські та особисті біди. Розповідають також, що на Лисій горі
живе найстарша з відьом і до неї у певну пору року повинні з’являтися усі чародійки. Поганий
вплив відьом розповсюджується на все, що обіцяє приплід та народження. Але все-таки люди
зверталися до відьом; вони були відомими лікувальницями та знахарками. Отже, відьми були
учасниками усього життєвого циклу людини, своєрідним соціальним регулятором життя.
Слов’яни поклонялися священним дубам, особливо старим. Ясен був присвячений
Перуну. Клен і липа символізували шлюбну пару. Береза символізувала матір-природу. Також
птахи у слов’ян мали символічне значення. В ролі таких птахів виступали зозулі, голуби,
ластівки, ворони. Зозуля була пророчицею майбутнього з таємничим змістом. Голуб у всіх
слов’ян – символ ласки. Так, І.Нечуй-Левицький у міфу про створення світу і мирове дерево
підкреслює, що світ сотворили два голуби:
«Колись то було з початку світу;
Втоди не було неба, ні землі,
Неба ні землі, нем синє море,
А серед моря та два дубойки.
Сіли, впали два голубочці…» [4, с. 74].
У східних слов’ян існувала в свідомості так звана «таємна наука», уміння поєднувати
слова таким чином, що вони могли вилікувати або накликати хворобу, позбавити небезпеки
або згубити людину. Слово могло володіти і повелівати всесвітом. Слово могло перетворити
людину в тварину, в дерево, камінь. Люди вірили, що той, хто відав силу, за допомогою слова міг
летіти в повітрі, не тонути у воді, сила слова називалася заговором (замовляння). Замовляння
промовлялося безпосередньо над людиною або над річчю, що діяла на людину.
Поетична структура замовлянь, співвідношення в них язичницьких і християнських
елементів, добре збережена незмінна магічна формула підкреслюють їх давню дохристиянську
основу. За своїм змістом – звертанням до хвороб, явищ природи, божеств – замовляння
відображають язичницький світогляд, що персоніфікував певне явище. Наприклад, «Добрий
вечір вам, плаксивці! Просять вас крякавки на вечорниці, Ідіть собі, де люди не ходять, Де
вітер не віє, де сонце не гріє»[5, с. 21]. Виходячи з цього, можна сказати, що суттєвий пласт
замовлянь сформувався у епоху язичницької міфології слов’янства. Проте з прийняттям
християнства деякі замовляння змінюються. Божества стихій замінюються іменами Стасителя,
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Богородиці, апостолів, різних угодників. В народні замовляння проникає домішок переконань
нового віровчення. Уявлення про божества стихій-символів зливаються з християнськими
персонажами: Христос - «праведне сонце» ототожнюється з божеством денного світла, Пречиста
Діва - з красною Зорею, Ілля-пророк, Микола-угодник і Георгій-переможець заступають місце
Перуна тощо. Християнські персонажі «вписуються» в язичницьку модель світобудови (теж
відповідно перелицьовану), хоч і зі збереженням старих функцій. Так само вода, як чудодійний
архетипічний образ старих замовлянь, перетворюється в руках нового персонажа на святу
воду за християнським зразком, але також зі збереженням старих властивостей: «Іоанне
Хрестителю... Святую воду несем відрами, вода розливається, кров унімається...»[6, с. 87]
Отже, можна висновувати, що східнослов’янська символіка – це певний тип
світосприйняття, певна ідентифікація життєвого світу людини, яка є складовою як символічного
деміургізму язичницьких богів, так і елементом християнського віровчення.
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Білик О.М., Білик Я.М.
Харківський національний університет ім. В.Каразіна
Міф як філософський текст
В сучасній філософській думці постійно існує інтерес до витоків філософії. З цієї
причини не може не зростати увага дослідників також до проблеми взаємодії філософії з
іншими важливими сферами культури, насамперед з міфом.
Взаємовпливи між філософією та міфами не обмежувались тільки стародавніми
періодами історії людства, але також безпосередньо стосуються і сьогодення, оскільки поняття
«міф» давно вже не обмежується філософами і науковцями лише класичними давньогрецькими
міфами.
Відомо, що філософія з часу своєї появи в Стародавній Греції була органічно пов’язана
з інтелектуальними ресурсами суспільства. Не буде перебільшенням визначити також і
міфологію як одну з найважливіших частин інтелектуального потенціалу давньогрецького
суспільства.
Ми вважаємо, що особливий інтелектуальний статус філософії з’являється ще в період
її виникнення і формування в давньогрецькому суспільстві. Цей інтелектуальний статус
першочергово був зумовлений специфічним характером тих стародавніх античних міфів, які
були імпортовані у систему філософських знань і, таким чином, суттєво вплинули на зміст і
форму тогочасних філософських вчень.
Протягом історії людства було досить багато спільного, що об’єднувало на рівні ідей і
символів різні форми культури, першочергово філософію, міфи і науку.
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До теперішнього часу існує досить великий масив історико-філософської,
культурологічної, етнографічної, історичної, соціологічної та літературознавчої літератури,
що присвячена дослідженню різних сторін міфології. Однак, слід зауважити, що проблема
взаємодії міфів з філософією до теперішнього часу залишається недостатньо дослідженою.
Зараз очевидною є та обставина, що вся проблематика взаємодії філософії та міфів має
досить велику кількість різних аспектів і потребує глибоких і довготривалих філософських і
наукових досліджень.
Ми ставимо перед собою мету обмежитись дослідженням тільки того в міфах, що
найбільше вплинуло на розвиток філософських вчень, а через них також і на розвиток наукових
знань.
Найбільший інтерес, на нашу думку, становлять ті ідеї, які свого часу були запозичені
з міфів кимось з філософів, і тільки пізніше, після більш чи менш тривалого перебування в
надрах філософії, такі ідеї могли стати частиною наукового знання, потрапивши, як це бувало
досить часто, до структури наукових знань саме через філософію.
Однак слід зауважити, що не все те, що філософи свого часу запозичили з міфів, було
здатне мати безпосереднє відношення до формування наукових ідей. Не викликає сумнівів, що
значна частина того важливого спадку, що була отримана філософами з міфів, надто очевидно
виходить за межі наукового знання і науки.
Крім того, слід згадати, що поряд з суттєвим впливом міфів на виникнення і розвиток
філософії, який був переважаючим і визначальним у всі часи, були відомі також і окремі випадки
зворотнього впливу окремих філософських вчень на частину міфів. Це особливо стосується
впливів філософських античних вчень на міфи, що були поширені в добу пізньої античності.
Такі випадки постають цікавими і важливими для правильного розуміння складних процесів
взаємодії різних сфер культури.
Болдарев А. С.
Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, г. Луганск
событие – атом истории, как науки
Цель данной работы привести аргументы философского характера в пользу события
как, наименьшей конститутивной единицы при изучении и осмыслении истории, как единого
и непрерывного процесса.
Проблематикой философского и исторического оправдания события, как важного
для истории понятия выступают философские концепции и взгляды не только крупных
философов: А.И. Уайтхед, М. Хайдеггер, М.М. Бахтин и Ж. Делёз, но и актуальных сегодня
историков философии: Х. Субири, П. Рикер, П. Штомпка, Ж.-Л. Нанси, А. Бадью, Ф. Бродель.
В своих работах, многие современные философы истории ведут активную полемику, «за»
и «против» принципов исторических исследований предложенных «Школой анналов». Она, как
известно, отвергала событийный подход рассмотрения истории, предлагая искать глубинные
подосновы всех исторических событий в экономических, политических, социальных,
культурных, духовных и всех других процессах присущих жизни каждого общества. Вплоть
до особенностей развития языка, через который к историкам на стол попадают исторические
факты, как то предлагает медиевистсвий подход.
Дабы избежать терминологической путаницы, спешим сразу уточнить определение
«События», которое и будет являться центральной темой данной работы. «…категория
«событие» в философско-историческом знании имеет достаточно широкий диапазон
интерпретаций. В целом на современном этапе понятие событие противопоставляется бытию.
Так если для М. Хайдеггера последнее и есть событие, то для А. Бадью оно лишь дает почву
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для его возникновения… Событие, по мысли философов, принципиально сингулярно и
может получить собственное имя, т. е. индивидуальную выраженность. Иными словами, оно
представляет собой некое явление, осуществление которого отменяет прежние принципы
наблюдения, индивидуализируется в своей неповторимости. Событие – временнáя сущность,
так как предполагает наступление момента своего осуществления. Актант, или субъект, может
принимать участие в свершении или наблюдении события, которое в таком случае называется
заполненным, а может и не участвовать (пустое событие). Историческое событие в новейших
исследованиях трактуется как изменение существующих социальных условий, которое
является результатом действий индивидов или социальной группы» [1, с.216].
Хотелось бы указать на еще один не маловажный аспект исторического события, указанный
в определении этого понятия А. Еременко: «обладающее относительной самостоятельностью
в системе событий, целостностью и значимостью для хода исторического процесса» [2, с.46]
Именно самостоятельность, пусть даже относительная есть одно из необходимых свойств
события, как атома исторической науки. Будучи полностью детерминированным внешними
по отношению к нему обстоятельствами, событие, как атом современной науки истории,
в её стремлении к наиболее глубокому и как можно более объективному осмыслению так
называемого «исторического процесса», могло бы утратить всякий смысл и служить простым
индикатором тех или иных характерных для социума процессов.
Но событие помимо объективной составляющей, объединяет в себе еще и субъективное,
индивидуальное начало, которое, собственно и позволяет ему быть относительно
самостоятельным. «событие, двойным коррелятом которого выступает, с одной стороны, та
же самость души, а с другой стороны — объективный мир» [3, с.182].
Также, обращаясь к заголовку текста, хотелось бы уточнить, что слово «атом» по
отношению к событию употребляется как метафора в значении его прямого перевода с
древнегреческого языка как «не делимый». Этой метафорой мы хотели бы подчеркнуть
принципиальную неразложимость понятия, в рамках исторической науки. Мы, конечно, в
предыдущем абзаце указали на наличие единства объективной и субъективной составляющей
события, но в таком «разобранном» виде, событие для истории никак не может служить
конструктивным материалом. Тот факт, что физиками давно доказана, возможность деления
атома, как микро частицы, к данной метафоре отношения не имеет.
Поль Рикер в работе «Память, история, забвение», делает попытку примирения
событийного и условийного подходов к истории. Он видит развитие истории в нахождении
новых подходов анализа объективных причин подготавливающих события, а также самих
событий. «Одной из задач истории является открытие новых перспектив рассмотрения
проблем и событий» [4, с.182].
Возвращаясь, к утверждению, принципиальной неразложимости события в истории на
объективную и субъективную составляющие, нам следует указать на процесс смены стилей
исторических текстов, начиная с принципов изложения античных историков Геродота,
Фукидида, Тита Ливия, которые склонны были искать аналогии великим событиям не только в
прошлом, но и в источниках, которые мы сегодня называем мифологическими. Никто из них не
делал акцентов на уникальности и неповторимости описываемых ими событий. Для римских
историков правящий Октавиан Август, это второй Юлий Цезарь, а Юлий Цезарь, второй
Александр Македонский, а Македонский второй Ахиллес и так далее до древнегреческого
мифа о космогонии. Понимание события античными праисториками явно имеет ритуальную
основу – оно должно повторяться. Из этого следует вывод, что античность тяготела к акценту
на ритуальную (объективную) сторону события. Христианская эпоха, вместе с принципом
историзма, придало событию уникальность – Христос, как уникальный субъект расколовший
историю пополам. Эпоха Нового Времени, ослабила позиции христианского мировоззрения и
усилила рациональные подходы к пониманию истории. Формирование строго философского
18

подхода к истории как науке, проявило и постоянно усиливало тенденцию объективизации
этой науки. Чем меньше в истории субъектов – тем лучше! Абсолютный идеализм Гегеля
изложенный им в «Феноменологии духа», яркий пример понимания человеческой истории,
в которой нет места индивидууму, где все процессы. взаимоперетекают и движутся к строго
опредёленной цели – завершению истории развития мирового Духа. Призыв представителей
школы Анналов, искать «настоящую» историю в долговых расписках, судебных тяжбах,
расходных книгах, бухгалтерских отчетах и особенностях языка, изучаемой нами местности
и эпохи, радикально отодвинул событие на второй план. Этот последний подход выглядит
до абсурда объективным, как будто из Гегелевской системы начисто вымели весь дух и путь
постижения истории выслали содержанием сорных корзин продуктовых магазинов.
Ранке, отстаивая атомарную целостность и незаменимость события в истории, находит
такие аргументы: «…в конце концов каждое историческое событие предстанет перед историком
в полнейшей контекстуальной наготе. Тогда событие окажется уже не символом, который можно
прочитать и которому, исходя из чего-то другого (то есть из его контекста), можно подобрать
подходящее значение; а просто тем, что есть, и более ничем, исключительно потенциальным
объектом опыта. То, что уходит от контекста, от всех (нарративных или контекстуальных)
значений, от всяческих значений, то, что просто пребывает в своей семантической наготе, для
нас может быть лишь объектом опыта» [5, с.211].
Очевидно, что и субъективная и объективная традиции понимания истории имеют свои
позитивные и негативные стороны, области исследований для которых они применимы или
нет. Поэтому современная философия истории должна учитывать обе традиции исторических
подходов, причем желательно в диалектическом единстве, и по нашему мнению, это единство
должно именоваться «событием».
В данном случае возможно возражение – почему, атомарной частицей истории непременно
должно быть событие, а не факт, ведь это понятие так же важно для этой науки, как и событие?
Факты, конечно «упрямые вещи», но для понимания исторических событий исследователями
производиться тщательный отбор фактов определённым образом дополняющих событие, но
никак его не отменяющих. А. М. Еременко делает справедливое указание на, методологическую
путаницу понятий события и факта, в которую впадают сами историки: «Позиция Р.Арона в
данном вопросе не вполне ясна. Судя по тому, что историческими фактами для него являются
и убийство Марата, и землетрясение в Лиссабоне, и статуи Фидия, он не различает факты и
события. С другой стороны, когда он говорит, что для историков не важна солдатская шинель
Фридриха II, но важен план сражения, то здесь он подходит к правильному пониманию различия
события и факта» [2, с.18-19]. Истоки этой путаницы А. М. Еременко поясняет, дуализмом
понятия «факт», в его применении к истории: «чрезвычайно важное для понимания сущности
исторического различие факта-события и факта-вещи. Фактом является и Фермопильская
битва, и более длинные копья спартанцев по сравнению с копьями персов. Однако первый
факт является также и событием, а второй не является [2, с.19]. Это уточнение позволяет нам
еще раз подтвердить относительную автономность события, теперь уже от факта.
Итак, анализ современного смысла вкладываемого в понятие «историческое событие»,
позволяет нам сделать вывод о том, что это понятие на сегодняшний день еще рано «сбрасывать с
парохода современности». Напротив, тот потенциал, который в нем сегодня находят философы
истории, позволяет событию выступать той не делимой частицей – атомом исторической
науки, в котором историки смогут найти надёжный конструктивный материал, для верного
понимания исторического процесса.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАКОНА И БЛАГОДАТИ В «СЛОВЕ» ИЛАРИОНА
«Слово о Законе и Благодати» Илариона — одно из первых древнерусских произведений,
где представлена совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих отношение
населения к носителям княжеской власти. Сакрализация деятельности светской власти
представлена с позиций духовенства. На момент создания «Слова» Иларион являлся
пресвитером и духовником киевского князя Ярослава Владимировича, следовательно,
был осведомлен о мировоззрении и населения (паствы пресвитера) и обладателя власти
(духовного чада пресвитера). Это сложившееся мировоззрение Иларион облекает в две
духовные категории: Закон и Благодать, отражающие состояние Русской земли. При этом
Русская земля для Илариона определяется не политическими или этническими границами, а
ареалом распространения христианства, в котором деятельность князя и населения должна
соответствовать евангельским положениям.
«Распространение христианства и, соответственно, евангельских заповедей связано
с Благодатью. Но является ли Благодать противопоставлением Закону? На этот вопрос
историография «Слова о Законе и Благодати» отвечает утвердительно. Антитеза Закона и
Благодати, чаще всего, связана с сопоставлением Иларионом библейских образов Исаака и
Измаила – сыновей Авраама. Например: «Роди же Агаръ раба от Авраама, раба робичишть,
и нарече Авраам имя ему Измаил. Изнесе же и Моисѣи от Синаискыа горы законъ, а не
благодѣть, стѣн, а не истину…Тогда убо отключи Богъ ложесна Саррина, и, заченьши, роди
Исаака, свободьнаа свободьнааго. И присѣтивьшу Богу человѣчьска естьства, явишася уже
безвѣстнаа и утаенаа и родися благодѣть, истина, а не законъ, сынъ, а не рабъ»: [3, с.91]. Еще
более красноречивы следующие строки: «… видѣвши Сарра Измаила, сына Агариина, играюща
съ сыномъ своимъ Исакомъ, и ако приобидѣнъ бысть Исаакъ Измаиломъ, рече къ Аврааму:
«Отжени рабу и съ сыномъ еѣ, не имать бо наслѣдовати сынъ рабынинъ сына свободныа» …
Видивши же свободьнаа благодѣть чада своа христианыи обидимы от иудѣи, сыновъ работнааго
закона, възъти къ Богу: «Отжени иудѣиство и съ закономъ расточи по странамъ, кое бо
причастие стѣню съ истиною, иудѣиству съ христианством: [3, с.92]. Подобный пример можно
найти в тексте и без библейских образов: «Яко иудѣиство стѣнемь и закономъ оправдаашася, а
не спасаашеся, хрьстиане же истиною и благодатию не оправдаються, нъ спасаються»: [3, с.93].
Тем не менее, мы позволим себе высказать другое предположение: не о противопоставлении, а
о взаимосвязи Закона и Благодати в «Слове» Илариона.
Приблизиться к пониманию смысла, который Иларион вкладывал в свою проповедь,
помогают следующие моменты.
Во-первых, в начале «Слова» Иларион повествует, что Бог «оправдал племя Законом», то
есть дал племени уставы, составляющие Закон: «Богъ христианескъ… оправдѣ прежде племя
Авраамле скрижальми и закономъ, послѣжде же сыномъ своимъ вся языкы спасе Евангелиемъ
и крещением, въводя а въ обновление пакы бытиа, въ жизнь вѣчную»: [3, с.94]. Оправдания
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в тексте Псалтири означает «уставы Божьи». Бог «оправдал племя Законом» означает то, что
Бог дал племени свои уставы – уставы, составляющие Закон. И, согласно тексту, только после
Закона («послѣжде») можно получить Крещение и жизнь вечную. Уже этот текст заставляет
сомневаться в противопоставлении Закона и Благодати. (Кстати, в приведенном образце слово
«Благодать» отсутствует).
Во-вторых, Закон, по мнению, Иллариона, нужен для «проуготования» (приготовления
для встречи) Благодати: «Кто бо великъ, яко Богъ нашь. Тъ единъ творяи чюдеса, положи
законъ на проуготование истинѣ и благодѣти, да въ немь обыкнеть человѣчьско естьство, от
многобожества идольскааго укланяяся, въ единого Бога вѣровати, да яко съсудъ скверненъ
человѣчьство, помовенъ водою, закономъ и обръзаниемь, прииметь млѣко благодѣти и
крещениа»: [3, с.91]. Если Закон нужен для «проуготования» (для приготовления) Благодати,
то, следовательно, Благодать не может появиться без Закона. Именно Закон сокрушает
многобожие: «да въ немъ обыкнеть человѣчьское естество, от многобожества идольскааго
укланяяся», и тем самым расчищает дорогу Благодати, что, в свою очередь, усиливает вывод о
взаимосвязи Закона и Благодати.
Следующая строка провозглашает: «Законъ бо прѣдътечя бѣ и слуга благодѣти и истинѣ».
Здесь представлена именно память контекста. В христианских текстах эпитет Предтеча
употребляется в отношении Иоанна Крестителя, иными словами, Иоанна Предтечи. И, нигде
и никогда, Иоанн Предтеча в канонических текстах не противопоставляется Иисусу Христу.
Как Иисус Христос выше Предтечи, так и Благодать выше Закона, но как Иоанн Предтеча
«приготовляет путь» перед Христом, так и Закон «приготовляет путь» перед Благодатью.
Слова Илариона «Законъ бо прѣжде бѣ и възнесся в малѣ и отиде. Вѣра же христианьская,
послѣжде явльшися, больши первыа бысть и расплодися на множьство языкъ»:[3, с.92]. на
наш взгляд, объясняют и сопоставление Закона с рабом Измаилом, а Благодати со свободным
Исааком. В. В. Пузанов отмечает, что Владимир, по происхождению, ближе к Измаилу, чем к
Исааку, так как родился от «несвободной матери». Далее исследователь ставит вопрос: замечал
ли Иларион, что развивая оппозицию Измаил (раб) – Исаак (свободный) «подставлял»
Владимира? Ответ В. В. Пузанова такой: Иларион и его современники оценивали события
«по факту»: если Владимир победил в междоусобной борьбе, значит, он угоден Всевышнему.
Отсюда следует, что Владимир - благороднорожденный и законный правитель: [6, с.517-519].
Позволим себе дополнить рассуждение исследователя. Исаак и Измаил - сыновья патриарха
Авраама. Как Закон появляется раньше Благодати, так и Измаил рождается раньше Исаака, но,
как Благодать выше Закона, так и младший сын Исаак выше старшего Измаила. Именно Исаак
становится наследником отца. В тексте Илариона Владимир ближе к Исааку, а не к Измаилу,
потому что, также как и Исаак, приходится младшим сыном. К тому же при отсутствии
противопоставления Закона и Благодати, главным становится последовательность рождения
братьев, а не социальное положение их матерей.
Благодать не может появиться без Закона (Закон – Предтеча Благодати, Закон «прѣжде
бѣ и възнесся»…): [3, с.93] , но Закон может существовать без Благодати, если «человеческое
естество» остановится на данном уровне развития (на уровне Закона) и не поймет, что следует
идти дальше, «закостенеет» как потомки Агари и «аки приобидѣнъ бысть Исаакъ (Благодать)
Измаиломъ (Законом)». И когда Измаил (образ человеческого естества, остановившегося
на ступени Закона) притесняет (обижает) Исаака (образ народов, принявших после Закона
Благодать), тогда лишь Благодать вопиет к Богу: «Отжени иудѣиство и съ закономъ расточи
по странамъ…»: [3, с.93] В противоположном случае Закон и Благодать существуют как
колена Манассино и Ефремово. Если Закон не притесняет Благодать, человечество в Законе
и в Благодати существует как колена двух братьев Манассии и Ефрема, сыновей патриарха
Иосифа. Здесь Иларион снова проводит параллель: Закон старше Благодати, как и Манассия
старше Ефрема, но Иаков, отец Иосифа, благословляет первым младшего внука Ефрема, а
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затем старшего — Манассию. Младший брат Ефрем выше старшего брата Манассии, но оба
они от одного корня — внуки патриарха Иакова. (Снова можно провести параллель: младший
брат Владимир выше старшего Ярополка). Потомки обоих братьев идут вместе с Моисеем в
Землю Обетованную, причем колено Манассино разделяется на две половины, поселившись
по обе стороны реки Иордан.
Таким образом, в «Слове о Законе и Благодати» Иларион не ставит христиан перед
выбором: или Закон, или Благодать. В «Слове» обосновывается мысль о том, что для
утверждения христианства необходимы и Закон и Благодать.
Но каким образом происходит переход от Закона к Благодати? «От крещения Иоаннова
к крещению Иисусову»: [3, с.96]. На наш взгляд, Иларион дает четкий ответ: в результате
деятельности учителей и просветителей народов: «Хвалить же похвальныими гласы Римьскаа
страна Петра и Паула, имаже вѣроваша въ Иисуса Христа сына Божиа; Асиа и Ефесъ и Пафмъ –
Иоанна Богословьца; Индиа – Фому, Егупеть – Марка»: [3, с.96] Крещение Руси — звено в единой
цепи распространения христианства. Только здесь действуют не апостолы. Просветителем
и учителем Руси является носитель светской власти — князь Владимир. Будучи язычником,
Владимир не может достигнуть состояния Разума, но, просвещая Русь светом истинной веры
— принимая Крещение сам и повелевая креститься населению, — спасает и себя и жителей
Руси.
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ИДЕЯ ГУМАНИЗМА В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
Н. И. НОВИКОВА
*Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, №
6.3701.2011.
Многие современные учёные в поиске ответов на вопросы научного характера часто
обращаются к богатому культурному наследию России. Немаловажная роль в этом наследии
отведена Николаю Ивановичу Новикову (1744–1818). В данной статье представлена попытка
анализа идеи гуманизма в интерпретации Н. И. Новикова. Данный аспект его творчества не
получил пока должного внимания. Большинство научных работ, посвящённых исследованию
творчества великого мыслителя, направлены на изучение проблемы идеологии русского
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просвещения (К. В. Диденко), сохранения отечественного историко-культурного наследия
(О. В. Галкова), гражданского и военного воспитания личности в исторической перспективе
(Г. Б. Киселёв), социальной защиты детства в педагогической науке (Т. Н. Поддубная),
духовности в контексте русской религиозно-философской культуры XI–XVIII веков
(Ю. В. Гергард, А. М. Егорычев, С. П. Штумпф) и другие [2; 1; 4; 7; 3; 8].
Н. И. Новиков внёс особый вклад в разработку идеи гуманизма и тем самым обогатил
русскую социально-философскую мысль. Выдающийся мыслитель-гуманист создал
нравственно-антропологическое учение, в основу которого положены концепция морального
достоинства человека и концепция добродетели. Конечная цель человечества, согласно данным
концепциям, состоит в достижении «небесного блаженства».
Нравственно-просветительская деятельность философа полностью проникнута
гуманистическими началами, заключающимися в патриотических и антикрепостнических
устремлениях. Особенно важным Новиков считал утверждение о внесословном равенстве
людей, отстаивал право женщин на получение разностороннего образования и освобождение
их от семейного гнёта, был противником телесных наказаний детей. Просветитель-гуманист,
разрабатывая своё нравоучение, был убеждён в том, что человек по своей природе свободен,
стремится ко всему добродетельному и божественному, что достигается путём самопознания
и мистического богопознания.
Новиков в своей работе «Предуведомление» призывал людей к гуманным
взаимоотношениям. Идея гуманизма должна служить человечеству единственным истинным
ориентиром, дающим силы на преодоление невежества, гордыни, зависти, злобы и прочих
пороков. Человек, по мнению философа, является наивысшим разумным божьим творением
и владыкой природного мира: «Весь мир есть сей театр, а человеки суть зрители сего мира,
которые должны, оный созерцая, веселиться и всяческие выгоды из оного извлекати; да и
надёжно сказать возможно, что бог весь мир для каждого человека устроил таким, каков он
есть, а не иначе. <…> И потому всякий человек может некоторым образом сказать сам в себе:
весь мир мне принадлежит» [5, с. 155–156].
В работе «О достоинстве человека в отношениях к богу и миру» Новиков писал, что
«…человек, себя за ничто почитающий, не может и к другим иметь никакого почтения и в
обоих сих случаях являет низкость мыслей» [5, с. 152]. Причину всех земных зол и страданий
он видел в невежестве, а невежество является следствием заблуждения. Побороть невежество
можно занятием такой наукой как нравоучение, стимулирующее процесс гуманного
самосовершенствования: не позволяет угаснуть совести, заглушает чрезмерную страстность
человеческой натуры, укрепляет волю и одухотворяет человека на свершение добрых
поступков. По мнению философа, нравоучение является единственной полезной наукой для
людей.
В целом религиозно-антропоцентрическая философия Новикова носит глубоко
гуманистический подтекст. Он выступал за то, чтобы искусство, наука, религия, промышленность
и философия служили на пользу человечеству. Эти сферы человеческой деятельности должны
не только практически, но и нравственно облагораживать человеческую природу. Причём,
государство тоже должно способствовать всеобщему благополучию посредством установления
соответствующих общественных порядков, регламентированных законами, среди которых
обязательным является предоставление народу свободы, обеспечение его политической и
экономической стабильностью.
Новиков ратовал за самобытное развитие русской культуры. Он считал, что русское
государство только тогда сможет процветать, когда его граждане будут счастливы в
производственном труде, служащем основным источником пропитания. Философ писал, что
«…процветание государства, благополучие народа зависит неотменно от доброты нравов, а
доброта нравов неотменно от воспитания. <…> Единое воспитание есть подлинный творец
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добрых нравов; через него вкус добродетели, привычка к порядку, чувствование изрядного,
чрез него отечественный дух, благородная… народная гордость, презрение слабости
и всего прикрашенного и маловажного, любовь к простоте и натуре со всеми другими
человекодружественными, общественными и гражданственными добродетелями должны
овладеть сердцами граждан…» [6, с. 88]. Новиков был убеждён в том, что если нравы народа
не будут гуманными, то религия, наука, законодательство и искусство не спасут народ от
развращения и погибели.
Русский просветитель уверен в том, что истинно гуманная личность – это та, которая в
течение всей своей жизни служит на благо обществу, выполняя свои гражданские обязанности
и подавляя свои эгоистические устремления. Только посредством воспитания личность может
воплотить в себе идеал счастливого гражданина, в чём, по мнению философа, заключается
смысл и цель человеческого существования. Идеал счастливого и полезного гражданина
Новикова имеет много общего с идеалом истинного сына Отечества А. Н. Радищева. Воспитать
счастливого и полезного гражданина или истинного сына Отечества можно лишь в борьбе с
проявлениями чревоугодия, пьянства, взяточничества и насилия.
Таким образом, идея гуманизма Н. И. Новикова проявляется, прежде всего, в том, что
человек, всем своим существом должен служить во благо процветания народной демократии,
отстаивая высокие гражданские идеалы патриотизма и человеколюбия, внешне проявляемые
в подавлении эгоистических устремлений в пользу удовлетворения общественных нужд.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Согласно сложившимся в наши дни представлениям [1], гражданским является
общество, которое: а) ориентировано на удовлетворение частных и общих интересов людей;
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б) достигло партнерских отношений с государством, а при необходимости способно поставить
его под свой контроль; в) даёт своим членам возможность реализовать присущие им права и
обязанности, в то время как государство обеспечивает безопасность как общества в целом, так
и отдельных граждан; г) контролирует не только государство, но и богатство страны.
Детализируя особенности гражданского общества как сферы реализации социальных
технологий, надо отметить, что здесь невозможно обнаружить какие-то всеобщеобязательные
схемы, структуры и механизмы осуществления жизненных практик. Если общество
является гражданским не только по названию, то в нём индивиды и социальные группы
имеют разнообразные возможности выражать и удовлетворять собственные интересы
вне зависимости от ведомственных интересов органов государственной власти и частных
интересов тех людей, которые в них работают. Впрочем, граждане и их объединения даже в
самом свободном гражданском обществе не могут уйти из-под влияния государства и, что
весьма существенно, ни в коем случае не претендуют на это.
Люди в гражданском обществе в принципе не могут быть номинальной совокупностью
разрозненных, атомизированных, эгоистически ориентированных индивидов. По мере
необходимости они проявляют свою гражданскую позицию тем, что свободно, естественно и
вполне легитимно объединяются между собой, создавая культурные, этнические, религиозные,
политические и иные социальные образования, негосударственные и некоммерческие по своей
сути. Именно эти самоорганизующиеся образования, взятые в совокупности, составляют
основу гражданского общества как такового, а точнее — выступают в роли его институтов,
обеспечивающих как упорядоченный характер коллективных действий граждан, так и их
соответствие существующим этическим и правовым нормам.
Властная элита гражданского общества не обладает возможностью игнорировать
подлинные интересы граждан и создаваемых ими объединений. Более того, носители власти
активно стремятся понять, в чём состоят эти интересы и по возможности способствуют их
удовлетворению. Объясняется это выборностью (настоящей, без каких-либо подтасовок)
руководителей разных рангов в условиях политической конкуренции. Соответственно для
претендента на власть весьма высокую ценность имеет поддержка избирателей, и он делает
всё возможное, чтобы на очередных выборах они отдали свои голоса за его кандидатуру.
Далее важно определить, что может пониматься под местом социальных технологий
в гражданском обществе. Надо полагать, что данный термин применим для обозначения
той «точки» собственно социального пространства взаимодействия людей — членов такого
общества, при нахождении в которой социальные технологии успешно реализуют свои
функции.
Думается, что признаком того, находятся ли социальные технологии на подобающем
им месте в гражданском обществе, может служить степень доступности сознания людей их
управляющим воздействиям. Если технологически обусловленные и к тому же допустимые
с этической и правовой точки зрения действия специалистов позволяют им сравнительно
ненавязчиво «дойти» до граждан, воспользоваться стереотипами их сознания, консолидировать
их взгляды, сформировать общественное мнение в соответствии с задачами, решаемыми в
рамках сложившихся реалий социокультурной действительности, то можно быть уверенным,
что социальные технологии занимают в обществе именно то место, которое им следует
занимать.
Дальше речь пойдет о роли социальных технологий в гражданском обществе. В
самом общем виде под этой ролью может пониматься набор функций, реализуемых этими
технологиями в процессе формирования положительного имиджа кого- или же чеголибо в условиях гражданского общества. Стоит отметить, что в данном случае попытка
конкретизировать предложенное определение лишит его корректности, так как необходимая
для этого детализация предполагает привязку к определённой жизненной ситуации.
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Что же касается функций социальных технологий, являющихся важнейшими, то в их
набор в условиях гражданского общества входят те, которые обеспечивают сохранение его
наличного состояния и принципиальной направленности процессов, происходящих в нем.
Данные функции могут быть разделены на следующие группы:
—
легитимизация тех интересов граждан и создаваемых ими объединений,
реализация которых не противоречит сложившимся нормам морали и действующему
законодательству;
—
согласование интересов граждан, общественных организаций и органов
государственной власти, препятствие возникновению конфликтогенных ситуаций и
способствование разрешению конфликтов между ними;
—
обеспечение открытости содержания деятельности органов государственной
власти для общества и реальной ответственности руководителей любого ранга за последствия
принятых им решений.
Отметим, что эти функции осуществляются последовательно и/или параллельно, причём
мера соответствия получаемого результата искомому бывает различной.
«Современное общество прекрасно осознает, что живет по законам PR, думает о том,
о чем его заставляют думать, и выбирает те политические продукты (равно как продукты
всякого иного рода. — У. Г.), которые ему навязывают» [2] — так позволяет себе утверждать
И.А. Беляева. Согласиться с ней в исчерпывающей мере невозможно, тем не менее, имеются
некоторые эмпирические основания для предположения о том, что в её суждении чётко
зафиксирован один из главенствующих векторов становления современного общества.
Учитывая то, что PR-технологии представляют собой типичный вариант социальных
технологий, имеет смысл вести речь о том, что положение, выдвинутое Беляевой, следует
«укрупнить». То, что она приписывает PR, надо распространить на социальные технологии
как таковые. И если указанный вектор окажется однозначно доминирующим применительно
к дальнейшей трансформации собственно социальной стороны жизни человечества, то не
исключено, что для обозначения специфики формирующегося глобального социокультурного
организма — всечеловеческого общества — в наибольшей мере подойдёт термин социальнотехнологическое.
Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что социальные технологии
представляют собой неотъемлемую часть тех социокультурных явлений и процессов,
которые принято обобщать понятием гражданского общества. Определяется это тем,
что технологизированные коммуникативные действия соответствующих специалистов
обеспечивают достаточно надёжную почву для выражения и удовлетворения подлинных
интересов каждого имеющего доступ к информации гражданина, причём как собственно
индивидуальных, так и общих с другими гражданами. Социальные технологии создают также
информационные предпосылки к объединению индивидов, имеющих сходные гражданские
позиции и/или общие ценностные ориентации применительно к каким-либо сферам
социокультурной действительности, в различные общественные организации. Общество,
лишённое реального функционирования социальных технологий, не может быть признано
гражданским.
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ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ІСУСА В УКРАЇНІ
Шкільництво та освітня діяльність стали одними із першочергових завдань Товариства
Ісуса, заснованого у 1540 р. св. Ігнатієм Лойолою. Орден створив найбільшу в історії Церкви
мережу середніх (колегій) та вищих (академій) шкіл. Просвітительська діяльність ордену
єзуїтів, зважаючи на його вагому роль в історії світової культури, привертає увагу багатьох
українських та зарубіжних науковців. Дослідженнями в цій сфері займаються А. Колодний,
П. Яроцький, Л. Филипович, П. Саух, О. Недавня, С. Беднарський, Р. Даровський, Л. Ґжебєнь,
Т. Шевченко, Г. Навольська та інші. Окремі аспекти єзуїтського шкільництва висвітлювали
Є. Жарський, В. Кравець, П. Мазур, М. Стельмахович та інші.
На українських землях місіонерська діяльність ордену св. Ігнатія бере початок з середини
60-х років XVI ст. У ХVІІ та ХVІІІ століттях число місій Товариства Ісуса у різних країнах
швидко зростає. Єзуїти стали головною силою, опираючись на яку Апостольська Столиця
відновила католицьку духовність по всій Європі [5, с. 70-108]. Вплив ордену на формування
двох суто національних католицько-православних традицій – унії та могилянських реформ –
був безпосереднім і найчутливішим, хоча в цьому процесі брали участь також інші католицькі
ордени – домініканці, францисканці тощо [1, с. 64-79].
Завдяки впливу педагогічних традицій Товариства Ісуса відбувалося знайомство
українців з духовністю св. Ігнатія Лойоли, девізом ордену якого є «Ad maiorem Dei gloriam»
(«Усе на славу Божу»). Місіонерську роботу орден здійснює згідно принципів, викладених в
Духовних вправах, де на першому місці стоїть особистий вибір людини.
Освітню доктрину ордену єзуїтів визначав документ «Ratio studiorum et institutiones
scholasticae Societatis Jesu» (1599 р.). Товариством Ісуса на українських землях закладалися
школи-колегії, взірцем для яких стала Colegium Romanum (Рим). Базовими в здобутті освіти
були гуманітарні науки, філософія та богослов’я, а планомірності додавали повторювання
матеріалу i акцентування уваги на самовихованні. Основну навчальну літературу становили
твори класичних авторів та духовних авторитетів. Таким чином, навчання філософії
ґрунтувалося на вченні Аристотеля та було пристосоване до місцевих звичаїв; основою теології
вважався томізм.
На українські етнічні землі Речі Посполитої єзуїти прибули на запрошення
Перемишльського єпископа Валентина Гербурта, і вже у 1574 р. заснували в Ярославі своє
представництво і колегію. У 1582 р. місцевий архієпископ Йоан Дмитро Суліковський запросив
єзуїтів до Львова, де у 1607 р. завершилося будівництво Львівської колегії єзуїтів. Поступово
відкрили школи: граматики і поезії - у 1608 році, риторики - у 1609 р., логіки – у 1611 р.,
математики і фізики - у 1613 р. Через два роки створили також школи для дітей з бідних родин,
зокрема музичну школу для тих вихованців, які співали в церковному хорі. У 1650 р. було
відкрито курс теології, a потім і філософії. До навчальної програми колегії належали наступні
предмети: польська, німецька та французька мови, історія - загальна і Польщі, географія,
хронологія, математика, геометрія, архітектура, право, статистика і політологія. При цьому
навчальному закладі також працювали астрономічна обсерваторія, театр і бібліотека. У 1673 р.,
на підставі булли Папи Юлія ІІI, Львівська колегія отців-єзуїтів отримала від генерала ордену
отця Павла Оліви право надавати наукові ступені з теології і філософії. Однак в результаті
чергового опору Краківської академії і довгих суперечок про академічні права, з 1764 р.
львівські єзуїти не надавали наукових ступенів. З єзуїтської академії виник перший на наших
землях Львівський Університет.
Єзуїтські монастирі та школи виникають і в інших українських містах: Перемишлі,
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Станіславі, Кам’янці-Подільському, Вінниці та ін. Діяли школи риторики, поезії і філософії у
Самборі, Фастові, Луцьку, а також колегія у Києві. У родовому маєтку волинського губернатора
графа Ільїнського (м. Романів Новоград-Волинського повіту) функціонувало єзуїтське училище
[2, с. 259].
У Хирові та Одесі було відкрито конвікти та пансіонати для дітей з шляхетних родин.
Згодом ці навчальні заклади завдяки створенню цілісної навчально-виховної методики
отримали державний статус та надавали освіту майбутнім військовим та державним
чиновникам [4].
Освітні заклади Товариства Ісуса рівнем європейської освіти масово приваблювали
українську молодь. Відомими вихованцями єзуїтських навчальних закладів були Богдан
Зиновій Хмельницький, Петро Могила, Іван Мазепа, Стефан Яворський, Феофан Прокопович
та інші політичні й культурні діячі.
Невід’ємним елементом єзуїтської доктрини є досвід інкультурації. Хоча система освіти
єзуїтської школи базувалася на європейському схоластичному методі з латинською мовою
викладання, траплялися також випадки ведення єзуїтами «слов’янських шкіл», в яких також
вчили по-українськи [3, с. 28].
Товариство Ісуса значною мірою сприяло розвитку педагогічної думки та піднесенню
рівня науки в Україні, а шкільна модель ордену стала взірцем для створення православної
школи нового типу. Сьогодні вітчизняні науковці вказують на перспективність використання
компонентів навчально-виховного процесу єзуїтських освітніх закладів в процесі побудови
сучасної системи виховання.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ КОМУНІКАЦІЇ
Людина – істота діяльнісна. Остання передбачає індивідуальне реагування на різнорідні
прояви світу у вигляді інших суб’єктів, речей, феноменів, ситуацій тощо. Під реагуванням
зазвичай розуміють зовнішні емоційні прояви, які людина демонструє мімічно, жестово,
тілорухово та вербально. Проте у пропонованому дослідженні мова піде про вербальний прояв.
Саме завдяки феномену комунікативності людина є соціальною одиницею, соціальним
Актором. Суспільство потребує дієвості, що неможлива без носія, оскільки тільки за його
безпосередньої присутності можливі трансформації загалом (тут: зміни самого суб’єкта
спричинюватимуть зміни його оточення – від інших суб’єкт-одиниць до простору їх
перебування). Комунікативність передусім постає здатністю суб’єкта бути пов’язаним з
іншими собі подібними за допомогою певних елементів та/або засобів.
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Узагальнена мета усього життя людини – пізнання, що здійснюється ситуативними
методами/засобами на різних рівнях. Найвищим рівнем пізнання буде розмірковування, тобто
індивідуальний пошук відповідей на пропоновані запитання (тобою самим або іншими) для
виявляння проблеми та її розв’язання. Усе це неможливе без комунікування, яке залежно
від параметрів поставатиме: зовнішнім або внутрішнім (реагування на «подразник», що є
спричинюванням дослідницької цікавості); безпосереднім або опосередкованим (відкритий
доступ до комуніканта-опонента); вербальним або невербальним (слововживання із
чіткими та/або змінюваними значенням) тощо. Необхідно наголосити: усі зазначені типи
комунікування пов’язані з наявністю іншого суб’єкта. Проте може існувати і варіант
моносуб’єктного комунікування, в межах якого відбувається своєрідне подвоювання суб’єкта
(у його свідомості) і він одночасно «грає» обидві ролі – головного комуніканта та його опонента
(або запитувальника та відповідальника).
Для нас уже узвичаєні види комунікації, серед яких виокремлюють монолог, діалог
та полілог. Проте за умов практикування різноманітних технологій, що більшістю несуть
деструктивність для свідомості суб’єкта (-ів), маємо здійснити переорієнтування від
безпосередньої до медіаторної форми комунікування.
Детальніше про зазначене. Мета комунікування – не інформування (як тривалий
час вважали), а встановлювання (чи ліпше все ж говорити про налагоджування) зв’язку з
іншим (-и) суб’єктом (-ами). Завдяки такому «налагоджуванню зв’язку» один з комунікантів
завчасно «розраховує» на розуміння, що йому «надходитиме» від його опонента. Формується
комунікативне поле, у якому і «проходить» тематично-ситуативна взаємодія комунікантів. Але
таке можливе за ідеальних умов.
Насправді усе відбувається трохи інакше. Обидвоє комунікантів – це гравці, кожен з
яких потенційно може застосовувати різноманітні прийоми для передавання необхідних
повідомлень. Часом деякі з цих прийомів не є ані коректними щодо опонента, ані допустимими
для його свідомості/психіки тощо. У першому випадку це будуть окремі вислови, тези, міміка,
жести, що передусім на них акцентуватимуть увагу, а не на змісті самого повідомлення. У
другому випадку йтиметься про практики-техніки: НЛП, впровадження ідеї через сумнів та/
або страх, вербальні кліше, тембральна нерівномірність тощо.
Сьогодні – у ХХІ ст. – людину неможливо уявити без комунікування. Останнє сприяє тому,
що ми постійно змушені «працювати над собою», а не лишатися на «базовому рівні знань, умінь,
навичок». Комунікування – один з умовно найдешевших способів самовдосконалення. Проте
ота «умовність» і уможливлює переорієнтування окремих суб’єктів (активних комунікантів)
на змінювання усталеної форми спілкування на медіаторну.
Наслідковість постійного перебування у комунікативному полі (стандартному:
відкритий доступ до комунікантів, практикування технології помірної деструктивності)
буде для кожного комуніканта (реципієнта, адресата) своєрідною: енергетичне та/або
емоційне виснаження, вербальний ступор, інформаційне перенасичення (що може викликати
інформаційне отруєння), впроваджені чужорідні ідеї, сумнівання та страх (що самі собою або
обидвоє спричинюватимуть загальну зміну психоемоційного стану суб’єкта у бік погіршення
– від неспокою та тривоги до туги та перших фаз депресії) тощо.
Зауважте: комунікант-опонент (донор, адресант) за таких умов отримуватиме: або
насолоду від практикування своїх навичок (якщо він дійсно знає як саме треба застосовувати
маніпулятивні техніки); або навіть не підозрюватиме, що він таке уміє (подібні техніки можна
на первинних рівнях практикувати наосліп, а після отримування результатів/наслідків
розібратися що саме і яким чином слід застосовувати); або емпатуватиме разом із адресатом
(що буває досить рідко).
За медіаторної форми комунікування подібне негативне теж можливе, проте наявність
пристроїв зменшує силу впливання на адресанта та розпорошує як негативність, так само і
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увагу від повідомлення писаного/сказаного, аніж від усного (вербально почутого із долучанням
мімічних, жестових, тілорухових та інших елементів).
З одного боку, технічні пристрої мали б спростити наше життя – посприяти нашій
відкритості один до іншого, натомість ми усі дедалі більше «чужиннішаємо». Більшість
практикувальників безпосередньої форми комунікування з острахом дивляться в очі
опонентам (як пощастить «здобути» комуніканта для немедіаторного спілкування), не мають
навіть наміру говорить правду (оскільки намагаються «презентуватися» якомога краще), проте
від опонента вимагають щирості, відвертості та відкритості.
Комунікування, якої б форми, виду, типу воно не було, мало б «олюднити» людину,
посприяти відкритості, натомість ми жорстокішаємо та завжди тримаємо у свідомості тезипідозри: «А якщо про мене подумали…», «А раптом сприйняли не так…», «Коли б тільки
можна було зазирнути у думки іншого (-их)…».
Головне, що необхідно зробити аби подолати і зазначене, і передбачене (проте невказане),
– навчитися бути людиною, тобто розуміти себе, поважати та цінувати як інакшого, а не ще
одного.
Отже, якість та наслідковість комунікування залежить від самих комунікантів, передусім
їх людських характеристик: толерантності та відповідальності.
Дубровіна О.В.
Національний університет біорсурсів і природокористування України, м. Київ
БІБЛЕРІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР
«… діалог – це сáме смисл, але смисл, що переступає власні межі або відкриває для себе
необхідність іншого смислу» [1, с.12] – власне таке визначення діалогові дає наш сучасник
В.А. Малахов, окреслюючи в своїй праці [1] його характерні особливості та проводячи
розрізнення близьких до діалогу понять таких як спілкування, комунікація, дискусія. Але для
того, щоб з’явилось таке або подібне визначення та розуміння діалогу це поняття повинно
було пройти певний шлях. М. Бубер, Ф. Розенцвайг, М. Бахтін, Е. Левінас, Г. Батищев, В. Біблер
та інші мислителі доклали серйозних зусиль до постановки проблеми діалогу, її розробки й
осмислення. В даних тезах мова піде про оригінальні дослідження В.С. Біблера в яких важливе
місце займає саме діалог.
Біблер вказував на існування двох типів «історичної спадковості «. Один тип – це шлях
сходження по сходах прогресу, де є подолані, залишені позаду східці. Це шлях, на думку
Біблера, освіти, цивілізації. За таким схематизмом іде й наука (в значенні єдино всезагального,
всеохоплюючого визначення діяльності нашого розуму).
Інший же тип історичної спадковості, за образним висловом Біблера, здійснюється
за схематизмом драматичного твору, це шлях культури. Це означає, якщо продовжувати
порівнювання цієї схеми спадковості з розгортанням драматичного твору, що кожен новий
персонаж (під ним Біблер розумів нові твори мистецтва, нового автора, нову епоху і таке
інше), з’явившись на сцені, не «знімає» попередніх персонажів, а «…виявляє, актуалізує, навіть
вперше формує нові властивості й устремління в персонажах, що раніше вийшли на сцену…» [2,
с.33]. Біблер вказує на таке своєрідне одночасне буття персонажів, їх внутрішнє перекликання,
взаєморозвиток у загальному поліфонічному звучанні культури. Отже, і мистецтво, і
філософія, і моральність, і навіть наука ( як «…різноосмисленість різних наукових парадигм,
… не узагальнення, але спілкування різних форм розуміння…» [2, с.35]), розвиваються за
схематизмом драматичного твору.
В результаті, один із основних висновків Біблера звучить так: «… культура здатна
жити й розвиватися (як культура) тільки на грані культур, в одночасності, в діалозі з іншими
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цілісними, замкненими «на собі», на вихід за свої межі, культурами. Зрештою діючими особами
виявляються окремі культури, актуалізовані у відповідь на запитання іншої культури, які
живуть тільки у зверненості до цієї іншої культури « [2, с.36] (Курсив мій – О.Д.).
Наступний важливий момент полягає у тому, що концепція діалогу культур Біблера
тісно пов’язана із особливим трактуванням її автором понять «культура» і «твір».
Культура для Біблера – це духовний світ людини, відокремлений від неї і «трансльований
у твір й здатний існувати» після її смерті у житті інших людей, у наступні епохи. Окрім того
Біблер пропонує й інші розуміння поняття «культура», завдяки яким його концепція стає
більш глибокою, цілісною. По-перше, він характеризує особистість як неповторну культуру,
по-друге, представляє також культуру в історичному плані (т. б. існування епох, як культур
минулого, теперішнього і майбутнього), і, по-третє, під культурою розуміє самі феномени
культури (мистецтво, філософію та інше), тобто ці сфери зображуються Біблером як культура
в культурі.
Діалог культур уможливлюється через твір. Під твором мислитель розуміє відсторонене
від людини її власне буття та обов’язково адресоване Іншому. Діалог «на основі» твору
породжує дещо нове. Таким чином твір – це «застигла й потенційна форма початку буття» [2].
Такий висновок робить Біблер.
Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що, по-перше, діалог, який здійснюється
як усередині окремої культури, так і між культурами, - це природне явище, навіть більше,
це необхідна умова для життя культури. По-друге, спираючись на дану концепцію зробимо
наступний висновок: діалогічний стан буття культури можна вважати однією з передумов, а
також особливістю культуротворчості.
Наостанок, зазначимо, що Біблер зробив важливий внесок у філософію діалогу і,
думається, що його ідеї будуть надалі плідно розвиватися іншими авторами й знаходити відгук
у розробці проблем діалогу.
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МОДА ЯК МАСОВЕ ТА КЛАСОВЕ ЯВИЩЕ В ЖИТТІ ЛЮДЕЙ
У XX столітті масовість стала невід’ємною рисою багатьох соціальних процесів,
вона простежується в найрізноманітніших галузях соціально-економічного, політичного і
культурного життя. Деякі науковці відводили цьому явищу позитивні риси, а інші навпаки,
вбачали негативний аспект для людства. Але так чи інакше з ростом населення на землі,
з розвитком та поліпшенням життя людей та їх безперервну комунікацію, таке явище, як
масовість є закономірним процесом.
Масовий характер процесів матеріального і духовного виробництва, їх результатів,
поширення і засвоєння обумовила не тільки необхідністю, але й можливістю виникнення,
розвитку та функціонування моди в якості реального регулятора поведінки широких соціальних
верств. «Отже, модна поведінка - це різновид масової поведінки, мода невіддільна від маси і
масової культури.» [1, с. 80]. Для учасників моди можливо виділити три види мас: конгломерат
людей, натовп і публіка. Конгломерат являє собою короткочасну аморфну множинність людей,
пов’язаних між собою тільки близьким розташуванням у фізичному просторі без будь-якого
іншого об’єднуючого початку. У цьому виді мас існує спілкування між людьми, передача певної
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інформації, заміна одних стандартів на інші, тобто певний кругообіг, що зумовлює участь у
моді. Натовп являє собою відносно короткочасне, внутрішньо неорганізоване скупчення
людей, об’єднаних просторовою близькістю, будь-яким зовнішнім стимулом і емоційною
спільністю. «Відносна простота і легкість модної комунікації в натовпах обумовлені такими
факторами, як простота формування натовпу, її «відкритість» і можливість швидкої зміни
учасників, безпосередність і щільність фізичного контакту між індивідами в натовпі, на кінець,
множинність натовпів.» [1, с. 82]. З розвитком людства з`являється новий тип масовості під
назвою – публіка. Вона є більш стійкою та менш емоційною, що формується та об`єднується
явищами, людьми або подіями, що привертає увагу суспільства в цілому та має велике значення
для нього. Тому всі події, що відбуваються у публіці піддаються раціональному обговоренню та
оцінці. Річ або явище стає модним стандартом лише після того, як це підтвердить та поширить
публіка.
«Мода завжди носить класовий характер» [3, с. 268]. Мода – це чинник, що розділяє
класи та несе в собі дві функції, по-перше, це об’єднати в середині групи окремих людей, подруге, цих окремих людей, що є групою відокремити від інших. Людина, що належить до того
чи іншого стану має приймати, розуміти та наслідувати цінності, погляди, моду цієї групи.
Мода має властивість переходити з вищих класів до нижчих, і коли цей процес
відбувається, і нижчі класи приймають певні модні стандарти, то вищий клас швидко від
них відмовляється і створює нові стандарти. Адже вони намагаються відокремитися від
широких мас, виділити унікальність свого стану, нижчі ж класи намагаються тягнутися того
цього статусу. Цей процес є постійним, ніби кругообіг модного по класам суспільства. Якщо
кожен вдало буде імітувати кожного іншого, то не буде ніякої моди, тому що ми будемо мати
товариство одного зовнішнього вигляду. Якщо ніхто нікого не буде імітувати, моди теж не буде,
тому що у нас вийде суспільство незв’язаних індивідуальних образів. В цьому питанні Зімелля
Г. критикує Фред Девіс, за те що він залишив без уваги різноманітних агентів, які формують та
керегують модний процес, наприклад, змагання між дизайнерами, переваги до певних модних
стандартів великих фабрик.
Для цього спеціально створюються предмети, які мають стати модними, а не навпаки,
предмет просто створювався, а потім стає модним. Саме мода чітко показує тенденцію
наслідування, адже її найлегше сприйняти та повторити на собі.
Цей же процес відбувається між різними верствами вищих станів. Часто можна помітити,
- чим ближче різні кола підходять один до одного, тим божевільніше стає знизу прагнення до
наслідування, а нагорі втечу до нового. Всеохоплюючий грошовий вплив помітно прискорює
цей процес і робить його зримим, бо предмети моди, як зовнішня сторона життя, в першу
чергу, доступні за наявності грошей, тому у володінні ними легше встановити рівність з вищим
шаром, ніж в інших областях, де потребують індивідуального, що не купується за гроші,
підтвердження.
Якщо говорити про нижчі стани, то там мода завжди менш різноманітна, цікава або
специфічна, тому має тенденцію більшої стабільності та одноманітності. Це може бути
зумовлено тим, що їх потреба у сприйнятті нових емоцій, відчуттів на багато менша, ніж у
вищих станів, що завжди шукають нових гострих вражень. «Чим більш нервова епоха або
нервовий народ, тим швидше там змінюється мода». [4, с. 107].
Одним з доказів того, що мода несе в собі класовий характер є приклад двох племен,
що є сусідами. В одному з них існує ієрархія і модні стандарти регулюються законами, хоча
швидко змінюються. В іншому ж племені суспільних класів зовсім не існує, і тому моди також.
У людей не має потреби в об`єднанні у групи, а як ми вже зазначали, мода не існує без потреби
у з`єднанні.
«Сутність моди полягає в тому, що їй наслідують завжди лише частина групи, група ж
у цілому перебуває тільки на шляху до неї». [3, с. 274]. Тобто, коли щось початкове робила
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невелика кількість людей стає визнаним всіма - це автоматично стає немодним.
Людина своїм прагненням слідувати моді, незважаючи на те, в якому суспільному класі
вона знаходиться, також має на меті виділятися серед іншої маси людей, але як це було б не
парадоксально тим саме вона себе обмежує та відносить до певної групи, яка зацікавлена в тих
самих модних стандартах.
Мода є одним з найважливіших факторів допомоги людині в середині самого соціального
стану, адже слідуючи певним тенденціям ми можемо себе деяким чином ідентифікувати, з
незначної постаті перетворитися на особливого члена певної групи, мати опору та на всьому
цьому розвиватися.
Для кожного класу, ймовірно, і для кожного індивіда, існує певне кількісне ставлення
між потягом до індивідуалізації і потягом розчинитися в колективності, так що, якщо в певній
сфері життя прояв одного з цих потягів зустрічає перешкоду, індивід шукає іншу область, в
якій він здійснить необхідну йому міру.
Мода представляє собою не більш ніж одну з численних форм життя, за допомогою
яких ми намагаємося поєднати в одній сфері діяльності, тягу до соціального вирівнювання та
прагнення до індивідуальної диференціації і змінам.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИСТОКОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX СТОЛЕТИЯ.
Понятие «аналитическая философия» прочно вошло в лексикон современной
философии и обозначает многообразные концепции, школы и течения западной философии
XX века, сложившиеся в рамках того, что можно назвать аналитическим стилем мышления в
философии [1].
Рассматривая специфику аналитического стиля мышления, необходимо выделить такие
его черты, как, строгость и точность используемой терминологии, наряду с осторожным
отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям [2],
доказательство и обоснование.
Указанные характеристики аналитического стиля мышления разделяют практически
все исследователи аналитической философии, в то же время, среди последних часто возникают
разногласия, именно когда встает вопрос, касающийся ее истоков. Одни мыслители склоняются
к тому, что аналитическая философия является «продолжением и законной наследницей
британской эмпирической традиции» [3]. Данную точку зрения, высказанную А.Ф. Грязновым,
разделяют в частности, М. Хемполинский [4], А.А. Грицанов и А.В. Филиппович [5].
Другие исследователи, не соглашаются с такой точкой зрения, и называют родиной
аналитической философии Австрию. Эту мысль развивает, например, Б. Смит, который в своей
работе «Австрийская философия» отмечает: «Центрально-европейскую традицию логического
позитивизма, в частности, а «научной философии», в общем, следует понимать как часть
наследия точной и аналитической философии Франца Брентано» [6]. Истоки возникновения
аналитической философии в австрийской традиции видит и Я. Шрамко [7].
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Альтернативной позиции придерживается П. Саймонс. В работе «Австрийская
традиция в немецкоязычной философии и ее значение для Центральной и Восточной Европы»
он подчеркивает, что, несмотря на огромную роль, которую оказали идеи Б. Больцано и
Ф. Брентано в возникновении аналитической философии, начало собственно аналитического
движения положила именно польская философия в период между двумя мировыми войнами
[8].
Указанные точки зрения, тем не менее, нуждаются в уточнении. Так, например,
если аналитическую философию рассматривать в качестве доминирующего направления
философии ХХ века, в рамках которого были заложены основные проблемы, понятия и метод
логического анализа философских понятий, то ее истоки восходят к англо-американской
философии прошлого столетия. Главную роль здесь сыграли такие мыслители, как Г. Фреге,
Б. Рассел, Д. Мур, Л. Витгенштейн.
В то же время, если рассматривать аналитическую философию как новый тип «научной
философии», то ее истоки берут начало в австрийской аналитической традиции XIX столетия.
В этой связи представляется необходимым остановиться на характеристике австрийской
философии.
Австрийскую философию можно определить двояким образом, во-первых, по
географическому принципу, составляя список тех важных философов, которые родились
или писали свои работы в пределах границ Австрии. Данную тенденцию можно заметить,
к примеру, у П. Саймонса, который, учитывая территориальные особенности деятельности
философов, предложил вместо названия «австрийской философии» употреблять термин
«философия Габсбургов» [9].
Данная точка зрения не совсем верна. Ведь, если кто - то говорит о «X философии»,
где X поддерживает национальное прилагательное (например, французский язык, немецкий
язык, и т.д.) это означает вклады, сделанные соотечественниками, принадлежавшими данной
нации. Но это не применимо к австрийской философии, для которой характерна тенденция
взаимопроникновения и взаимовлияния различных культурных миров [10]. Так, например,
Б. Больцано был чехом, Ф. Рентано и М. Шлик – немцами, Р. Карнап и А. Марти приехали
в Австрию из Швейцарии, А. Мейнонг родился во Львове, К. Твардовский в Вене. Поэтому,
на наш взгляд, правильней говорить об австрийской традиции, или «преемственности» (лат.
traditio— передача) [11], которая предполагает определенный способ философского мышления.
Анализ специфики философского мышления на основе определения национальной
традиции философствования можно встретить у ряда мыслителей. Так, например,
А.Н. Краснощеков в работе «Австрийский философский реализм как специфика национальной
идентичности» свое внимание сосредотачивает на анализе философской мысли, в
немецкоязычном мире начиная с ХIХ века, где он выделяет две отдельные традиции, называя
их условно «германской» и «австрийской». Первую Краснощеков связывает с именами Канта,
Фихте, Шеллинга, Шлейермахера, Гегеля, Шопенгауэра, Дильтея, Ницше, Когена и Наторпа,
позднего Гуссерля, Шелера, вплоть до Хайдеггера, Ясперса и Адорно. Вторую автор ассоциирует
с «Больцано, Брентано, Махом, Марти, Маутнером, Мейнонгом, Эренфельсом, ранним
Гуссерлем, логической школой Твардовского в Лемберге, одном из старейших университетских
центров бывшей габсбургской империи, Витгенштейном (с оговорками) и представителями
Венского кружка» [12].
К основным чертам австрийской философской традиции Краснощеков относит
уважительное отношение к результатам эмпирического исследования и стремление к
абсолютной ясности, сводящей на нет возможные ошибки [13]. Как отмечает данный
исследователь, для австрийской философской традиции не характерно так называемое
«темное» философствование с его «псевдоглубиной и манией системостроительства» [14]. Эту
же мысль можно встретить и П. Саймонса, согласно которому, «акцент на «малой философии»,
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или «философии снизу», старательный сбор данных и примеров, их прояснение и разъяснение»
[15] является важной особенностью австрийской традиции в философии.
Тем самым, как верно замечают данные мыслители, одной из главных особенностей
австрийской философии является скептическое отношение к построению грандиозных
форм метафизики, популярных в Германии. Немецкий философ Б. Смит причину тому,
что католическая Австрия была в значительной степени свободна от влияния немецкой
идеалистической метафизики, объясняет исходя из исторического факта, а именно включения
работ Канта и Гегеля, как главных представителей немецкой идеалистической философии
в Папский индекс запрещенных книг, что, естественно, предотвращало их влияние на
австрийскую философию.
Характеризуя австрийскую философию в сравнении с немецкой классической философией,
другой исследователь данной проблематики П. Кампиц пишет: «Тезис, что для австрийской
философии столь же характерна прагматическая, реалистическая, лингвистическая и научная
ориентация, как и ее противоположность немецкой трансцендентальной философии, иными
словами, идеализму, следует, по меньшей мере, дополнить в том смысле, что традиция
универсалистского, целостного мышления также наличествует, хотя она и подходит к
действительности иначе, чем «немецкий идеализм» [16]. Точку зрения Кампица разделяет и
Нири [17].
Сопоставляя точки зрения разных авторов, касающихся характеристики австрийской
философской традиции, можно сделать вывод, что все они сходятся в том, что австрийской
философской традиции присущи такие черты, как научная антиспекулятивная направленность
в философии, нацеленность на результаты эмпирического опыта, реалистическая и
лингвистическая ориентации. Все это подтверждает включенность австрийской философской
традиции в аналитическую парадигму мышления.
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Ільїна О.Ю.
Львівський державний університет внутрішніх справ
ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ІВАНА ФРАНКА
Ідея української самостійності виплекана й вистраждана нашим народом упродовж
багатьох століть. Вона знаходила своє втілення у державності Київської Русі, ГалицькоВолинському князівстві (ХІІ-ХІV ст.), в козацькій республіці Б. Хмельницького, Українській
Народній Республіці у злуці із Західноукраїнською Народною Республікою, а нині – в суверенній
Україні.
Щодо самої філософії української ідеї, то найбільший внесок у її розробку зробив Іван
Франко. Він, зокрема, здійснив глибоку філософську рефлексію над самим поняттям нації,
чинниками націотворення й національної консолідації, обгрунтував роль національного ідеалу
й завдання інтелігенції в його реалізації, місце національного фактора в суспільному житті.
Нація, у тлумаченні І. Франка, – це «суцільний культурний організм, здібний до самостійного
культурного й політичного життя». Перед інтелігенцією він ставив завдання «витворити з
величезної етнічної маси українського народу українську націю», тобто націю новітнього типу,
здатну протистояти асиміляційним процесам і водночас готову до опанування «в якнайбільшій
мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських культурних набутків». Це завдання вона може
виконати, вносячи національну ідеологію в маси народу, формуючи почуття національної
єдності, національну самосвідомість. Франкові належить обгрунтування потреби класти в
основу суспільно-політичного й культурного життя національний чинник, неприпустимості
виходити «поза рамки нації» в «ідеальних змаганнях» заради поступу народу.
Український філософ зауважував, що ідеали – це синтез бажань і потреб, які можуть
повставати, запалювати серця людей; вести їх до найбільших зусиль, до найтяжчих жертв,
давати їм сили в найстрашніших муках і терпіннях. Звідси, здійснення ідеалу національної
самостійності залежить від кожного з нас: ми мусимо серцем почувати свій ідеал, Розумом
уяснювати його собі, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наближуватися до нього, інакше
він не буде існувати і ніякий містичний фаталізм не сотворить його там. Отже, у суспільному
прогресі, в реалізації справді загальнолюдських ідеалів, зауважував І. Франко, недопустимим
є національний нігілізм, абсолютизація якоїсь суб’єктивної «соціальної рівності і політичної
волі», бо передусім національні ідеали спроможні наповнити їх реальним і конкретним змістом,
«дати їм поле до повного розвою».
Зокрема, у художній та політичній творчості І. Франка знайшли відображення соціальні
та економічні процеси, що відбувалися на межі ХІХ-ХХ ст. у Галичині, яка зазнавала утисків
з боку Австро-Угорщини, польських урядовців і капіталістів. І. Франко вважав, що кожна
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нація має природне право на незалежність та політичну самостійність, що виключає будь-які
форми зв’язків і відносин, які можуть призвести до втрати національної незалежності. «Нема
бо народів вищих і нижчих: усі є рівними і мають рівне право на вільний розвиток. Наше
бажання, щоб польський і український народи здобули незалежне національне існування», –
декларативно звучить в ній. «Вільний розвиток», «незалежне національне існування» – не що
інше як ще не до кінця усвідомлена формула політичної незалежності. Лише народ, який має
власну політичну волю, здатний на це.
З’ясовуючи питання, за яких умов можна досягнути ідеалу національної самостійності
І. Франко зазначає, що в цьому відношенні на передній план виходить «ідеал політичної
самостійності». Осягнення останнього починається, на думку українського філософа, зі
здобуття політичної незалежності, державного суверенітету як вирішальної умови та необхідної
гарантії утвердження принципів свободи, рівності та братерства і на їх основі розв’язання
соціально-економічних та духовно-культурних питань національного життя народу. Адже,
«глибока і сильна віра в західноєвропейські ідеали соціальної рівності і політичної волі» сама
по собі важлива, але ще не є їх здійсненням – для цього мусить бути самостійний національний
грунт, тобто зреалізований «ідеал національної самостійності, ідеал, що не тільки вміщує в
собі обидва попередні, але один тільки може дати їм поле до повного розвою» [1, с. 283].
Питання політичної самостійності виринуло ще в 1878 році в його праці «Література, її
завдання й найважніші ціхи». Іван Франко тут акцентує не лише на літературній самостійності,
а й на політичній: «Українські народовці так давно вже балакають о самостійності, а й досі чи не
вміли, чи не сміли договоритися до ясного і одвертого заявлення свого права на самостійність
політичну». Він зауважує також, що без політичної самостійності ніяка інша самостійність,
в тому числі й літературна, неможлива. Це питання І. Франко ставить категорично: «Коли
говорите о самостійності, то договорюйте вже до самих крайніх консеквенцій, а не уривайте на
півслові». В статті «Література, її завдання й найважніші ціхи» йдеться також про безупинну
працю на полі національної свідомості: «Всяка самостійність не там, де більше крику, а там де
більше самостійної, розумної праці» [2, с. 12]. Ця стаття чи не перший камінь в становленні
самостійницьких позицій Івана Франка та поштовх до подальшої еманації його світогляду з
федералістичних тенденцій до самостійницьких.
Своєрідним трампліном в еволюції політичного світогляду Івана Франка стала стаття
«Наше теперішнє положення», яку надрукувала газета «Діло» в 1883 році. Тут концепція
політичної самостійності екстраполюється на концепцію політичної сили, адже вони
взаємозв’язані. Іван Франко гнівно засуджує мімікрію русинів в умовах національного
гноблення: «Як довго ми не становили політичної сили, т.є. як довго у нас нема доброї вишколеної
організації народної, так довго ми eo ispo (тим самим) слабі, так довго будемо нічим, як тільки
contribuenes plebs (вбогий плебс, що платить податки)». Однак Іван Франко розуміє, що без
консолідації народу, без його спільної праці, утворення політичної сили неможливе: «Дух
спільності, дружності й асоціації, той дух – працювати згідно соєдиненними силами, котрий
єсть першим признаком і необхідним условієм сильного життя кожного народу...Менше крові,
а більше поту – се повинен бути оклик нашої будущої історії» [3, с.317].
Великі надії І. Франко покладає на молодь. У статті «Одвертий лист до галицької
української молодежі» він зазначає, що саме їй судилося втілити національний ідеал.
Український філософ закликає її «навчитися чути себе українцями» і це почуття не може
проявлятися у загумінковому патріотизмі та на словах, а має «вести за собою практичні
консеквенції». Моральне переродження української нації мусить стати результатом праці
над згуртуванням народу на основі його мови, традицій, звичаїв, ментальності. Мобілізація
сил, здобування знання, праця над собою – спричинить суспільні зрушення та метаморфози
в українському суспільстві. Самостійницькі погляди Івана Франка проявляються в словах: «...
Велика історична доба, коли всій нашій Україні перший раз у її історичному житті всміхнеться
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хоч трохи повна горожанська і політична свобода» [4, с. 405].
Під час Першої світової війни, в 1915 році, появляється відгук Івана Франка на статтю
Л. Цегельського «Румунія, Росія і Україна», що була опублікована в газеті «Ukrainische
Nachrichten», яку видавав «Союз визволення України». У своїй статті «Легкомисність чи щось
інше?» він рішуче засуджує позицію Л. Цегельського, який пропонує «утворити між Росією
й Румунією державу-пуффер на українській території», а також віддати Румунії Бессарабію.
Франка-політика обурюють спроби представника «СВУ» перекроїти політичну карту світу,
жертвуючи при цьому частиною України: «Др. Цегельський...бере на себе ролю щедрого магната,
якому нічого не значить дарувати Румунії півміліона своїх земляків...». Така позиція Івана
Франка вкотре підтверджує його змагання за будь-яких політичних обставин до самостійності
України. Франкознавець М. Нечиталюк вважає, що І. Франку належить також «пріоритет у
формулюванні самих понять «політична самостійність», «український національний ідеал»,
«самостійна Україна»«.
Гострою критикою пануючої Росії деспотичної форми правління позначались праці
української письменниці та громадської діячки Лесі Українки. Як І. Франко, вона негативно
оцінювала Конституцію Австрії 1867 р. та її державний лад. Ідеальним Леся Українка вважала
республіканський устрій, прототип якого вбачала у Швейцарській конфедерації, проте
буржуазна республіка, на її думку, не може повністю надавати умови для повної реалізації
прав і свобод людини, оскільки тут присутні елементи економічного насильства, закріплені
у соціально скерованому праві. Із політико-правової концепції Лесі Українки випливало,
що людські та громадські права можуть бути реалізовані тільки в державі з демократичною
республіканською формою правління, бо там, де є пани і піддані, свободи для підданих
немає, вона є тільки для панів. Їхні свободи та право підтримуються законом і державою з її
інститутами: грошовою системою,військом, поліцією, урядом [5, с. 90-91].
Таким чином, зважаючи на дослідження вітчизняних філософів кін. ХІХ-поч. ХХ
ст. варто відзначити, що національна самостійність українського народу розглядалась як
принципово необхідна, першочергова умова здобуття соціальної рівності. «Ідеал національної
самостійності», «ідеал політичної самостійності», «ідеали соціальної рівності і політичної
волі» в українському житті становили і становлять нерозривну єдність, у якій національна
незалежність є вирішальною, а її осягнення є можливим шляхом здобуття державно-політичної
незалежності.
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ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ У ІНТУЇТИВІЗМІ А. БЕРГСОНА
Філософська творчість А.Бергсона охоплює багато важливих питань як в метафізичній
та соціальній, так й в індивідуально-психологічній площині. Не залишилося поза увагою
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французького дослідника й встановлення місця філософії та її функціональних особливостей.
В контексті цього Бергсон, у своєму звичному дуалістичному стилі, порівнює філософію
з наукою. Це питання Бергсон розглядає у виступі на філософському конгресі в Болоньї
«Філософська інтуїція» (1911). Спираючись на свою концепцію інтуїтивізму, Бергсон протестує
проти думки, що завдання філософа полягає лише в узагальненні накопичених іншими науки
результатів. Хоча філософ деякий час був знавцем та дослідником багатьох сфер знання,
впливаючи своїми пошуками на виокремлення цих наук та на їх подальший розвиток, проте це
ще не означає можливість визначення філософії тільки як синтезуючої науки. Бергсон вказує
на універсальну обізнаність філософа, його здатність орієнтуватися в різних дисциплінах, але
широке коло знання не може приводити до твердження про місію мислителя як класифікатора
досвіду. Тут проглядається чітка позиція Бергсона щодо відокремлення філософії та науки.
На його думку філософ не повинен нав’язувати науковцю свої методи дослідження, говорячи,
що філософія стоїть над усіма науками, а отже вона мусить узагальнювати досвід отриманий
науками. Філософ не має права вказувати науковцю як йому досліджувати та які висновки
робити. Бо він просто не в змозі осягнути всю складність та специфіку конкретної науки з
якою знайомий в загальних рисах, а тому він не здатен надати адекватну оцінку науковому
відкриттю, спираючись лише на свої універсальні знання логіки та метафізики. Тобто Бергсон
зазначає, що філософія не в змозі краще сформулювати висновок про певну галузь знання ніж
наука, яка цю галузь знання докладно вивчає. Бергсон також згадує науковців, які схильні до
прискіпливого скепсису щодо власних доробків. Та ця самокритика, що дає привід називати
даних науковців філософами, є лише позитивною рисою самих вчених, котра допоможе їм у їх
дослідженнях, й ніяк не стосується приналежності філософа до науки. Такою філософією, як
певною методологічною настановою, має володіти кожна наука, проте при цьому, наука не стає
філософією, а філософія не перетворюється у науку. Отже, Бергсон відхиляє претензії деяких
концепцій трансформувати філософію на зразок емпіричних наук, але заперечує необхідність
вивищувати філософію як універсальний механізм узагальнення досвіду здобутого науками.
«Більше не може бути мови про перетворення філософії у синтез позитивних наук та про
претензію, у силу лише одних властивостей філософського духу, ставити її вище науки в
узагальненні тих же фактів» [1].
Таким чином, наука не має обмежуватись лише філософським інструментарієм, хай
навіть у своїх висновках. Це зробить її неповноцінною. Подібно до цього, для філософії було б
також великим приниженням повністю перейняти наукову методологію дослідження. Бергсон
вважає філософію занадто прискіпливою щодо вивчення дійсності, щоб зупинятись на точці
узагальнення, яку може поставити науковець, вдовольнившись отриманими результатами й
підводячи підсумки лише за допомогою синтезу. Інколи філософ прагне глибше зануритись у
сутність самого явища, осягнути його метафізичні та духовні особливості. Для цього мислитель
може як обрати теоретичне пізнання, так й знову звернутися до емпіричного досвіду; може
скористатись логічним знаряддям рефлексії або ж зануритись у містичні медитації інтуїтивного
споглядання. В будь-якому разі, філософія має відмінний від науки інструментарій й згідно
ньому, не меншою мірою, прагне до відкриття істини. «Перетворювати філософію на суму
узагальнень, що перевищує науковий синтез, – значить бажати, щоб філософія вдовольнялася
правдоподібністю, щоб їй було достатньо лише вірогідності» [2]. Скептикам, які звинувачують
філософію у суб’єктивності та не достатній обґрунтованості, Бергсон відповідає визнанням
можливих похибок у філософії, як до речі й в науці. Французький мислитель погоджується, що
часто філософи мають йти на ризик не володіючи достатніми можливостями перевірити все
емпірично. Проте загалом, філософ уникає прикрих помилок через свою здатність інтуїтивно
відчувати достовірність певних положень. Цю безпосередньо дану переконаність філософ
може передати іншим, переконавши їх у своїй правоті, якщо певна спільнота буде в змозі
осягнути інтуїцію дослідника, яка повинна бути прийняти ними як безсумнівна очевидність.
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Бергсон зазначає, що наука та філософія звичайно мають точки дотику, так як філософія
часто звертається до даних емпіричного досвіду отриманих наукою, а наука в свою чергу часто
користується логічним інструментарієм філософії. Проте ці дві сфери знання надзвичайно
різні, про що свідчать два особливих пізнання й два різні види досвіду: «Не було б необхідності
в існуванні двох способів пізнання, філософії та науки, якщо б досвід не поставав для нас у
вигляді фактів, які співставляються з іншими фактами, повторюються, приблизно вимірюються
й, нарешті, розгортаються у формі роздільної множинності та просторовості, а з іншої сторони,
у вигляді взаємопроникнення, яке представляє собою чисту тривалість непідвладну закону та
мірі» [3]. В обох випадках досвід нерозривно пов’язаний із свідомістю, проте у науці вона має
справу із зовнішнім світом та речами у ньому, тоді як філософія змушує свідомість повертатись
до себе, досліджуючи свій внутрішній світ.
Згадуючи про свої роздуми стосовно абсурдності погляду, що філософія це у своїй основі
сукупність думок попередників, Бергсон порівнює його з позицією згідно якої філософія
асимілює та об’єднує результати наук. Насправді ж дана операція повинна розглядатися не
як синтез, а як аналіз. Тобто філософія не є інструментом поєднання різнорідних елементів
у багатьох сферах знання; засадничім рушієм філософії за Бергсоном є інтуїтивний поштовх,
саме він дає сутнісний концепт ідеї з якої потім формується все вчення. Інші науки, як й
попередні теорії, філософ використовує для обґрунтування власної концепції. Продовжуючи
аналізувати відмінності між наукою та філософією, Бергсон зазначає, що наука завжди націлена
на результат. «Наука — це помічник дії. А дія націлена на результат» [4]. Тож ціль науки у
досягненні певного результату, або які умови слід створити для появи очікуваного явища. Цей
процес передбачає механічний перехід від одних сполучень речей до інших. Науку перш за все
цікавить функціональна складова речей, тобто чи сприятимуть вони досягненню мети. Що
стосується переходів між об’єктами, інтервалами одночасності (наука за Бергсоном переважно
розглядає речі не як елементи тривалості, а як сукупність моментів одночасності, як певний
ряд застиглих у стані спокою предметів), то вчених не цікавлять їх особливості. Науковці
можуть використовувати ці проміжки лише для пошуків нових поєднань. Перебуваючи в
установці статичності, наука ніколи не зможе пізнати істинну сутність речей так як не бачить
творчого руху буття, його еволюції та постійного становлення. Вчений бачить лише відбиток
предмету, тоді як його життєвість – у динамічній тривалості. На противагу цьому, філософія
за Бергсоном досліджує предмети у їх розвитку. «У той час як вчений змушений розглядати
рух з точки нерухомості й шукати повторень у тому, що не повторюється, прагне розділити
реальність на послідовні рівні розгортання, щоб підкорити її впливу людини, має хитрувати
з природою, займати по відношенню до неї позицію недовіри й боротьби, філософ підходить
до неї по-дружньому» [5]. Приводячи Ф. Бекона («Новий органон» (1620)), Бергсон каже, що
науковець підкорюється фактам досвіду, щоб керувати природою. На відміну від цього філософ
не прагне керувати середовищем; він звертається до світу із симпатією. Бергсон вживає термін
«симпатія» у значенні філософії Плотіна. Останній розумів симпатію як гармонію частин
універсуму. Бергсон застосував це поняття до гносеології, де симпатія представлялась як
узгодженість суб’єкта та об’єкта пізнання, постаючи основною засадою інтуїції.
Ще одною важливою рисою відмінності філософії та науки є характер простоти першої.
Бергсон вважає, що будь-яке ускладнення думки спотворює її, бо істина завжди є простою.
Наука, яка намагається надбудувати над первинним імпульсом громіздку теоретичну
конструкцію ніколи не досягне осягнення сутності речей. Що стосується філософії, то «[…]
Філософування є простий акт» [6]. Хоча тут доречно відмітити, що деякі філософські концепції
також грішать метафізичними рефлексіями, котрі ускладнюють початкову інтуїцію. Таким
чином, Бергсон все ж не утримується від критики науки хоча й визнає її важливість. При цьому
позиція буденної свідомості через побудову відчуттів, інтелекту та мови схиляється до науки.
В цьому контексті, Бергсон дуже близький до феноменології Гуссерля, який також вважав,
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що лише філософія може дати адекватне знання про світ. За Бергсоном це стає можливим
коли людина за допомогою філософії розкриває свою інтуїцію. Стосовно науки, то визнаючи
її важливість для людства, Бергсон стверджує, що філософія могла плідно доповнити її як в
теорії так й на практиці. На закінчення, Бергсон зауважує про очевидну зорієнтованість науки
на практичному вимірі людського існування через своє прагнення надати людям найбільше
зручності, але при цьому втрачаючи багато важливих елементів дійсного існування речей. Цим
наука надає тільки комфорт або ж задоволення, проте аж ніяк не радість споглядати істинну
сутність світу, яку може забезпечити лише філософія. «Наука зі всіма своїми практичними
додатками, які націлені на зручність існування, обіцяє нам комфорт, найбільше – задоволення.
Але лише філософія могла б дати нам радість» [7].
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ФЕНОМЕН «РЕГИОН» В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОМ ЗНАНИИ
Понятие «регион» восходит к латинскому слову regionis – область [1, с.661], направление,
граница [2, с.14]. Можно выделить несколько системообразующих междисциплинарных
направлений рефлексии научного знания в осмыслении категории «регион».
Во-первых, понятие регион неразрывно связывается с пространственно-территориальным
подходом и категориями «территория», «пространство», «социальное пространство».
Категория «территория» в социально-гуманитарном знании трактуется как единство
объективного содержания (земной поверхности и дислоцированной на ней социальнотерриториальной общности как геосоциальной единицы) и субъективной рефлексии в
общественном сознании места проживания и моделей территориального поведения, влияющих
на действия индивидов, инкорпорированных в данную социально-территориальную общность.
Категория «cоциальное пространство» концептуализируется как «n-мерное
пространство, вмещающее всё многообразие систем социальных взаимодействий (моделей
поведения) индивидов и групп (социально-территориальных общностей), складывающихся
на какой-либо конкретной территории (поселения, региона, государства, всей планеты)»[3,
с.22-23].
Исследования региона сквозь призму пространственно-территориального подхода
существенно обогатили современное отечественное регионоведение. При этом если
пространство осмысливается в терминах многомерности и полиструктурированности,
территория – как структурированное социальное пространство, то регион может определяться
как иерархически структурированное социальное пространство.
Сложность понятия «регион» заключается в многозначности его употребления в
пространственно-территориальном плане: данная дефиниция может относиться к различным
уровням пространственных характеристик: макрорегиональному (межгосударственному),
страноведческому (государственному) и внутригосударственному (субрегиональному).
41

Следующее направление социально-гуманитарного знания в осмыслении понятия
«регион» сопряжено с дихотомией «интеграция – дезинтеграция».
С одной стороны, пространство в границах определенного региона интегрируется
в единое целое на основе каких-либо общих признаков. С другой стороны, региональность
дифференцирует пространство на основе отличий одного региона от другого. На наш взгляд
региональность – сложное переплетение интегрирующих и дезинтегрирующих процессов
слияния и дробления регионов, связанных как с внутренними тенденциями регионогенеза, так и
с внешней политической и геополитической конъюнктурой. Действительно, дезинтегрирующие
процессы обусловлены социокультурными различиями тех регионов, из которых состоят
большинство существующих государств. Но «бесконечная фрагментация государства» [4]
противоречит логике его существования как единого целого. Границы дезинтегрирующих
процессов – надрегиональные принципы, содержащиеся в общегосударственной идеологии.
Как говорилось выше, регион можно назвать иерархически структурированным
пространством. Поэтому следующим направлением рефлексии социально-гуманитарного
знания в осмыслении концепта «регион» является именно его рассмотрение в контексте
иерархичности пространства, при котором регионы выступают не как рядоположенные части
этого пространства, а как функциональные единицы, которые соотносятся по отношению
друг к другу как части сложной соподчиненной системы (например, в социальной географии
идея опорного каркаса территориальной структуры народного хозяйства» [5]; в геополитике
концепция деления цивилизаций на «Море» (талассократия) и «Сушу» (теллурократия) [6],
«Мировой Остров», «хартленд» (сердце мира), «внутренний или окраинный полумесяц»,
«внешний или островной полумесяц», каждая из которых выполняет свою функцию
в геополитическом противостоянии [7]; концепции территориальной иерархичности
неравенства ценностных ориентаций, менталитета, жизненных стратегий и шансов в
дихотомии «центр – провинция» [8-11] «центр – периферия» [12-14]. Ряд исследователей
осмысляют иерархичность пространства регионов в терминологии мезосреды, мезоуровня
структуры и динамики «большого общества» [16-17].
В целом, можно сказать, что региональность предусматривает иерархическое строение
социально-территориальной структуры, состоящей из последовательно вложенных друг в
друга региональных общностей разного уровня, как части и целое, а региональная структура
общества – сложный многоуровневый комплекс.
Можно выделить еще одно исследовательское направление в осмыслении концепта
«регион», диалектически связанное с предыдущими, в котором регион сопрягается с
категориями управления. Так, некоторые исследователи объясняют происхождение термина
«регион» не только от латинского «regio» (область, направление, граница), но и от «regere»
(вести, направлять, управлять) [18].
В рамках данного направления регион может изучаться как административнотерриториальная, формализованная единица политико-административной, экономической
и социально-культурной структуры страны, правовой статус которой определяется
общегосударственным и региональным законодательством.
Фундаментальное свойство власти – иерархичность является, как уже говорилось выше
одним из сущностных свойств региональности. Властью же и формируется региональность
как фундаментальное видение пространства. Конкретный политический интерес может
репрезентировать в идеологических формах как единство, так и дробность социального
пространства. Одно и тоже географическое пространство может называться либо республикой
в составе пятнадцати «республик-сестер», либо республикой 89 субъектов, выделенных по
одним признакам, либо семи округов, выделенных по другим признакам. На территории
республики появляются, кроме формальной, еще множество «неформальных» столиц
- например, «столица Кубани», «столица Каспия», «столица Сибири», «столица Урала»,
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выделяемых по третьим признакам. Стремительное изменение маркирования, репрезентации
пространства иногда вызывает замешательство у обывателя: «Курорты Краснодарского края»
– это какие?», а это оказывается те, которые еще десятилетие назад были частью «курортов
Черноморского побережья СССР». Как отмечает А. Т. Бикбов, «производящий территорию
принцип заключен не в физических свойствах самой территории, а в политической борьбе и
вписанных в нее военных победах и поражениях. С изменением политического баланса сил
изменяются географические границы или, по крайней мере, возникает повод к их пересмотру»
[18].
Таким образом, в современном социально-гуманитарном знании регион исследуется как
многофакторное и разнофункциональное пространство. Многозначность категории «регион»
требует комплексного ее определения в самом общем смысле на основе выделения самых общих
свойств региональности таких как пространственность, территориальность, способность к
интеграции – дезинтеграции, иерархичность, управляемость. Таким образом, в самом общем
смысле регион – иерархически структурированная кратологическими институтами часть
социального пространства в единстве интегрирующих и дифференцирующих факторов. Мы
можем говорить также, что регион – относительно целостная часть социального пространства,
общность людей, проживающих на определенной территории.
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Е.ТОФФЛЕР: КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ «ТРЕТЬОЇ ХВИЛІ»
У своєму виступі нам хотілося б привернути увагу наукової спільноти культурологів
та філософів до того, як розуміє культуру американський письменник, філософ та соціолог,
один з авторів концепції постіндустріального суспільства Елвін Тоффлер (англ. Alvin Toffler).
Для цього слід звернутися до хвильової концепції автора та спробувати дати відповідь на
запитання: якою має бути культура третьої хвилі? За основу ми візьмемо його інтерв’ю «Раса,
влада та культура. Кому належить майбутнє?», яке вперше було опубліковане у 1986 році у
збірнику «Нова технократична хвиля на Заході» та статтю «Іміджмейкери», що була перекладена
української мовою О. Дащаківською у 2004 році.
Особливість економічної та політичної ситуації третьої хвилі (її початок – десятиліття
1955-1965 роки в США), вважає Е. Тоффлер, полягає у тому, що на допомогу формальним
знанням та технічним навичкам приходить індустрія «масової культури та ринку образів».
Специфіка останнього у тому, що він реструктурується сам та реструктурує соціальне буття
– стираються межі між робою та відпочинком, політикою та бізнесом, грою та реальністю.
Людина опиняється втягнутою у вирій «калейдоскопічних образів». Шалений розвиток
електронної техніки, поширення кабельного телебачення, радіо- та телепередач через супутник
надають широкий вибір: особливо кабельна система, переконаний автор, є вагомим чинником
дроблення масової аудиторії, що розщеплюється на певні франції, сформовані інформаційної
продукцією.
Швидка адаптація до постіндустріальної економіки Третьої хвилі супроводжується
демасифікацією ЗМІ спочатку в США, а потім у Європі. Існування в останній понад 50
супутникових телевізійних агентств, де відбувається боротьба між двома гігантами «Scy
Television» і BSB; за короткий час у Франції, особливо коли у 1986 р. припинився монопольний
контроль за телебаченням, почав функціонувати «La Cinq» (П’ятий канал), а згодом з країни з
3 урядовими каналами Франція у країну з 6 системами мовлення, 4 з яких належить приватним
компаніям; виникнення комерційних телевізійних корпорацій в Італії, Швейцарії та
Нідерландах. Все це, на думку Е. Тоффлера, є показником того, що ситуація стрімко змінюється
та її наслідки є не прогнозовані. Мова йде про існування всесвітнього «ринку образів», який
створюється медіа-холдингами та великими корпораціями, що обрали прямолінійну стратегію
в час глобалізації. Все дуже просто: «стандартизація, що характерна для індустріалізму,
раніше виявлялася на національному рівні, тепер буде здійснюватися на рівні глобальному,
загальносвітовому».
44

Але теорія «тотальної реклами», переконаний американський вчений, виявилася
помилковою та згубною для тих фірм, що її застосовували. Адже вони не врахували феномен
демасифікації ринку, коли споживачі вимагають більшої «індивідуалізації виробів «,
оскільки їх не приваблюють однотипні товари та послуги. І виявляється, що в культурі, як і
в сфері виробництва, відбувається подібний процес демасифікації та сама множинність ЗМІ
прискорює цей процес. Нова глобальна система мас-медіа на відміну від періоду «доброї старої
Другої хвилі» не робить нашу планету більш гомогенною. Крах теорії «тотального маркетингу»
засвідчив: коли зміст кожної програми може бути гарним чи поганим, найважливіше у цьому
змісті – велика різноманітність. Перехід до мас-медіа з великим вибором має як політичне, так
і культурне значення. В умовах, коли аудиторія не задовольняється постійно повторюваними
повідомленнями на декількох станціях, стара «політика глобалізації мас» та «інженерія
консенсусу» не мають шансів.
Магнати нових ЗМІ, які створюють глобальну систему мас-медіа, самі того не
усвідомлюючи, вважає Е. Тоффлер, змінюють роль загальної думки у світі, підвищуючи
ціну за зневагу до останньої. Вони мимоволі (чи проти волі?) сприяють підвищенню рівня
міжнаціональної політичної діяльності, урізноманітнюючи аудиторію її учасників. Це, в свою
чергу, сприяє формуванню у спільнот чи окремих груп того, що автор у своєму інтерв’ю назвав
«психосферою», що в своїй основі має ідеї «приналежності» та «спільності», як основу їх
ідентичності, та допомагають об’єднуватися й спілкуватися з іншими спільнотами.
Даючи цим процесам оцінку, американський дослідник відмічає перехід до більш
гетерогенного, більш диференційованого суспільства, від якого слід очікувати багатоманітну
палітру ідентифікацій та угруповань. Ми живемо в період, і практика світової міжкультурної
політики це підтверджує, коли форми протестів та джерела конфліктів більш за все будуть
демасифікованими та децентралізованими, їх буде надзвичайно важко передбачити та
запобігти їхній появі. І не тільки меншини будуть знаходитися у скрутному становищі з
настанням Третьої хвилі, адже ми маємо тут справу з настанням суттєво нової культури, яка
висуває інші правила гри, інші вимоги адаптування та виживання. Для періоду Третьої хвилі
характерна відсутність єдиної культури, постійна зміна на плюралізм нових культур. Відеокультура як вміння спілкуватися з символами, образами та абстракціями висуває інші вимоги
та нагороджує тих людей, які будуть схильними до швидкого пристосування на невиправних
змін, які будуть гнучкими, допитливими, які будуть мати рухливий та динамічний світогляд,
швидко само оволодіваючи собою в умовах безладу та неясності. Економіка Третьої хвилі буде
заохочувати не тільки людей, які здатні бути посередниками та примирителями, але й творчі
натури, що починатимуть нові справи. Її цікавлять люди, зорієнтовані на майбутнє. І в цих
умовах жодна культура, релігія чи національність не має права на монополію. Цивілізаційний
простір майбутнього буде являти собою «мозаїку міні меншин, що постійно змінюєтьс», де
більшість груп буде зайнята культурним самопізнанням, відкриттям власної історії як процесу
відновлення втраченої гідності. Елвін Тоффлер завершує своє інтерв’ю такими словами: «Але
ми вступаємо в період, коли культура має значення більше, ніж коли-небудь. Культура не є
скам’янілим в янтарі, це те, що ми творимо по-новому щодня. Третя хвиля буде містити в собі
багато культур».
Клещевич О.В.
Русская Христианская Гуманитарная Академия, г. Санкт-Петербург, Россия
АЛХИМИЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ КАК СПОСОБ ПОСТИЖЕНИЯ АЛХИМИЧЕСКИХ
ТЕКСТОВ
«Воображение – видение уже существующего, неизменного, - в соответствии с актом
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видения; - писал Дж. У. Рассел, - оно, скрытое или явное, раскрывается и придает форму мысли,
и мы можем рассматривать с полным сознанием скрытое доселе или даже делать интуитивное
предположение».[1, с.94.] Применив такое описание воображения к «Воображению» - термину
алхимических трактатов, можно сделать предположение, что алхимические тексты – это своего
рода мультимедийные партитуры, читая которые, при определенной подготовке, можно
услышать и «увидеть» то, что принято называть «музыкой сфер». Подготовка эта происходит
«путем индукции специфических состояний сознания, в которых обретаются острота,
быстрота и тонкость конгнитивной реакции, необходимые для проникновения в природу
разума и реальности».[2, с.309.] Саму же практику проникновения по этим партитурам в
сферу траекта, (Ж. Дюран, А.Г. Дугин),[3] определяемую как область между субъектом и
объектом, наполненную разнообразными неведомыми, с обычной точки зрения смыслами,
авторы алхимических трактатов называли «воображением» («imagination»). На деле она
представляет собой овладение образами (эйдосами), стоящими за материей, которые алхимики
рассматривали как причину ее существа. Вот что писал в трактате «De Microcosmo» Василий
Валентин: «Так здесь через посредство первых двух элементов проявлены были материя и
форма и а их mobilitatem или движение – через два последних элемента, также сотворены были
при помощи Света, как ранее еще не были проявлены ни совершенство большого мира, ни
плодоносность. Затем Создателем было отпущено дальнейшее размножение семян Земли – как
плодам или животным, так как Бог дал Земле imagination или представление всех видов семян,
каждому рождаться по его виду. Итак, Земля оплодотворилась через это представление, данное
от БОГА». И несколько далее: «Можно справедливо назвать Меркурий или Дух невидимым
корпусом человека: форма и материя – земны, жизнь пребывает в движении, а познание всего
разума о благе и зле состоит в тщательном умозрении и воображении микрокосмоса, что
находим выше этих трех составных».[4, с.122]
Здесь совершенно очевидно и недвусмысленно Алхимик соотносит «представление
всех видов семян, каждому рождаться по его виду» - т.е. воплощение, внедренных эйдосов
в материю, и «воображением микрокосмоса» - умозрительным созерцанием (а не активным
воображением, а, по сути, - визуализацией) Духа или Меркурия. Таким образом, мы получаем
и саму способность созерцать невидимое, и само невидимое, и созерцателя, и процесс
созерцания – и всех их одновременно в пограничной области между субъектом и объектом
созерцания – в траекте. В связи с этим, на наш взгляд, воображение (imagination) алхимиков
следует трактовать не как «мир воображения», а как «мышление образами», и, даже, в большей
степени, как «восприятие образов».
Следовательно, воображение алхимиков не имеет ничего общего с тем, что мы сегодня
подразумеваем под этим словом, с тем, что в этот термин вкладывает классическая эстетика и
психология, а представляет собой следующее:
1.Воображение – это излучение нашей души (Духа и Души) на ту или иную вещь,
и посредством такого освещения достигается представление всей ее субстанции… Вещь
ощущается, и по этой чувственности можно судить, чему можно верить.
2.Воображение направляется на духовные вещи и производится как бы посредством
видимого.
3.Воображение это постижение через лучи нашего воображения, запечатлевается в
нашем духе и душе так, что мы не в малейшем не будем больше сомневаться в истинности
вещи. [5, с.208.]
4.«Форма оживляется душой, и этим обоим далее был придан тонкий Дух воображения
и всего познания, представляющий собой не что иное, как невидимый, непостижимый образ
– как мастер, подобно как в смысле все формирующего, который в своей летучести имеет
свою обитель в верхнем регионе микрокосма»[4, с.122.] – Что можно проинтерпретировать
таким образом: Дух воображения – т.е. невидимый образ, – который в невидимом состоянии
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прибывает в голове человека, - это мастер, во всем созерцающий суть.
Кроме того, алхимическое Воображение обладает следующими характеристиками:
1. Различение вещей происходит не только визуально, но и мысленно, опираясь на
полную уверенность в его смысловом значении: «Наше воображение души тут же отличает
одни идеи от других, как в духовных, так и в физических вещах, хотя отсутствующая вещь,
лишь только мы о ней что-либо слышали, (то есть являющейся вещественной или нет) является
совершенной и непоколебимой до такой степени, что мы в нее верим».[5, с.210]
2. Во время акта алхимического воображения имеет место целокупное восприятие
действительности: «Вещи должны быть рассмотрены особо, но не по частям. Всеобщее
проистекает из всеобщего; все частное единично и конечно».[6, с.96]
3. Познание производится адептом через особую форму созерцания, которую можно
назвать «мышление образами». М. Хайдегер писал по этому поводу, что «ведение значит, что
нечто уже увидено в широком смысле слова «видеть», то есть значит, нечто пребывающее
воспринято, внято как таковое».[7, с.177]
Восприятие алхимика происходит посредством «Духа Воображения», ведением –
вИдением: «Дух Ведения вездесущ. Он творит, поддерживает, укрепляет и приводит к
совершенству все вещи, где они присутствуют.
Дух Ведения ведает все вещи, даже бездны Божии. Он открывает тайны и поэтому
называется творцом всякого святого откровения и видения и учителем скрытого. Силою и
заступлением этого Духа ты можешь ВСЁ. Служи ему в Примудрости Божией, и он сам будет
вести тебя во всем, в молельне и у печи. Вот почему дух Ведения называют Многосложным и
Многообразным».[6, с.99]
Теперь посмотрим как это обращение к пограничной области траекта, алхимического
Воображения – «восприятия образов», достигается авторской установкой на зрительные
ассоциации читателя. Построения авторов алхимических трактатов задают стратегию
визуальной трактовки, тем самым, определяя направление восприятия читателя по
определенной траектории чтения. Своей необычностью тексты – или отталкивают читателя,
или - захватывают внимание и направляют его к пластическим свойствам мира, границы
которого растворяются, расширяя пространство восприятия, готовя читателя к постижению
непростых и необычных миров. Совершенно очевидно, что трактаты содержат в своих текстах
некие психолингвистические ключи, которые включают у чуткого читателя те зоны восприятия,
которые отвечают отнюдь не за ментальное постижение изучаемого текста. Надо признать,
что ключи эти расставлены не хаотично, а в определенном порядке, не давая читателю сбиться
на привычный просмотр трактата для получения информации, поскольку информации в
привычном смысле там нет.
В этой связи следует рассмотреть «зрительный опыт» автора, выраженный в
алхимических трактатах как продуманные и рефлективные механизмы восприятия
визуального в самых различных его аспектах. Это даст возможность выявить инструменты,
создающие оптику «зримости» того, что стоит за текстом.
Разумеется, в каждом конкретном случае визуальное представление о предмете
изложения алхимического трактата, полученное читателем, непосредственно связано с тем,
каким именно читатель представляет себе облик изображенного предмета, и чего именно
от него ждет. Здесь и возникает широко известное разнообразие прочтений их смыслов.
Внутреннее зрение каждого человека «собирает» смысл из деталей, данных в описании. Чем
более конкретно-материальным оказывается описание предмета, тем отчетливее складывается
визуальное представление о нем. Внешний облик предмета становится частью знака,
позволяющему читателю соотносить изображенное с его реальным «прототипом», который,
в свою очередь, становится основой образа в тексте. Но стремились ли к этому алхимики? И
есть ли «реальные прототипы того», о чем толкуют их произведения? Думается, ответом на
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эти вопросы будет возможность действительно «увидеть» то, о чем они писали, развив в себе
«алхимическое Воображение».
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СЛОБОЖАНСЬКА СВЯТИНЯ
Питання розвитку українського мистецтва XVII-XVIII ст. в сучасній науковій і
публіцистичній літературі є одним із особливо актуальних. Це обумовлено в тому числі
інтересом, який виник в роки незалежної України до питань, пов’язаних з історією козаччини.
Багато дослідників визначають головним напрямком мистецтва цього періоду козацьке
бароко, інші вважають його українським відродженням, ще інші наголошують на його
відокремленості, суто українській національній специфічності.
Початок дослідження культурної спадщини Слобожанщини відноситься ще до першої
половини ХІХ ст. Це, передусім, праці о. Філарета (Д.Г.Гумілевського) [5], в яких досить детально
на основі чисельних джерел описується становище як церковних будівель, так і іконописних
творів.
Пізніше дану проблему досліджували С. Таранущенко [9], Ф.Ернест [2], М. Шумицький
[8] та ін., які також, відзначаючи певний вплив західноєвропейських напрямків, звертали увагу
на специфіку національного стилю.
В другій половині ХХ ст. проблема українського стилю в мистецтві Слобожанщини та
Лівобережжя займались Г.Логвин [3], Ю.Нельговський [4] та багато інших.
Майже всі дослідники не обійшли увагою одну з найвизначніших пам’яток Слобожанщини
– всесвітньо відому чудотворну ікону Охтирської Богоматері, яка довгі роки зберігалась в
Покровському соборі охтирського монастиря.
Отже, об’єктом дослідження є особливість іконописного стилю Слобожанщини на
прикладі Охтирської ікони Пресвятої Богородиці.
Відомо, що образ Богоматері завжди був дуже шанованим серед українців. Мати, яка
віддає свою єдину дитину на смерть за гріхи людей, за давньою християнською традицією була
заступницею народу.
Слобожанський іконопис, починаючи з XVII ст., набуває певних специфічних рис.
Це, по-перше, золоте рельєфне тло, яке заповнювалось орнаментом (рослинним, або
геометричним); по-друге, більшість слобожанських ікон спеціалісти відносять до так званих
«черкаських» (козацьких). Вони відрізнялись яскравістю, різноманітністю. По-третє, на
Слобожанщині з XVIII ст. поширюються левкасні (рельєфного ліплення) ікони Божої Матері.
Це, як відзначають мистецтвознавці, має глибокий зміст, і пов’язано з біблійними поняттями
горішнього і долішнього світів [7]. По-четверте, до канонічних типів зображення Богоматері
додались місцеві риси. Слобожанські іконописці створювали акафістні ікони, тобто написані
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для молитов та акафістів. Такі ікони мали напис «радуйся, Невісто Неневісная».
Чудотворна ікона Охтирської Богоматері має свою історію. Іконографія образу походить
від пророцтв про її особливу «чудотворність» і очищеність від «чрева матері», переказаних
сирійським богословом IV ст. н.е. Єфремом Сиріним. Саме ці ідеї були покладені в основу
композиції слобожанського образу.
Образ Богоматері на цій іконі відрізняється від інших відомих образів. Це рідкісне
зображення Матері-отроковиці без немовляти – Ісуса. На темному тлі ікони рельєфно
проявляється православне розп’яття з Ісусом Христом, який ніби стоїть на хресті.
Зображенння Богородиці без мафорію з характерним жестом складених рук, як свідчать
спеціалісти, в Україні зустрічається ще на фресках XIV ст. (Закарпаття). [1, с.12] Вважається,
що такі зображення характерні для італійського проторенесансу (ХІІІ-ХІV ст.), зустрічаються,
крім Західної України, і на Сумщині («Ченстохівська», «Дубовичська», «Жировецька» на ін.)
це дає підстави стверджувати, що, ймовірно, майстри краю були досить добре обізнані з
напрямами світового живопису, насамперед, італійського.
Особливо слід звернути увагу на вираз обличчя Марії: воно спокійне, задумливе. Спокій
Богоматері поєднується з передчуттям глибокої жертовності і радості.
Існує давній переказ про явлення цієї ікони. Вважається, що це відбулось 2(15) липня
1739 року [5, с.9]. Існування точної дати явлення образу є досить рідкісним.
У «Исторіи явленія охтирской чудотворной иконы Божей матери и соборного
Покровского храма», виданій у 1899 р., говориться, що іконографія даного образу походить
від давніх пророцтв про її особливу «чудотворність». Ці передбачення були покладені в основу
композиції слобожанського образу з ідеєю про «альфу і омегу» земного буття Сина Божого,
безпосередньо причетною до якого була Пресвята Богородиця [5].
В праці о. Філарета «Историко-статистическое описание Харьковской епархии»
відмічається, що священик Покровського храму Василь Данилов, купив нову косу і хотів
випробувати її на траві, яка росла біла храму. Коли він почав косити, то побачив у траві сяючу
ікону «старого великоруського письма». Священик благоговійно переніс ікону в свій дім, а
пізніше – в Покровський храм [5, с.266].
Російська імператриця Єлизавета Петрівна видала наказ про перевірку випадків
зцілення біля ікони. Святійший синод у 1745 р. доручив чернігівському архієпископу Амвросію
разом з архімандритом Києво-Печерської лаври Тимофієм Щербацьким провести точне
розслідування випадків зцілення людей від важких хвороб. У 1761 р. Святійший синод визнав
ікону Охтирської Богоматері чудотворною [7].
Чудотворна ікона пізніше була прикрашена новим з позолотою окладом, дорогоцінним
камінням. За переказами, Богородиця явилась уві сні священику Покровської церкви і наказала
«омий мя і одягни мя шатою». Слід відзначити, що приблизно у XV-XVI ст. в православній
церкві склалася традиція «одягати» найбільш шановані образи в срібні та золоті оклади.
Є непідтверджені дані про те, що у 1903 р. ікону було вивезено до Санкт-Петербургу на
реставрацію і більше вона не повернулась до Охтирки.
В Сумському художньому музеї є цікаві зразки подібних ікон. Спеціалісти вважають,
що саме образ Охтирської Богоматері був дуже шанований серед віруючих Гетьманщини
(особливо його шанували кобзарі і лірники).
Таким чином, чудотворна ікона Охтирської Богоматері є єдиною іконою серед
Богородичних образів з датою явлення та зображенням імперського символу – двоголового
орла, що являється її визнанням державною владою і знаком Торжества православ’я.
Слобожанський образ Охтирської Богородиці, будучи одним із найпоширеніших
в Україні, по характеру передачі образу є унікальним. На наш погляд, він акумулював як
іконописні традиції Давньоруської держави, так і несе на собі значний вплив стилістичних
особливостей західноукраїнського живопису пізнього бароко та класицизму.
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ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА: ВИТОКИ, ЗМІСТ ТА АРХІТЕКТОНІКА
На сучасному етапі розвитку економіки країни особлива значущість належить не
стільки економічним чинникам, скільки культуро-соціальним. Наразі йдеться про культуру
країнової економіки як індустріального типу виробництва. Тому важливим є розуміння змісту
та особливостей культури економіки, або економічної культури.
У своїх розмірковуваннях щодо змісту економічної культури зупинюся на таких головних
її характеристиках, як витоки, рівні та типи, значущість.
1. Термін «економічна культура» використовується вже багато десятиріч. Адже його
запровадив український учений М. Зібер у своїй праці «Очерки первобытной экономической
культуры», що побачила світ ще в ХІХ ст. З останньої чверті ХХ ст. цей термін широко
використовують дослідники в різних галузях знання – економічній соціології (П. ДіМаджіо,
Я. Кузьмінов, В. Радаєв, Р. Ривкіна), філософії (В. Діденко, Л. Діденко), економічній теорії
(В. Кондрашова-Діденко, А. Сур’як) тощо.
2. Економічна культура бере свої витоки з загальної культури. Термін «культура» є
складним та багатогранним. Тому дотепер існує дуже багато різних визначень. Найчастіше
культуру витлумачують як сукупність матеріальних та нематеріальних продуктів, створених
людьми протягом розвитку людства. Таке її розуміння уможливлює визначення культури як
знання – уречевленого і живого. А звідси висновок: економічна культура – це знання, якого
потребує сама економіка для створення матеріальних та/або нематеріальних продуктів як
засобів задоволення індивідуальних (сімейних) і виробничих потреб.
3. Економічна культура як система включає декілька рівнів. Наприклад, за твердженням
російського економіста-теоретика Я. Кузьмінова, у ній можна виокремити три рівні:
масову економічну культуру; економічну культуру осіб, котрі приймають інвестиційні та
розпорядницькі рішення в державних і/або приватних організаціях чи установах; теоретичну
економічну культуру. Означені рівні утворюють піраміду економічної культури [1].
4. У системі економічної культури за певними критеріями і/або ознаками можна
виокремити різні типи. За адаптивністю потенціалу до змін і за здатністю до автореформування
суспільства та виробництва країни економічна культура поділяється на дефіцитну, достатню
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та надлишкову. Дефіцитна економічна культура має дуже слабкий потенціал адаптивності і
тому нездатна забезпечити умови для автореформування. Достатня економічна культура
має помірний потенціал адаптивності, якого вистачає тільки для певних змін у суспільстві
та економіці. Надлишкова економічна культура має дуже великий і сильний потенціал
адаптивності до змінюваності і тому є дієвим чинником автореформування суспільства
загалом та виробництва зокрема. Дефіцитна, достатня та надлишкова економічна культура
вирізняються між собою за обсягом та новизною живого знання (знання, невіддільного від
його носія).
У системі економічної культури виокремлюють і такі типи, як: сильна та слабка;
ефективна та неефективна, продуктивна та непродуктивна, формальна та неформальна тощо.
5. Економічна культура як системний ресурс-чинник створює умови для процвітання
людини і народу країни. Тому слід удосконалювати економічну культуру. Разом з економічною
культурою має саморозвиватися та самоудосконалюватися і сама людина-Актор.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНКУЛЬТУРАЦИЯ ИНДИВИДА: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ
Каждому человеку предстоит реализовать свой профессионально-личностный потенциал
в обществе, поэтому интегрирование в социум является определяющим фактором его жизни.
Индивидуальное развитие любого человека начинается с постепенного вхождения, включения
в окружающий мир. С детства человек усваивает принятые нормы, правила поведения и
образцы мышления, которые со временем становятся ему понятными и привычными. Подобное
приобщение к социуму происходит путем усвоения индивидом определенного количества
знаний, норм, ценностей, образцов и навыков поведения, позволяющих ему реализоваться в
качестве полноправного члена общества. Этот процесс характерен для всех людей, поскольку
общественное поведение человека не запрограммировано генетически, и ему необходимо
обучаться тому, как понимать окружающий мир и реагировать на него, т. е. социализироваться.
Данный процесс освоения индивидом норм общественной жизни и культуры
обозначается в гуманитарных науках чаще всего понятием «социализация». Подобная
трактовка понятия характерна для исследователей, которые придерживаются широкого
понимания термина «культура» как любой биологически ненаследуемой деятельности,
закрепленной в определенных результатах. Другие ученые склонны обозначать этот процесс
понятием «инкультурация». Они считают культуру исключительно результатом и спецификой
форм человеческой деятельности и полагают целесообразным проводить различие между
этими терминами, отмечая качественные особенности каждого из них [1, с.2].
Таким образом, разграничение понятий «социализации» и «инкультурации» до сих пор
остается дискуссионным. Так, например, М. Мид под социализацией понимает социальное
обучение в целом, а под инкультурацией — реальный процесс обучения, происходящий в
специфической культуре. Д. Мацумото считает социализацией процессы и механизмы, с
помощью которых люди познают социальные и культурные нормы, а инкультураиией —
продукты процесса социализации [2]. Большинство исследователей сходится в том, что
социализация более универсальна, а инкультурация — культурно-специфична. В то же
время процессы инкультурации и социализации связаны друг с другом, могут протекать во
взаимодействии. Каждый человек в процессе своего индивидуального развития достигает
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специфичной для каждого общества инкультурации и общей социализации. Не вызывает
сомнений тот факт, что без инкультурации и социализации человек не может осуществлять
жизнедеятельность как полноправный член общества, поэтому исключить или пропустить
эти процессы невозможно [3].
При более строгом научном понимании термина «социализация» он предстает как
процесс усвоения индивидом культурных норм и социальных ролей, благодаря которому
происходит превращение человека в социального индивида. Получая в повседневной практике
информацию о самых разных сторонах общественной жизни, человек формируется как
личность, адекватная обществу. Таким образом, под социализацией понимается гармоничное
вхождение индивида в социальную среду, усвоение им системы ценностей общества,
позволяющего успешно функционировать в качестве полноправного члена.
В отличие от социализации понятие «инкультурация» подразумевает обучение
человека традициям и нормам поведения в конкретной культуре. Это происходит в процессе
коммуникаций между человеком и его культурой, при которых, с одной стороны, культура
определяет основные черты личности человека, а с другой, — человек способен влиять на
культурные процессы. Инкультурация включает в себя формирование основополагающих
человеческих навыков, таких как типы общения с другими людьми, формы контроля за
собственным поведением и эмоциями, способы удовлетворения основных потребностей,
оценочное отношение к различным явлениям окружающего мира и т. д. Результатом
инкультурации является эмоциональное и поведенческое сходство человека с другими членами
данной культуры и его отличие от представителей других культур. На индивидуальном уровне
процесс инкультурации выражается в повседневном общении с родственниками, друзьями,
знакомыми или незнакомыми представителями родной культуры, у которых сознательно
или бессознательно человек учится тому, как следует вести себя в разнообразных жизненных
ситуациях, как оценивать события, встречать гостей, реагировать на те, или иные знаки
внимания и сигналы [4]. Таким образом, содержание процесса инкультурации составляет
приобретение следующих знаний и навыков:
- жизнеобеспечения: профессиональная деятельность, домашний труд, приобретение и
потребление товаров и услуг;
- личностного развития: приобретение общего и профессионального образования,
общественная активность, хобби:
- социальной коммуникации: формальное и неформальное общение, путешествия,
физические передвижения;
- восстановления энергетических затрат: потребление пищи, соблюдение личной
гигиены, пассивный отдых, сон.
Инкультурация, или обучение культуре, происходит несколькими путями, однако
наиболее распространенным из них является опосредованный, когда человек наблюдает
за поведением других людей. В результате инкультурации человек становится способным
свободно ориентироваться в окружающей его социальной среде, пользоваться большинством
предметов культуры, созданных предыдущими поколениями, обмениваться результатами
физического и умственного труда, находить взаимопонимание с другими людьми. Этими
качествами человек данной культуры отличается от представителей других культур [4].
Исследования зарубежных ученых показали, что есть три способа передачи культурной
информации, необходимой человеку для освоения социума:
- вертикальная трансмиссия, в ходе которой социокультурная информация передается
от родителей к детям;
- горизонтальная трансмиссия, при которой освоение культурного опыта и традиции
идет в общении со сверстниками;
- непрямая трансмиссия, при которой индивид обучается у окружающих его взрослых
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родственников, соседей, учителей, как на практике, так и в специализированных институтах
инкультурации (школах и вузах).
Данные способы передачи культурной информации позволяют предположить, что в
процессе инкультурации задействовано довольно большое количество людей, социальных
групп, общественных институтов. Их называют агентами (конкретные люди, ответственные
за освоение социальных ролей) и институтами (учреждения) инкультурации.
К важнейшим агентам и институтам инкультурации относятся:
- семья — в любой культуре она является основной ячейкой, в которой происходит
инкультурация;
- группа друзей одного возраста — именно в контакте со сверстниками дети знакомятся
как с отношениями равенства, так и с господством-подчинением;
- школа — она дает не только формальное образование, но и учит ребенка правилам
школьной жизни, роли учителя и т.п.;
- СМИ — газеты, журналы, периодические издания, радио кино, телевидение,
компьютерные сети все больше влияют на инкультурацию, предоставляя индивиду огромный
объем информации, на которую он ориентируется в своей жизни;
- различные организации — церковь, спортивные, политические объединения, кружки
по интересам также предоставляют индивиду важную информацию о мире, в котором он
живет [5].
Таким образом, инкультурация представляет собой необходимый процесс личностного
развития, в котором культура выступает решающим условием социокультурной интеграции
личности в общество. Результатом инкультурации является богатый внутренний мир личности,
ее духовная целостность и способность к творческому саморазвитию. Инкультурация — это
вхождение в мир культуры, в ходе которого личность овладевает содержанием фундаментальных
духовных феноменов, запечатленных в продуктах культуры: языке, верованиях, этических
нормах, произведениях искусства, научных знаниях и т.п., и приобретает способность
действовать, ориентируясь на выработанные человечеством и принятые им (индивидом)
установки, традиции, ценности.
Инкультурация позволяет личности «состояться», т.е. реализовать себя в подлинно
человеческих культурных проявлениях и стать человеком культуры. В данном контексте
инкультурация раскрывает смысл социализации - формирование человека культуры —
гармоничную личность в совокупности социальных и культурных черт.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Отличительной чертой жизни современного общества становится все возрастающая
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изменчивость окружающего мира. Перемены, характеризующие нынешний этап развития
цивилизации, коренным образом, отличаются от тех, что происходили в прошлом. Одной
из основных характеристик информационного общества является процесс информатизации
– активное внедрение компьютерной техники и новых информационных технологий в
различные сферы производства, общественной и личной жизни людей. Новые технологии
и техника играют важную роль в обеспечении информационного взаимодействия между
членами общества. Под воздействием этих технологий произошли значительные изменения,
в том числе как мы учимся, работаем, общаемся с миром. В то же время возникли серьезные
проблемы, связанные с изменениями в природе и самом человеке (его сознании, морали,
духовном мире).
Серьезность вставших перед человечеством глобальных проблем современности
заставляет ученых не только пристально вглядываться в будущее. Но и глубже анализировать
сущность культуры, истоки цивилизации и общую направленность ее развития. И значительное
место в этом анализе, естественно, занимает информационный аспект жизни общества.
Основными факторами, определившими возникновение феномена информационной
культуры, явились переход информации в разряд важнейших универсальных, общественных
категорий общественного развития, возрастание объемов информации, информатизация
общества, становление информационного общества.
Между тем, становление информационного общества потребовало обеспечить
адекватность образования динамичным изменениям, происходящим в природе и обществе,
всей окружающей человека среде, возросшему объему информации, а также стремительному
развитию новых информационных технологий. При этом особое значение в информационном
обществе приобретает организация информационного образования и повышение
информационной культуры личности.[1, с. 69]
Информационная культура как культура нового типа и как явление сформировалось
в рамках информационного общества, когда информация стала главным стратегическим
ресурсом и были созданы новые технологии для ее хранения, обработки и передачи. До
определенного времени не было потребности в таком понятии, как информационная культура.
Лишь с осознанием неповторимой роли информации в общей картины мира. С формированием
информационного подхода к познанию действительности положение изменилось. Постепенно
появлялось все больше понятий для характеристики информации и одним из них стала
информационная культура. К настоящему времени она приобрела значение, стало очевидно,
что информационная культура является важной составляющей в жизни современного
общества, а потому значимой характеристикой общества. [2, с. 69]
Общественное явление, именуемое информационная культура, родственно общему
понятию культуры. Поскольку анализ и конкретизация представлений о культуре сами по себе
– весьма сложная проблема, нам понадобится определить некоторые аспекты этого явления и
выяснить возможность применить их к исследованию информационной культуры.
Представляя собой важнейший сегмент культуры эпохи информатизации,
информационная культура, вместе с тем, пронизывает все остальные культурные фрагменты,
функционирование которых в наше время невозможно вне зависимости от информационной
культуры. Этим и определяется важность анализа информационной культуры. «Из этого следует,
пишет – А.И. Ракитов, – что вопрос об информатизации культуры имеет не «остаточный», но
фундаментальный характер. Здесь завязываются в один узел культурные процессы создания
информационно-индустриального общества и принципиально новой технологической базы
его духовной и социальной модернизации» [4, с. 15].
Мы склонны считать, что смысл научного понятия культуры состоит в фиксации
различных сторон своеобразно человеческой деятельности. При этом следует учесть то, что от
универсального характера культуры проистекает и разнообразие подходов к ее определению.
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Обилие подходов, подчас усугубляющееся их непоследовательностью, столько велико, что уже
сама классификация различных трактовок культуры становится, как известно, самостоятельной
и весьма сложной задачей. Множество концептуальных подходов и определений культуры не
всегда свидетельствует об адекватном раскрытии ее содержания, а скорее о несостоятельности
исходных методологических посылок. В ряде случаев от исследователей ускользает именно
универсальность реального феномена, которая должна быть зафиксирована понятийно.
Налицо и обратная тенденция, когда в попытках фиксировать эту универсальность теряется
специфика культуры. Она становится синонимом понятий «общество» и «цивилизация».
Культура в данном случае выступает как специфическая организация, способ, форм
существования общественной жизни, осуществляемая человеком в его интересах, с ясным
сознанием этих интересов. Культура – это «очеловеченный внешний мир, признак человеческого
вмешательства в природу и жизнь общества, изменяющего их первичные характеристики
таким образом, чтобы они соответствовали потребностям человека».[5, с.241]
Однако следует оговориться, что информационная культура представляет собой
исторически преходящую форму существования и выражения универсальной культурной
сущности, ее генезис связан с возникновением политики. Она не есть – сплав политики и
культуры или просто «часть» общей культуры, какая-то отдельная ее «сфера» или «грань».
Информационная культура – это специфическая форма организации и направленности всей
культуры общества в целом.[3, с.14]
Продолжая разговор о культуре, отметим, что в последнее десятилетие наметился
деятельностный подход к ее рассмотрению, способ человеческого существования, способ
человеческой деятельности и объективированной в различных продуктах результат
последней. Данный подход определяет культуру как важную характеристику разнообразных
видов человеческой деятельности. Можно говорить о культуре технологической, правовой,
политической. Понятийный ряд не может быть исчерпан, пока человечество существует.
Каждое понятие характеризует определенную частичку общей культуры, некоторую ее грань –
одну из бесчисленного множества. Именно деятельностный подход позволяет выделить такую
важную грань культуры, как информационная культура.
На сегодняшний день нам близко определение специалистов, считающих информационную
культуру одной из граней общечеловеческой культуры или информационной компонентой
человеческой культуры в целом.
Однако, понимая информационную культуру как часть общей культуры, следует иметь
в виду, что эта часть весьма специфична. Под информационной культурой обычно понимают,
прежде всего, область культуры, связанную с функционированием информатизации в
обществе и формированием информационных качеств личности. Это, с одной стороны,
определенный уровень знаний, позволяющий человеку свободно ориентироваться в
информационном пространстве и способствовать информационному взаимодействию.
Вместе с тем это – новый тип общения, дающий возможность свободного выбора личности в
информационном пространстве. С другой стороны, информационная культура представляет
собой информационную деятельность, качественную характеристику жизнедеятельности
человека в области получения, передачи, хранения и использования информации.
На основе вышеизложенного мы попробуем дать свое определение информационной
культуры – это элемент общей культуры, представляющий специфический способ человеческого
существования в правовой сфере, способы правового регулирования информационных
отношений, формы взаимодействия субъектов информационных отношений, их социальнопсихологическое отношение к явлениям правового порядка. Вместе с тем, категория
«информационная культура» должна на наш взгляд характеризовать те или иные правовые
ценности.
Представляется, что предложенное нами понимание информационной культуры имеет не
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только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет нам четко понимать
и использовать пути формирования информационной культуры общества и планировать эту
деятельность.
В свою очередь следует признать, что в настоящее время есть все основания говорить
о необходимости формирования новой информационной культуры, которая может стать
элементом общей культуры человечества. Ее основой должны стать знания об информационной
среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках.
Так, по мнению российских ученых, информационная культура пока еще является показателем
в основном профессиональной культуры, но в ближайшем будущем станет важным фактором
развития каждой личности в целом.
Список использованной литературы:
1.Водопьянова Н.А. Информационная культура как отражение процессов в
социокультурной и образовательной сферах // Фундаментальные исследования. – 2006. – №
7 – С. 69-71.
2.Киричек П.Н. Информационная культура общества. – М.: Российская академия
государственной службы РАГС, 2009. – 208с.
3.Лопатина Н.В. Информатизация культуры: современные проблемы и перспективы//
НТИ. Сер.1. Орг. и методика информационной работы. 2010. – № 5. С.13-19.
4.Ракитов А.И. Россия в глобальном информационном процессе и региональная
информационная политика. // Информационные технологии и информационная политика.
Научно-информационное исследование. М., 2009. С. 221.
5.Скворцов Л.В. Россия: проблема духовности и информационная культура //
Культурология ХХ век. – М., 2000. – № 2. – С. 233-254.
Лисоколенко Т.В.
Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ
ЗНАЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В КОНЦЕПЦИИ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА
На сегодняшний день Людвига Витгенштейна по праву причисляют к ряду одних из
известнейших философов XX ст., что обусловлено резонансом его идей в сфере аналитической
философии. Разработанная им теория языковых игр еще достаточно долго будет находиться
в центре внимания исследователей в сфере философии языка. Актуальность исследований
по творчеству Л.Витгенштейна обусловлена повышенным интересом к сфере проблем
аналитической философии и философии языка, стремлением исследователей раскрыть новые
грани «философии обыденного языка». «Задача лингвистической философии – отнюдь не
исправлять обыденный язык, а просто хорошенько присматриваться к нему, анализировать то,
как мы на самом деле говорим. И этот анализ поможет понять тот мир, в котором мы живем.
Ибо язык и есть мир» [1, с. 191].
Аспект исследования значения языковых выражений лежит в концептуальной плоскости
центральной темы «позднего» Л.Витгенштейна – прагматики языка и сопряженной с нею
проблематики правил языковых игр. Почему же языковых игр существует большое множество,
как утверждает сам Л.Витгенштейн? Может быть потому, что существует множество вариаций
интерпретаций значений сути сказанного и еще больше вариаций значений сути услышанного.
И если участники коммуникативного процесса наделяют слова и выражения одинаковыми
значениями – значит, они играют в одну языковую игру и, что важнее, пользуются одними
правилами интерпретации.
Само коммуникативное пространство как «совокупность сфер речевого общения»
[2, с.113] имеет своей предпосылкой особый языковой консенсус, раскрывающийся через
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принятые в данном социуме языковые и прагматические правила. Согласно Л. Витгенштейну,
наличие самих правил в языке раскрывает его практическую сущность, связанную с культурным
и социальным контекстом. Исходя из несовместимости прагматики языка, его уникальности,
Л. Витгенштейн также утверждает, что правила игры определяются контекстом и могут
существовать даже для каждой конкретной ситуации. «Следовать правилу, делать сообщение,
давать задание, и играть партию шахматы – все это практики (применения, институты)» [3,
с. 336]. И уж, конечно экстраполируя данную позицию на значения языковых выражений,
можно говорить о том, что употребление слов в речи не произвольно - оно регулируется
принятыми в языковом сообществе правилами. Значения языковых выражений могут
формулироваться в определенных ситуациях, когда например, интерпретируется понятие
широко или узко, в зависимости от ситуации. Здесь только существует требование соблюдения
интерпретируемости в данном месте, что заложено в самой основе конституирующего игру
языка. Порой, именно совместное поведение людей в определенной социальной ситуации
позволяет нам правильно понять суть сказанного. Мы понимаем, что нас правильно поняли
исходя из реакции на наши слова. Отсюда возникает феномен человеческого ожидания,
реакции на сказанное и заключение – «ожидание и исполнение соприкасаются в языке» [3,
с.407].
Л. Витгенштейн предлагает изменить взгляд на функционирование языка, в общем,
отойти от его классического образа, в соответствии с которым лингвистическое должно
отсылать к чему-то внелингвистическому. Согласно Л. Витгенштейну – нужно признать,
что предназначение языка никогда заключалось в том, чтобы указывать на вещи. Начиная
с первых страниц «Философских исследований», мы читаем: «каждое слово имеет какоето значение. Это значение соотнесено с данным словом. Оно - соответствующий данному
слову объект» [3, с.223-224]. 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, хоть и останавливается на том,
что: «Каждое слово в языке что-то означает, но этим еще ничего не сказано» [3, 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. В свою очередь американский философ и логик
С.Крипке, также поддерживает позицию Л. Витгенштейна, говоря, что «не может быть такой
вещи, как подразумевать нечто под каким-либо словом. При каждом новом применении мы
совершаем шаг в темноту, ибо любое нынешнее намерение могло бы быть интерпретировано
так, чтобы сочетаться с тем, что мы можем выбрать» [4, с.86].
Л. Витгенштейн останавливается о том, что само слово «значение» очень часто не точно
употребляется, противореча нормам языка. В связи с этим он предлагает следующее понимание
сути «значения»: «для большого класса случаев – хотя и не для всех, - где употребляется слово
«значение», можно дать следующее его определение: значение слова – это его употребление
в языке» [3, с.250]; «Значение – это некая аура, присущая слову и привносимая им с собой в
каждое его употребление» [3, с.289]. Говоря о том, что языковые игры образуют своеобразную
семью, включающую в себя сложную систему взаимоотношений, которые во многом
накладываются друг на друга, имеют множество сходств, Л. Витгенштейн склонен считать, что
и значения языковых выражений имеют семейственность интерпретаций. В частности у него
эта идея постает следующим образом: «<> задай себе вопрос: как мы усвоили значение этого
слова (например, «хорошо»)? На каких примерах, в каких языковых играх? И тогда тебе станет
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легче понять, что данное слово должно иметь целое семейство значений» [3, с.272]. Или далее,
Л. Витгенштейн говорит, что мы не можем располагать всеми правилами применения значения
конкретного предмета (пример со стулом). Но откуда тогда мы знаем, какой вариант правила
употребления конкретного понятия, термина или просто слова нам необходим в определенной
ситуации? Чаще всего люди используют привычные для них образы значений слов, которые
им знакомы, опыт применения которых они имеют. В связи с этим Л. Витгенштейн говорит,
что также как мы можем устанавливать и изменять правила во время определенной языковой
игры, так же точно мы можем придавать языковым выражениям новые смыслы. Единственным
критерием в данном случае выступает определенное социальное окружение, которому должны
быть понятны практики нашего применения слов. У Л. Витгенштейна это достаточно ярко
представлено на примере употребления восклицаний, криков и др., значение которых может
быть понято лишь в контексте конкретной коммуникативной ситуации. «Разве нельзя сказать:
крик, смех, полны значения? <> этим словам придается определенное чувство. А придает ли
оно значения определенным словам?» [3, с.428]. Сложно поспорить с эти аргументом. Значение
действительно может выражаться в чувствах в конкретной ситуации, и чувства в этом случае,
согласно Л. Витгенштейну, придают словам истинность. Но это не значит, что это чувство
придает значение отдельным словам.
Выходит, что сама сущность языка скрыта от нас, к ней нужно подобраться в процессе
глубокого анализа. То есть, значений слов, выражений может быть несколько, как при их
поверхностном произнесении, так и при глубинном осмыслении: «в употреблении слова
можно разграничить «поверхностную грамматику» и «глубинную грамматику». То, что
непосредственно запечатлевается в нас при употреблении слова, - это способ его применения
в структуре предложения, та часть его употребления, которую мы, <> в состоянии уловить на
слух» [3, с.459]. Одно слово может вызывать даже одинаковые ассоциации, но иметь разные
значение. Витгенштейн говорит, что мы думаем, что понимаем – это слово само по себе, «<> а
между тем его значение заключено в его употреблении» [3, с.299].
Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что значения языковых выражений в
философской концепции «позднего» Л. Витгенштейна не являются стабильными, статичными
образованиями, интерпретация которых может быть четко регламентирована.
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Литвин І.-Р.П.
Івано-Франківський національний медичний університет
ЕРІХ ФРОММ ПРО ДЕСТРУКТИВНІСТЬ ТА НЕКРОФІЛІЮ
У сучасній філософії дослідження людини та її сутності займає вагоме місце і є
надзвичайно актуальним. Гуманістична спрямованість наукових інтересів Еріха Фромма представника неофройдистського напряму у філософії першої половини XX ст., призвела до
створення ним власної концепції особистості, яку сам автор назвав «радикальним гуманізмом».
У 60-х роках ХХ ст. Е.Фромм приступив до вивчення однієї із фундаментальних
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орієнтацій людей, притаманної західним суспільствам – захоплення смертю та речами
(матеріальні предмети, власність). Вперше цю тему мислитель підняв у праці «Душа людини:
її здатність до добра та зла» [1], а найповніше та найдетальніше описав її в «Анатомії людської
деструктивності» [2].
У 1964 році філософ досліджував руйнівний потенціал психіки людини. У праці
«Душа людини: її здатність до добра та зла» [1] Е.Фромм розкрив власну теорію вторинних
потягів людини, її потенціал до деструктивності (руйнування). Запропонований зв’язок між
продуктивним та непродуктивним потягами ширше розкрито Е.Фроммом у популярному
есе «Творці та руйнівники» [3], де мислитель висвітлив власну теорію біофілії. Саме у цьому
есе Е.Фромм вперше виклав емпіричний підхід до вивчення власної теорії продуктивних та
непродуктивних потягів, описав план її дослідження.
Е.Фромм вважав, що головною рушійною силою деструктивного потягу в людині є
бажання компенсувати відсутність справжнього буття та особистості. Р.Функ описує це
наступним чином: «Одним шляхом втечі від цієї хвороби, що зустрічається все частіше, є
ідентифікація себе як неживої істоти, визнання привабливою кожну річ, яка є матеріалізованою
і позбавленою життя (або ж наближеною до таких умов)» [4, с.8].
Для позначення орієнтації, що передбачає потяг до неживого, Е.Фромм використав
поняття некрофілії. Він прагнув вийти за межі популярного використання даного терміну (для
позначення сексуальних контактів з мертвими і / або бажання бути поруч з покійниками) і
розглядав некрофілію як вкорінену у характері людини «пристрасть до перетворення будьчого живого на неживе» [2, с.332]. «Зі зростанням виробництва, поділом праці, будівництвом
держави з чіткою ієрархією та класом еліти, – писав Е.Фромм, – прокинулася людська
деструктивність та жорстокість, і вони зростали разом із розвитком цивілізації та ролі влади»
[2, с.435].
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Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н. Г. Чернышевского, г. Чита, Россия
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
Трудно переоценить роль, которую играет информация в жизни современного человека.
Как только наше сознание обретает своё собственное «я», оно начинает впитывать знания на
нескольких уровнях: сначала на уровне своей личности (опыт), далее - микрогруппы (родители
и друзья), коллектива (школа, университет, работа) и общества в целом (в этом плане принято
говорить о массовом сознании и общественном мнении).
Мы получаем информацию различными способами, в том числе по различным
техническим каналам. Различные технологии окружают нас в повседневной жизни, мы слушаем
радио, собираясь на работу, смотрим телевизор дома или блуждаем в сетях глобальной паутины
в автобусе или метро. Современный человек не может уже представить свою жизнь без этих
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«подарков» научно-технической революции.
Исследователи выделяют помимо научно-технических революций информационные,
связанные с изобретением: печатного станка, телефона, радио, телевидения, компьютера.
Актуальный вопрос – что же будет дальше? Изобретение искусственного интеллекта? Эти
вопросы непосредственно связанны с концепцией информационного общества.
Уровень информационного развития общества непосредственно влияет на
экономическую, политическую, военную, социальную и другие сферы государства, поэтому
роль информации постоянно возрастает. Как показывают различные исследования, темпы
роста этого сектора намного выше, чем развитие экономики в целом. Уже ясно, что в будущем
развитие экономики будет полностью зависеть не от природных ресурсов (которые с каждым
годом истощаются), а от уровня наукоемких технологий. Поэтому изучение роли информации
становится все значительней и для науки будущего, так как именно она является источником
развития и генерирования новых знаний.
Как было сказано информация непосредственно влияет на развитие общества.
Общество как целостная система обладает определённой социальной структурой. Она
является выражением социальной дифференциации, в том числе и социального неравенства
(имущественного, статусного, властного). Для определения роли информации в жизни
общества обратимся к «классикам» концепции информационного общества.
Информационное общество – является социологической и футурологической
концепцией, где главный фактор развития общества это использование научно-технической и
другой информации. У данной концепции есть несколько направлений.
Первое направление берет в свою основу концепции постиндустриализма, с такими
теориями связаны имена Дениела Белла, Алена Турена, Герберта Шиллера, Юргена Хабермаса.
Второе направление концептуальные модели Элвина Тоффлера, Жана Бодрияра, Мануэля
Кастельса. Иследователи первого направления придерживаются мнения, что информационное
общество можно рассматривать как ступень развития индустриального общества, вторые
считают его новым самостоятельным этапом развития, следующим за индустриальным
обществом [1].
Дениел Белл, современный американский социолог и философ, который является
одним из главных исследователей постиндустриального общества, считает, что концепция
постиндустриального общества вырастает на основе теории индустриального общества.
Основоположником этой теории считают французского социолога Клода Сен-Симона, который
определил индустриальное общество как общество, где благосостояние людей создается при
помощи труда, машин и производства.
Белл в своих работах выделил пять основных секторов, способствующих
жизнедеятельности общественного организма: первый и второй сектор отвечает за
производство энергии из окружающей среды, третий - за распределение энергии и материи
по системе, четвертый отвечает за распространение и распределение информации (торговля,
финансы, страхование) и пятый сектор включает такие сферы, как правительство, законы,
образование и т. д.
Изменения происходят в обществе тогда когда приоритеты переходят из первых двух
секторов в третий и последующие. Отличительной чертой постиндустриального общества
становится массовое распространение творческого интеллектуального труда, иначе говоря,
информации. Важно отметить, что пятый сектор, подкрепленный четвертым и который можно
охарактеризовать «умелой политикой государства» («поздний капитализм» Хабермаса) и
увеличения роли теоретического знания («общество знания» Белла) должен решить проблемы
социального неравенства. В книге «Грядущее постиндустриальное общество» Белл писал:
«Постиндустриальное общество есть растущее и непредвиденное изменение в характере
общества, завершение становления новой логики его социально-экономической организации
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и перемена в характере знаний. В какой-то момент основные социальные группы осознают
происходящую трансформацию и должны принять политические решения о том, необходимо
ли просто воспринять ход событий, ускорить его, воспрепятствовать ему или каким-то образом
изменить его направленность» [2, с. 569].
Развитие идей Белла прослеживаются в трудах американского социолога и экономиста
Мануэля Кастельса. В работе «Сетевые структуры и формирование информационного
общества» исследователь акцентирует внимание на анализе трансформации общества в условиях
информационной эпохи. Главным фактором в этом переходе являются информационные
технологии, которые, в свою очередь, влияют на изменения в социальной и экономической
структуре. Власть и обмен ресурсами происходят через гибкие горизонтальные системы.
Все сферы жизни, начиная с геополитики отдельных государств и заканчивая повседневной
деятельностью одного человека, оказываются вовлеченными в единое информационное
пространство и глобальные сети. Такое общество, построенное на виртуальных сетях, Кастельс
называет «сетевым обществом». В книге «Информационная эпоха: экономика, общество и
культура» он пишет: «Эта структура, которую я называю сетевым обществом, потому что оно
создано сетями производства, власти и опыта, которые образуют культуру виртуальности в
глобальных потоках, пересекающих время и пространство, есть новая социальная структура
информационной эпохи» [3, с. 450]. В то же время исследователь признаёт, что такое
общество не лишено конфликтов и противоречий, однако их решение он видит в «широком
распространении концепции устойчивого развития, включающей межпоколенческую
солидарность в новую модель экономического роста, и всеобщую мобилизацию на защиту
прав человека всегда, когда эта защита требуется» [3, с. 451].
В работах американского социолога и футуролога Элвина Тоффлера общество
определяется как система, стоящая на трёх основаниях: сила, деньги и информация. Он считает,
что отношения между людьми постоянно меняются, следовательно, отношения власти тоже.
Знание является самым прочным источником власти, оно считается главным инструментом
развития общества, как системы. Тоффлер отвергает гипотезу о глобальной социальной
революции, которая должна быть направлена на смену политического режима, но говорит о
технологических изменениях, которые приведут человечество к психологическим потрясениям
или «шоку будущего». «Шок будущего - это феномен времени, продукт сильно ускоряющегося
темпа перемен в обществе. Он возникает в результате наложения новой культуры на старую.
Это шок культуры в собственном обществе» [4, c. 23].
Влияние информации на общество, по Тоффлеру, несёт в себе как негативные, так и
позитивные последствия. С одной стороны, информация и знания способствуют развитию
экономики, где технологический прогресс даст возможность экономического рывка для бедных
стран, тем самым сокращая разрывы в глобальной экономике, с другой стороны приведет к
психологическим болезням и неврозам всего человечества.
Таким образом, все исследователи сходятся во мнении, что информационные технологии
и информация будут играть решающую роль в формировании будущего общества, социальные
изменения неизбежны, и для того, чтобы эти изменения проходили менее болезненно для
человечества, оно должно использовать весь накопленный опыт и все знания. Социальная
структура сохранит своё неравенство, также будут существовать классы, группы, страты,
общество разделится на множество субкультур, но разделение будет основываться на
доступности к информации и информационным технологиям.
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Институт военного обучения СФУ, г. Красноярск, Россия
СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОЕННОГО ПРОГРЕССА СВЯЗАНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Во-первых, исследование военного прогресса предполагает не только учет типа общества,
но и его структуру, что связано с противоречивостью самого понятия. Во-вторых, специфика
изучения военного прогресса во многом зависит от того, объектом или субъектом мировой
политики выступает конкретная страна в конкретный исторический период, поскольку
этот факт предполагает созидательный или разрушительный вектор военного прогресса.
В-третьих, социально-философский анализ военного прогресса предполагает учитывать тот
факт, мирный или военный период исследуется.
Актуализация исследования военного прогресса именно в диалектическом ключе
детерминирована, в частности, тем, что «…л) военное планирование – определение порядка и
способов реализации целей и задач развития военной организации, строительства и развития
Вооруженных Сил и других воск их применения и всестороннего обеспечения» [2].
Военный прогресс, включает в себя совокупность иерархических уровней, потому что «…
не только герои, выделенные лица оказываются включены в глубинные социальные течения,
невидимые на поверхности мелких колыханий социального океана, но включены в них и
массы, каждый человек без исключения; вопрос только в градации активности и пассивности
включенности. Но и пассивность массы лиц синергийным образом производит и направляет
сам поток» [1, c. 86].
В данной связи важно выделить некоторые социально-философские основания, на
которых базируется исследование военного прогресса. Во-первых, это принцип всеохватности,
когда в качестве прогрессивных понимаются все элементы общества. Во-вторых, это принцип
адекватности, когда под военным прогрессом понимается его представление в конкретном типе
общества. В-третьих, это принцип контрастности, когда все общества, не соответствующие
критериям военного прогресса, принятым в данной политической ситуации рассматриваются
как нецивилизованные.
Для понимания сути военного прогресса важно учитывать модель мира, которая
является выражением особенностей жизни общества того или иного типа – социальности,
специфики культуры и цивилизации. Поскольку военный прогресс во многом является
функцией социальных институтов, поскольку любая методология его исследования выражает
в себе специфику управленческой институциональности, характерную для данного типа
социальности, культуры и цивилизации. Именно социальные институты осуществляют
управление обществом и применяют адекватную своей сущности методологию управления.
Сами принципы универсалистской модели мира (антропоцентризм, дуализм и репрезентация
действительности) являются ничем иным, как теоретическим выражением управленческой
институциональности индивидуалистического типа. Последний предполагает состояние
взаимной конкуренции и преобладания социальных институтов, где военный прогресс
ускоряться или замедляться, в зависимости от преобладания тех или иных властных элит и
олигархических групп.
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Социально-философские аспекты исследования военного прогноза предполагает
учет того факта, что социальная жизнь стран западной цивилизации характеризуется
двумя основными отличительными особенностями. Во-первых, эта жизнь обрела характер
свободного, неупорядоченного социального течения, где в силу имманентных импульсов
образуются и распадаются различные общности, складываются и распадаются различные
линии общественных отношений. Эта жизнь вырвалась из-под политико-регламентирующего
воздействия, потеряла свой политико-легитимный характер. Во-вторых, в самом социальном
фундаменте этой жизни находится лично независимый человек. Все социальные связи и
отношения носят на себе печать именно этой черты человека — его личной независимости,
его развившейся индивидуальности.
Между этими двумя особенностями социального развития общества имеется внутренняя
связь, взаимозависимость. Ибо как неуправляемо-имманентное и не скованное политикоидеологической регламентацией развитие социальных процессов предполагает социально
вычленившегося, лично независимого индивида, точно так и существование и развитие этого
индивида предполагает такую нерегламентированную социальную среду. В целом же именно
такой характер социальной жизни, подчиняющейся своим собственным закономерностям
с прозрачными и весьма динамичными социальными перегородками, опирающейся на
независимого активного индивида, представляют собой не что иное, как гражданское общество
[3].
При исследовании военного прогресса важно базироваться не только на формационном
базисе, но и с учетом культурно-цивилизационных подходов. Понятие «цивилизация»
определяется как «совокупность функциональных и корреляционных связей между социальноэкономическими, политическо-правовыми и культурологическими факторами, образующими
тенденции, традиции, институты, отношения в определенном, достаточно длительном,
пространственно-временном диапазоне [4, c. 7].
Доказательством необходимости тщательного изучения военного прогресса на
адекватной основе является теоретическая война, которая позиционируется, прежде всего,
несовместимость идеологий и попытки нейтрализовать альтернативную методологию. Именно
поэтому победа в теоретической войне над противником возможна лишь при использовании в
качестве оружия отечественную философскую методологию. Каждая методология реализуется
в соответствующих теориях. Задача философов – опрокинуть альтернативные теории и
навязать обществу чуждые теории, как передовые, блокировать самостоятельность мышления
противника.
Социально-философские аспекты исследования военного прогресса тесно связана с
проблемой безопасности в жизнедеятельности современной цивилизации, которая приобрела
не менее важную роль, чем проблема развития и оказалась тесно связанной с перспективами
выживания человечества в условиях глобализации и обострения глобальных проблем.
Это нашло свое отражение в научных дисциплинах и направлениях исследовательской
деятельности, привело к тому, что понятие «безопасность» (и связанный с ним «куст» понятий)
превратилось в междисциплинарно-интегративное, а в обозримой перспективе – даже в
общенаучное (а, может быть, и в философское понятие) понятие. И хотя дисциплинарное
утверждение безопасности как категории, выражающей способ относительно «спокойного»
бытия того или иного объекта, существенно отстает от проблемно-поисковых разработок, тем
не менее может быть поставлен вопрос о становлении уже в ближайшее время общенаучной
дисциплины, предметом изучения которой окажется проблема обеспечения безопасности в
ракурсе устойчивого развития, о чем уже высказывалось определенные соображения [5]. В
данной связи важно подчеркнуть, что основное содержание современной теоретической войны
– это, прежде всего, несовместимость идеологий и попытки нейтрализовать альтернативную
методологию. Идеология, отражая общественное бытие сквозь призму интересов классов или
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части общества, воздействует на философию, что приводит к конфронтации между отдельными
философскими направлениями.
Социально-философские особенности исследования военного прогресса предполагает
учет того факта, что любой положительный эффект, проявляющийся в новых возможностях
освоения и преобразования социального пространства, сопровождается также мощным
негативным эффектом, способным нанести серьезный ущерб гуманистическому развитию
общества. К числу негативных эффектов может быть отнесен бурный рост сетевых ресурсов
экстремистской направленности, трансформация представлений об информационной
безопасности и т.д. [6, c. 86-87].
В результате исследования проявляются свои сущностные характеристики внутренний
механизм эволюции в совокупности эмпирического и теоретического, чувственноэмоционального, Во-вторых, методология исследования военного прогресса предполагает
анализ таких различных факторов, как исторический опыт, технический уровень развития
общества, социальное прогнозирование и т.п., что возможно в полной мере только на базе
диалектической методологии. В-третьих, от правильности методологических установок
зависит не только адекватность восприятия военного прошлого, но и выбор оптимального
вектора безопасного развития общества и мира в будущем.
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ
Багатостороння проблема гуманізму на сьогоднішній день досліджується фахівцями
різних галузей суспільно-гуманітарних і природничих наук. Її визначна риса простежується у
суперечливому ставленні до гуманізму: з одного боку, в рішучому його запереченні як певної
ідеології, що не виправдала себе і не відповідає дійсності; з іншого боку, в закликах його
переосмислення відповідно до нових соціальних реалій як необхідного підґрунтя виживання
цивілізації. Серед актуальних питань, що безпосередньо стосуються гуманного ставлення однієї
людини до іншої, слід відмітити: воєнні конфлікти і теракти; прояви національної, релігійної,
расової нетерпимості; ризики, пов’язані з запровадженням наукових відкриттів; величезна
прірва між дуже заможними і малозабезпеченими суспільними верствами, що постійно
збільшується; стрімке зростання кількості населення планети і низка пов’язаних з цим фактом
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проблем. Загалом можна згадати будь-яку рису, що визначає особливості функціонування
сучасного соціуму, і так чи інакше вона буде мати відношення до гуманізму.
Серед значної кількості визначень поняття «гуманізм» зупинимось на наступному: «…
це світогляд, що включає переконання в тому, що:
•
людина – виняткова цінність як для суспільства, так і для себе самої;
•
людина має право на щастя;
•
людина має право на вільну і відповідальну участь у житті суспільства і у своєму
власному житті;
•
відношення з навколишнім світом і з іншими людьми можуть характеризуватися
людяністю, співчуттям, чуйністю, пошаною, толерантністю, милосердям, справедливістю;
•
суть суспільних стосунків полягає, з одного боку, в максимальному задоволенні
матеріальних і духовних благ людини, а з іншого – в створенні умов для розвитку і прояву її
здібностей і творчої потенції» [1, с.247].
Зазначимо, що все частіше піддається сумніву положення про те, що людина є винятковою
цінністю тобто головна ідея гуманізму. Так, А. Назаретян стверджує, що для того щоб зберегти
своє позитивне значення у майбутньому гуманістична ідеологія повинна бути готовою для
обговорення певних тез. Серед них, зокрема, і така: «… є цінності вищі, ніж людина в її якісній
визначеності, – цивілізація, інтелект; у їх розвитку людська історія складає лише одну з кінцевих
стадій… « [2, с.80]. Погодитись і прийняти таке положення емоційно складно, втім з огляду на
процеси, що відбуваються в сучасному світі, стає зрозуміло, що гуманізм у звичному розумінні
скоріше ідеал ніж реальність навіть для високорозвинених країн.
Сучасні вітчизняні дослідники покладають надії на конструктивну функцію освіти у
справі гуманізації суспільних відносин, особливо у період суспільної трансформації, кризи
та становлення нової системи цінностей. Наприклад, Г. Балл зазначає: «… зусилля, які мають
на меті сприяти гуманізації суспільних відносин, повинні бути спрямовані передусім на
сферу освіти й виховання підростаючого покоління – і заради покращення теперішньої та
майбутньої долі представників цього покоління, і з огляду на те, що освіті притаманна, поряд
з відтворювальною, і перетворювальна функція – освіта покликана бути могутнім важелем
трансформації суспільства» [3, с.11]. В. Федорченко наводить значну кількість завдань
вищої освіти, що передбачає її гуманізацію, серед яких особливо актуальним, зокрема для
українського суспільства, є наступне. «У період кризи цінностей гуманістична функція вищої
освіти покликана актуалізувати і спрямовувати моральні норми на підтримання прав людини,
прав дитини, на охорону навколишнього середовища; вища школа покликана стежити за тим,
щоб загальні інтереси людей не приносилися в жертву егоїстичним інтересам купки індивідів,
котрі посідають верхні щаблі соціальної ієрархії. Завданням вищої школи є культивування у
людей вміння поважати і враховувати інтереси інших, що поступово втілюватиме культуру
миру або культуру досягнення і підтримання миру» [4, с.261]. Цілком поділяючи наведені
положення, звернемо увагу на особливості функціонування вітчизняної освітньої сфери,
що перешкоджають повною мірою реалізувати її гуманістичний потенціал. Існує сукупність
проблем, що обумовлена як трансформацією суспільства, так і загальними світовими
тенденціями, серед яких: недостатнє фінансування; скорочення бюджетних міст; знецінення
вищої освіти самої по собі, яка вже давно перестала гарантувати майбутнє стабільне місце
праці і впевненість у завтрашньому дні; падіння популярності серед абітурієнтів факультетів
природничих дисциплін; проблеми методичного характеру, пов’язані з переходом на болонську
систему навчання і т.ін. Все це становить загрозу не тільки для освітян і тих, хто бажає отримати
освіту, але і для майбутнього розвитку суспільства. Втім, мабуть, однією з найбільш гострих
проблем є ідеологічна складова, яка змінює своє спрямування щоразу, коли змінюється
правляча політична сила. Певні політичні партії свідомо спекулюють на непростому минулому
країни, штучно поглиблюючи розкол між Заходом і Сходом, втягуючи у цей розкол молоде
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підростаюче покоління, оскільки не в змозі запропонувати виборцям дійсно конструктивних
об’єднуючих країну кроків її реформування. За таких умов толерантність як необхідна складова
гуманістичного світогляду просто нівелюється. Не додає оптимізму і скорочення годин на
викладання курсу «Філософія» та запровадження вільного вибору для студентів курсу «Етика»,
які власне і покликані формувати творче, критичне, самостійне мислення та прищеплювати
повагу та толерантне ставлення до інших.
Вельми цікавим є аналіз ролі освіти та її функцій у контексті сучасних світових
процесів, зроблений З. Бауманом. Він зазначає, що у добу модерніті наука вважалася найбільш
потужним гуманізуючим чинником і це було одним з важливіших предметів гордості
тогочасних університетів. «Після жахів ХХ століття, породжених наукою, така віра здається
сміхотворною і, напевно, навіть злочинно наївною» [5, с.169]. За таких умов, продовжує
мислитель, університети зіткнулися з необхідністю переусвідомити свою роль у світі.
««Підготовка до життя» – це вічне і незмінне завдання будь-якої освіти – повинна в першу
чергу і перш за все означати розвиток здатності співіснувати у сучасному світі з невизначеністю
і двозначністю, з різноманітністю точок зору і відсутністю нездібних помилятися і гідних
довіри авторитетів; прищеплення терпимості до відмінностей і готовності поважати право
бути різними; зміцнення критичних і самокритичних здібностей і мужності, необхідних для
прийняття відповідальності за свій вибір і його наслідки; вдосконалення здатності «змінювати
рамки» і чинити опір спокусі втечі від свободи внаслідок тієї болісної невизначеності, яку вона
приносить разом з новими і незвіданими радощами» [5, с.174]. Як бачимо, така підготовка до
життя передбачає і формування якостей студентів, що визначають їх гуманне ставлення до
інших. При цьому З. Бауман визнає, що такі якості особистості навряд можуть бути розвинуті
у повній мірі за умов традиційного освітнього процесу, з його плануванням і контролем. Тому
філософія і теорія освіти опиняються перед найбільшим викликом за всю їх сучасну історію,
а саме, «… аналізу такого процесу формування особи, який первісно не орієнтується на
заздалегідь визначену мету і представляється моделюванням без чіткого бачення моделі (вона
лише під кінець повинна виникнути і прояснитися); процесу, який в кращому разі може бути
представлений лише ескізно і ніколи не призводить до чітких результатів, який вбудовує це
обмеження у власну структуру; коротше кажучи, відкритого процесу, націленого швидше на
те, аби залишатися відкритим, ніж на створення якогось специфічного продукту; процесу,
для якого перспектива передчасного «закриття» небезпечніша, ніж перспектива назавжди
залишитися незавершеним» [5, с.175].
Отже, підсумовуючи, зазначимо наступне. Попри відчутну поляризацію поглядів щодо
гуманізму як певної ідеології, на одній стороні якої його неприйняття, на іншій – заклики до
його переосмислення, на сьогоднішній день гуманне ставлення до інших залишається одним
з тих чинників, що дозволяє пом’якшити гострі деструктивні суперечності сучасного етапу
розвитку людства. У суспільствах, що знаходяться у процесі трансформації, або у таких, де
трансформація вже завершилась, проте, не виправдала сподівань більшої частини населення,
зусилля, спрямовані на гуманізацію суспільних відносин, стають життєво необхідними,
оскільки сприяють збереженню цих суспільств від соціальної деструкції. І незважаючи
на значні проблеми, з якими зіткнулась освітня сфера у ХХІ столітті, саме вона є основним
джерелом плекання гуманного відношення однієї людини до іншої. Втім, зрозуміло, що
тільки гуманізації освіти недостатньо для виведення суспільства на більш високій рівень
розвитку. За умов панування подвійних стандартів у політиці, бізнесі, правоохоронній сфері
та ін., випускники середніх спеціалізованих закладів та ВНЗ стикаючись з реальністю, врешті,
зазнають розчарування у гуманістичних цінностях. Тому реалізація гуманістичного потенціалу
освіти не буде мати бажаного ефекту, якщо не супроводжується впровадженням відповідних
цінностей у повсякденне буття представників всіх верств сучасного українського суспільства.
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АВТЕНТИЧНІ ВИМІРИ СУЧАСНОСТІ
Питання про можливість автентичніх вимірів існування в сучасному світі
проблематизується в семантичному просторі, що завдається такими поняттями як
«гіперреальність», «симуляція», «візуальна культура» (та інші поняття цього ряду) і власне
поняттям «автентичність».
Зміст поняття «автентичність» (справжність, реальність, те, що має відношення до
правильності основ), розгорнутий у вимірі людського буття розуміється як правильність
намірів, уважність до процесів власного внутрішнього світу, спроможність бути собою,
привносити себе назовні відповідно своїм намірам, переживанням, процесам.
Поняття «гіперреальність» експлікується у філософії постмодерну як штучно створена
реальність, яка, порівняно з буденною, є надлишковою, більш насиченою, об’ємною і
тому сприймається свідомістю як більш реальна. Різноманітні об’єкти оточуючого світу
заміщуються їх яскравими образами, репрезентаціями, умовними знаками – симулякрами, а
розвинуті технології та ЗМІ, роблячи ці субститути будь-чого доступними та впливовими,
транслюють їх безпосередньо в індивідуальну свідомість. Соціокультурний простір, всі сфери
якого проникнуті симуляцією, перетворюється у «простір гіперреальний», а дедалі більша
віртуалізація та візуалізація комунікативних відносин стає долею самого «гіперреального
товариства». Як наслідки такого стану соціокультурної реальності для індивідуальної свідомості
фіксуються зростаюча неспроможність відрізняти об’єкти реального світу від симулякрів,
втрата відчуття реальності і, відповідно – втрата автентичності як виміру людського буття.
Рухаючись у просторі протиставлення зазначених понять, спробуємо, наскільки дозволяє
формат даної публікації, окреслити умови, за яких можливе збереження автентичності
в гіперреальному просторі сучасної культури. Більш розгорнуте дослідження проблеми
представлено у статті «Можливість автентичності у гіперреальному просторі майбутнього»
[1], яку власне і репрезентують ці тези.
Першим проблемним пунктом постає характер комунікації. Людина є соціальною
істотою і як така потребує комунікації. Як одна із засад людської життєдіяльності, комунікація
не обов’язково передбачає наявність значеннєво-змістовного плану – вона може здійснюватись
і заради проводження часу, відпочинку, відчуття себе не самотнім. В певній мірі, саме потреба
людини у товаристві собі подібних, потреба бути «включеним» у соціальне життя і стає
тим шляхом, яким симуляція просочується у соціум. Потреби такого плану значною мірою
задовольняються ЗМІ, які переважно і задають візуальність, інтенсивність, колажність,
фрагментарність, віртуальність гіперреального простору. Характерною рисою ЗМІ є здійснення
ними однобічної комунікації, що унеможливлює процес обміну [2]. Ця однобічність стає
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провідником симуляції, оскільки можливість відповіді, незгоди, неприйняття, уникнення цієї
симуляції при монологічній трансляції дискурсу влади виключені. Але ж у вимірі автентичності
комунікація повинна мати паритетний характер, що передбачає уважне ставлення до партнера
по комунікації, сприйняття його як унікальної самоцінної істоти, котра наділена рівними з
тобою правами, з якою можливий діалог та виключене насильство і т. д., і що потребує певних
зусиль від кожного учасника комунікації.
Іншим проблемним пунктом є ставлення людини до власного тіла. Автентичність
неможлива без тілесної інтегрованості, без відчуття цілісності власного унікального тіла.
Але в гіперреальному світі єдиного товарообміну, який живе за формулою «буття = дизайну»
[3, с. 223], образи, техніки тіла, його фрагменти та репрезентації пропонуються у великій
кількості. Ці численні образи тіла також функціонують як симулякри. Людина вимушена
спостерігати, споживати в тому числі й ці тиражовані тілесні іміджі та фрагментації. Така
сконструйована, «приміряна» тілесність не є автентичною, що становить чи не найсуттєвіший
момент у проблематизації можливостей автентичного існування за умов сучасності. У
крайньому прояві це призводить до страхів онтологічної невтіленості, але обумовлених вже не
психологічно, а соціально, що переконливо показує С. Жижек [4].
З іншого боку, повне перенесення відповідальності за симуляцію (комунікативних
відносин, тілесної втіленості людини) на зовнішню інстанцію (соціальна система, влада, ЗМІ)
не уявляється справедливим. Автентичність як суттєва ознака людського існування передбачає
усвідомлення себе як можливості та свободи (на мові екзистенціальної філософії). Сучасне
співтовариство при всіх його недоліках є демократичним (в більшому чи меншому ступені)
і надає можливості для самореалізації. З. Бауман артикулює цей зсув як зміщення обов’язків
по модернізації (удосконаленню в широкому сенсі) з суспільства на індивіда [5, с. 37]. Тобто,
індивідові треба тільки зрозуміти ці обов’язки як дійсні права та скористатися ними. Таким
чином, наступним проблемним пунктом є бажання/небажання людини реалізовувати свої права
на самовизначення, оскільки для багатьох людей гетерономне визначення є преференційним
по відношенню до автономного з його вимогою нести відповідальність за свої повсякденні
вибори і, врешті решт – за своє життя. Таке уникнення відповідальності є потужною умовою
для подальшої симуляції соціальних відносин.
Можливістю подолання окресленої ситуації, на наш погляд, могло б стати вироблення
певних соціальних практик, в яких поєднувалися б (як мінімум) такі складові: привнесення
власних вподобань у простір соціального існування, реалізація суб’єкт-суб’єктної комунікації,
тілесна інтегрованість і усвідомлене прийняття відповідальності за власний проект. Як
приклад практики такого ґатунку пропонуємо розглянути спорт вищих досягнень. Приклад
може здатися несподіваним, але тільки на перший погляд.
Саме «великий» спорт (на противагу масовому) є однією з найавтентичнішіх сфер – і
як видовище, і як практика. Зазначимо головне. В спорті є простір для зусиль суб’єктивації,
для індивідуалізованого привнесення себе у практичні дії. Він потребує від людини
відповідальності за свій вибір і, навіть, робить прийняття відповідальності неелімінованим
(завдяки публічності змагань). Системоутворююча якість спорту – агоністичність
(змагальність) – робить його й універсальним місцем комунікації. Спортивне змагання – це
і міжособистісна, і публічна, і масова, і екзистенціальна комунікація – як акт виявлення Я в
Іншому. Відповідно, у спортивному змаганні неможлива однобічність комунікації, партнер
повинен сприйматися як рівний (більш чи менш сильний, але рівний). В умовах «болісного
пошуку цілей» спорт демонструє іманентно притаманну йому ясність і чіткість мети. У
ситуації сучасної аномії як невиразності нормативного регулювання у встановленні власних
пріоритетів, спорт має наперед заданий, усім очевидний і чітко визначений нормативний
простір (правила змагань). Як би не звинувачували спорт в спотворенні принципів чесної
гри, він залишається місцем, де можливості такого спотворення досить обмежені за рахунок
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можливостей візуального спостереження і технічного контролю змагань. В умовах, що
перманентно провокують кризи ідентичності, спорт (вищих досягнень) має вивірені стратегії
суб’єктивації, авторської реалізації, можливості повноцінного «стовідсоткового» визнання.
Нарешті, спортивна тілесність є втіленою, автентичною. Вона не тільки «острів» цілісності серед
незліченних фрагментів і розшарувань тіла в сучасній гіперреальності, не тільки онтологічний
фундамент для втілення ego. Тілесність, набута протягом довготривалих тренувань та змагань,
є інтегрованою, цілісною. Спорт (вищих досягнень) як видовище демонструє цю втіленість
і цілісність, що особливо важливо в позбавленій аутентичності гіперреальності. Спортивне
видовище практично позбавлено дисемінуючої колажності, його сенс не розірваний, воно
показує тіло в його просторовій і часовій динаміці. У реальному змаганні відсутня режисура,
події розвиваються спонтанно, що робить його живим і власне автентичним.
Звичайно, спорт вищих досягнень не є єдиним можливим простором автентичної
реалізації Я. Скоріше – це приклад можливостей. Але, підводячи короткий підсумок уявляється
доречним згадати зауваження С. Жижека: «віртуальна реальність просто генералізує ...
процедуру пропозиції продукту, позбавленого своєї субстанції» [6]. І, навіть якщо розглядати
спортивне видовище як продукт, то цей продукт – один з дуже небагатьох, не позбавлених
сьогодні власної природи.
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Самарская государственная академия культуры и искусств, Россия
АЛАНСКИЕ МИФОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В БЫЛИННОЙ ТРАДИЦИИ КИЕВСКОГО
ЦИКЛА
В эпоху глобального межкультурного взаимодействия существует необходимость
понимания культурной специфики народов и целых регионов, участвующих в этом
взаимодействии на правах культурных субъектов. Эта специфика складывается в процессе
решения народом исторических задач, которые находят отражение в его духовной
культуре. Эпическая традиция, приближенная к реалиям жизни народа, демонстрирует
различные культурные влияния и исторические изменения культуры. Культурное влияние
иранских кочевых народов на формирование древнерусской былинной традиции лежит
на поверхности: название ее героев происходит от аланского слова «багатар», означающего
представителей воинской элиты. Стратификация содержания древнерусского эпоса
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позволяет дифференцировать его мотивы по времени в связи с синхронными их появлению
межкультурными взаимодействиями.
В эпических сказаниях, сюжетно ориентированных на Киев времени легендарного князя
Владимира, имеются мотивы, родственные сюжетам осетинского эпоса о нартах. Былина об
Иване Годиновиче содержит мотивы цикла сказаний об осетинском солярном герое Сослане
(Созырыко): не совсем удачное сватовство героев к дочери князя, мотив охоты, похищение
невесты, связанность героев (в осетинском сюжете о Лже-Сатáне), желание невесты гибели
герою (Сослан и дочь Солнца), гибель невесты и противника по вине героя (взятие крепости
Хыз, Гори) [См.: 1, с. 413-418; 2]. Содержание мотивов, включенных в разные сюжетные линии
о Сослане, избыточно по сравнению с мотивами былины об Иване Годиновиче, что отражает
развитие эпической традиции аланов в культуре осетин. Но маловероятно независимое
происхождение произведения, составленного из мотивов, раскрытых в цикле сказаний другого
народа при наличии исторических контактов между ними.
Эпические сказания о Сослане и Иване Годиновиче содержат общий архаичный мотив
охоты героя, представленный в нескольких связанных между собой вариациях. Этот мотив
возникает в древнеиранской мифологической традиции в связи с представлениями об охоте бога
Митры как причине цикличности природных процессов. Охота былинного героя не является
показателем иранского происхождения мотива, но в былине она соотносится со специфически
иранским мотивом о жертвоприношении, который семантически связан с мифом об охоте.
Наиболее отчетливо эта связь проявляется в митраизме, где мотив охоты-преследования быка
является частью сюжета о жертвоприношении богом Митрой белого лунного быка как причины
обновления мира, обреченного на гибель и разложение. Мотив охоты Митры отображен на
фресках митраистского святилища эпохи Аршакидов в Дура-Европосе [См. 3, с. 110]. Охота
была главным занятием осетинского эпического героя Сослана, который преследовал дочь
Солнца, принявшую облик золотого оленя. Б. И. Вайнберг обнаруживает сцену календарного
мифа об охоте бога Митры на оленя на хорезмийском ритуальном блюде [4, с. 213-220].
В древнеиранской мифологической традиции объектом охоты бога Митры выступал
лунный бык или солнечный олень, что было обусловлено наличием двух вариантов
календарных представлений. Этот миф существовал в эпоху индоиранского культурного
единства, его отголоски присутствуют в древнеиндийском мифе о жертвоприношении богами
во главе с Митрой бога луны Сомы путем разделения его на мелкие части (происхождение
лунных циклов, напитка сомы). Связь мифа с охотой обнаруживается в эпитете Сомы,
«обладающий чертами зайца» [См.: 5, с. 33], который отражает представление о бегстве луны по
небу от мифологического преследователя. В древнеиранской традиции этот миф представлен
образами охоты и разделения (разложения) объекта охоты. В эпосе о нартах Сослан в момент
взятия крепости Гори убивает быка и прячется в шкуре разлагающегося быка [2, с. 120]. Миф
содержит митраистские мотивы: жертвоприношение быка и его разложение. В пехлевийской
традиции причиной гибели Первобыка был демон разложения.
Мотив разделения противника как след мифа о жертвоприношении есть в былине об
Иване Годиновиче: объектом жертвоприношения стали противник и невеста героя Настасья,
которые в исходном варианте мифа являли собой образ природы (Настасья, Анастасия,
«Воскресшая») и гибнущего мира (враг героя). Сюжет гибели и воскрешения невесты Сослана
присутствует в сюжете о взятии крепости алдара Челасхартага. В былине об Иване Годиновиче
имеется мотив преследования героем или его друзьями лани, льва, соболя [1, с.415]. Сказания
о Сослане и Иване Годиновиче обладают общей семантикой: обновление старого мира путем
жертвоприношения божества природы; связанность сил героев как отражение временной
победы сил разложения и хаоса. Подобное понимание природного цикла не типично для
славян, в фольклоре которых герой не губит, а спасает невесту-природу. Оно отличало
древнеримский митраизм, который, как заметил Ф. Кюмон, вместо культа плодородия ввел
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«культ воздержания» [6, с. 199]. Этот культ, вероятно, существовал в эпоху индоиранского
культурно-исторического единства (древнеиндийский миф о проклятье Митрой апсары
Урваши, ее рождении женой смертного царя).
Понимание природной цикличности, которое связано не с почитанием гибнущего
и воскресающего божества природы, а с культом бога, спасающим мир от неминуемого
разложения и окончательной гибели, формируется в культуре пастушеских племен на основе
ранней охотничьей семантики при очень слабом влиянии на их культуру культа плодородия.
П. Видаль-Накэ считает, что в древнегреческих мифах принесение в жертву добытого на охоте
животного служит заменой человеческого жертвоприношения [7, с.33]. Подобная же связь
мифа об охоте с мифом о жертвоприношении характерна для индоиранских представлений о
боге света Митре. В былинах мотив гибели божества природы повторяется еще в нескольких
вариантах, обнаруживая за собой устойчивую духовную традицию (Михаило Потык и др.)
[1, с. 50-74]. В поздних сказаниях происходит потеря исходного значения мотива, и на место
мифологической семантики приходит сюжет об измене.
В былинах киевского цикла сюжет сохраняет исходное мифологическое значение в связи
с образом богатыря «тихого» Дуная (традиционный эпитет реки Дон, аланский гидроним),
случайно губящего свою невесту Настасью, чье дитя отмечено солярными признаками [1, с.
351-360]. В осетинском эпосе отсутствует подобный сюжет о владыке вод Донбаттыре, но его
существование не противоречит индоиранской мифологической традиции, где партнером бога
Митры выступает бог вод, управляющий вместе с ним природными циклами, то есть вместе с
ним губящий и возрождающий природу, например, грозный ведический бог Варуна. В былине
о Дунае семантика гибели божества природы переносится на бога вод, который сам гибнет
(хтоническое божество). Ряд аланских мифологических мотивов можно обнаружить в других
былинах киевского цикла, например, в сюжетах об Иване Гостином сыне, обладателе коня,
скачущего быстрее солнца, и продажи героя в рабство матерью [1, с. 387-399]. Осетинского
духа войны и грозы Батрадза, молниеносно приходящего на помощь героям, нарты продают в
рабство (отсутствие грозы зимой).
Создатели ранних былин не только сохранили иранские мифологические мотивы в
том виде, в котором они имелись в аланском эпосе, но и владели их семантикой, сознательно
включив их мотивы в повествования о легендарном времени киевского князя Владимира.
Вероятно, ранние былины складывались при участии носителей аланской эпической традиции,
сюжеты которой позже подверглись значительной обработке в русской народной культуре.
Но в былинах нашла отражение не столько кавказская версия этой традиции, сколько эпос
аланов, мигрировавших с Кавказа в VII в. и ставших создателями лесостепного варианта
салтово-маяцкой культуры [См.: 8, с. 24]. Основанием для этого вывода является наличие в
ранних былинах киевского цикла культурной ориентации на Киевскую Русь, предпосылки
для появления которой сложились у потомков лесостепных аланов после разгрома Хазарского
каганата, а также включения иранских богов (Хорс/Хурс, Семаргл/Симург) в языческий пантеон
князя Владимира Святославовича. Процесс ассимиляции славянами или половцами этого
активного в военном отношении населения не мог быть простым в силу наличия существенных
этнокультурных различий. В специфике взаимодействия потомков лесостепных аланов со
славянами и в возможном их участии в создании поселений бродников, в культуре которых
сохраняется ряд салтово-маяцких традиций [См.: 9, с. 221], следует искать объяснение многих
иранских элементов в украинской этнической культуре.
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Харківський інститут екології та соціального захисту
ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Однією з насущних проблем сучасності є формування професійної відповідальності
особистості. Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що в ХХI столітті могутність
людини, досягнута завдяки розвитку знань та вдосконаленню технологій, доходить до такого
рівня, коли можливе радикальне перетворення світу природи, самої людини та її соціального
буття з можливими фатальними наслідками. Генна інженерія, високі комп’ютерні технології
та роботизація, ядерна енергетика і т. ін. навіть у мирному їх застосуванні дуже яскраво
виявляють актуальність проблеми відповідальності загалом та професійної відповідальності
зокрема, що знаходить своє відображення й у філософському дискурсі.
Для українського суспільства ця проблема є особливо нагальною, оскільки в межах різних
дискурсів (економічного, політичного) поняття професійної відповідальності вживається
доволі часто, але в практичному житті відповідальне виконання професійних зобов’язань
досить часто не знаходить собі місця. Тому проблемі формування професійної відповідальності
в умовах сучасної реальності повинна бути приділена особлива увага. Оскільки в процесі
здобуття освіти відбувається формування професійної соціальної ролі, то саме тут необхідно
формувати професійну відповідальність.
Необмежене бажання людини перетворювати себе, інших та світ в цілому інколи тягне
жахливі наслідки. Підкорення природи людиною, розвиток техніки та наслідки цих процесів
обумовлюють принципово нову ситуацію на планеті Земля. Це ситуація загрози людському
буттю як такому.
В умовах XXI століття саме знання стає визначальним фактором, осьовим принципом
суспільства [1, с. 216]. В умовах високих технологій знання стає дуже специфічним, тобто
тільки професіонали у відповідних областях володіють вичерпною інформацією стосовно
тих чи інших технічних систем та різноманітних технологій. Тільки за їх прямої участі можна
прогнозувати наслідки, що їх можуть спричинити технології та технічні системи. Саме цим
обумовлюється професійна відповідальність.
Сфера високих технологій надає найбільш яскраві свідчення необхідності та актуалізації
професійної відповідальності, але будь-яка сфера життєдіяльності суспільства потребує
професійної відповідальності суб’єктів діяльності. Адже прогнозування і конструювання буття
соціуму здійснюється завдяки множинності відносин та зв’язків, де професійні відносини і
зв’язки мають важливе значення.
Саме філософський аналіз дозволяє осягнути багатогранність даної проблеми та показати
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фундаментальні основи, на яких може базуватися відповідальність людини XXI століття.
Традиційно відповідальність виступає як важливий принцип регуляції поведінки людини,
а також як моральна чи правова підстава для покарання за провину. Але фундаментальною
основою повинна бути відповідальність, яка є цінністю для конкретної особистості. Оскільки
для сучасної реальності все більш актуальним стає не відтворення, а творчій підхід - створення
нового в межах будь-якої сфери життя суспільства, тому і відповідальність переміщується в
інший контекст. Тобто людина не просто дотримується формальних правил та намагається
уникнути покарання, а для неї є цінністю прийняти зобов’язання, покладені на неї соціумом.
Сам процес виконання цих зобов’язань є цінним та відбувається з творчим підходом. Потрібно
реабілітувати відповідальність особистості як «позитивну санкцію», тобто не як основу для
покарання за провину, а як здатність людини відповідати на виклики реальності, коли немає
визначених алгоритмів дій, а людина створює власну модель, є автором, творцем. І цінністю
є не уникнути авторства, а прийняти його. Оскільки в умовах сучасної соціальної реальності,
характеристиками якої є невизначеність, ризик, індивідуалізація, персоналізація, плинність
індивід приречений бути відповідальним. При цьому акцент зміщується на процес творчого
самоздійснення, самореалізації людини в житті, і, таким чином, на відповідальність, що
пов’язана зі вмінням відповісти на нові виклики часу. Саме така відповідальність, в значенні
«позитивної санкції», може бути розглянута як фундамент для формування відповідальності
особистості в межах її соціальних ролей, одним з різновидів яких будуть професійні ролі.
Коли відповідальність є позитивною санкцією, суб’єкт професійної діяльності відчуває
себе автором, творцем, вільним, а тому – відповідальним. Саме в умовах сучасного світу
швидкоплинності, невизначеності, ризику, людина «створює сама себе», і даний принцип
проявляється в межах професійної ролі особистості.
Але сформувати таку відповідальність – задача складна, вона покладається на сучасну
освіту. Необхідно виявити основи, на яких можна сформувати професійну відповідальність
особистості. Змістовно професійна відповідальність передбачає компетентне та сумлінне
виконання професійних зобов’язань. Але дане визначення має формальний характер, більше
апелює до відповідальності як негативної санкції (за невиконання зобов’язань), а виконання
зобов’язань в умовах швидких змін «плинної сучасності» [2] потребує творчого ставлення до
обраної професійної ролі, і тому відповідальність повинна розглядатись як позитивна санкція.
Професійна відповідальність потребує фундаменту і, на наш погляд, це може бути
відповідальність за буття в цілому. Оскільки професійні відносини і зв’язки формують буття
соціуму, нам потрібна така основа для формування професійної відповідальності, яка б була
сталою, була пов’язана з самим існуванням і гарантувала його сенс у сучасних умовах. Це є вид
відповідальності, що пов’язаний з онтологічною ідеєю людини [3], тому є вихідним елементом,
підґрунтям, метафізичною основою всіх інших видів відповідальності. Другою складовою
фундаменту професійної відповідальності може розглядатися індивідуальна відповідальність
особистості як автора власного життя. Саме в цьому полягає новизна в розгляді даної проблеми.
Таким чином, саме в межах філософського дискурсу необхідно розглядати проблему
формування професійної відповідальності, що базується на онтологічній відповідальності та
індивідуальній відповідальності особистості як автора власного життєвого проекту. Оскільки
саме цей дискурс дає можливість проникнути у сутність даного процесу, показати загальний
механізм, який може бути реалізований в межах освіти в XXI столітті.
Необхідно сформувати уявлення особистості про те, що конструювання соціального
буття, елементом якого є взаємодія в сфері професійної діяльності, залежить від якості
виконання професійних ролей, від відповідального ставлення до виконання цих ролей та їх
авторського створення.
Реалізація задачі формування професійної відповідальності в межах освіти повинна
реалізовуватись послідовно та комплексно. Необхідно показати сутність та специфіку
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професійної відповідальності в межах конкретної області. Також необхідно розробити методи
формування професійної відповідальності особистості в процесі освіти. Представити цілісну
картину соціальної реальності та визначити позицію конкретної професійної діяльності і
відповідальності в складному взаємозв’язку з іншими. Показати взаємозв’язок професійної
відповідальності з іншими видами відповідальності.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК РЕСУРС СОЦИОДИНАМИКИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Здоровье населения региона является существенным ресурсом социодинамики и
индикатором демографического потенциала. Здоровьесбережение является первоочередной
задачей для системы здравоохранения региона и показателем эффективности ее деятельности.
В сфере здравоохранения в регионе сложилась следующая ситуация. С 1990 г. по 2009 г.
в регионе на 37,8 % снизилось количество койко-мест. Этот показатель превышает аналогичные
показатели в РФ (-29,5 %) и по ЮФО (-32,6 %) и является свидетельством глубины деградации
инфраструктуры региональной системы здравоохранения. В 1990 г. количество койко-мест
в Астраханской области (166,7 единиц на 10000 чел. населения) существенно превышало
и общероссийские показатели, и показатели в среднем по ЮФО (137,4 и 87,7 койко-мест на
10000 чел. населения соответственно)… Можно… констатировать тот факт, что за период
1990-2009 гг. достаточно мощная инфраструктура региональной системы здравоохранения
деградирует темпами, превышающими среднероссийские» [1,188].
Мощность амбулаторных поликлинических учреждений в 2009 г. составила 272,6 0тыс.
посещений в смену на 10000 чел. населения, что превышает среднероссийские показатели и
показатели в среднем по ЮФО (207,0 и 257,7 тыс. посещений в смену на 1000 чел. населения
соответственно). Темпы роста мощности поликлинических учреждений за период 1990-2009 гг.
составили 17,1 %, тогда как в среднем по РФ – 15,7 %, по ЮФО – 6,8 % [1,188].
Численность врачей составляет в 2009 г. 68,9 чел. на 10000 чел. населения (5-е место
в РФ, 1-е место в ЮФО), что превышает среднероссийские показатели и показатели по ЮФО
(50,1 и 43,9 на 10000 чел. населения соответственно). Динамика роста численности врачей всех
специальностей за период 1990-2009 гг. аналогична общероссийским показателям (+10,1 % и
10,2 % соответственно), но опережает аналогичный показатель в среднем по ЮФО (+4,1 %)
[1,189].
В 2009 г. по численности среднего медицинского персонала область занимает 30-е место
среди субъектов Российской Федерации. По этому показателю (117,3 чел. на 10000 чел. населения)
область опережает ЮФО и РФ (106,9 и 94,0 на 10000 чел. населения соответственно). При этом
численность среднего медицинского персонала снизилась за период 1990-2009 гг. на 16,7 %,
тогда как в среднем по РФ этот показатель составляет -14,1 %, в среднем по ЮФО -20,2 % [1,189].
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Результаты опроса населения соотносятся со статистическими данными и отражают
положительные и отрицательные аспекты функционирования системы здравоохранения
в Астраханской области.
По результатам опроса жителей Астраханской области в 2012 г. Nолько 14,9 %
респондентов в целом удовлетворены государственным медицинским обслуживанием, 3,3%
опрошенных затруднились ответить на этот вопрос, 1,6% отказались ответить на этот вопрос.
Тогда как в 2009 г. аналогичный показатель составил 18,3%. Таким образом, количество
неудовлетворенных государственным медицинским обслуживанием растет, и в 2012 г. 80,4 %
участвовавших в опросе отметили ряд недостатков качества медицинского обслуживания (см.
табл. 1).
Таблица 1. Оценка населением Астраханской области недостатков медицинского
обслуживания (по результатам опроса населения, %)
Показатели

Трудно попасть к врачу, очереди
Дорогие, недоступные лекарства
Советы врачей редко помогают
Трудно получить место в больнице
«Скорая» едет долго

Единицы территориального деления, годы
Астраханская область
Российская Федерация
2009
2012
2006 2010
62,9
66,5
41,0 36,0
42,5
36,6
23,0 20,3
21,0
23,1
12,0 10,0
17,4
20,5
9,0
8,7
17,9
16,5
16,0 14,4

На первом месте по результатам как регионального, так и общероссийского опросов
в перечне недостатков системы здравоохранения является наличие больших очередей к врачам.
Это при том (как уже отмечалось выше), что по обеспеченности населения врачами область
занимает 5-е место в РФ. В Астраханской области этот вариант ответа выбрали в 2009 г. 62,9 %
респондентов, в общероссийском исследовании – 41 %. В 2012 г. количество выбравших эти
ответы в регионе выросло до 66,5%, по Российской Федерации – несколько снизилось. Таким
образом, эти количественные показатели качественно отличаются по РФ и Астраханской
области.
Существенным недостатком по мнению 42,5 % астраханцев в 2009 г. является и
дороговизна лекарств. В общероссийском опросе 2006 г. этот вариант выбрали только 23 %
опрошенных. Несмотря на то, что в 2012 г. количество отметивших этот вариант несколько
снизилось, региональные показатели продолжают превышать общероссийские.
На третьем месте недостаток, который свидетельствует о неэффективности
функционирования системы ортодоксальной медицины в целом, - почти четверть (21 % в
2009 г. и 23,1% в 2012 г.) опрошенных ответили, что советы, рецепты врачей редко помогают.
По РФ в целом этот вариант выбрали 12 % опрошенных в 2006 г. и 10 % опрошенных в 2010 г.
Сокращение числа больничных коек привело к тому, что 17,4 % респондентов в 2009 г. и
20,5 % опрошенных в 2012 г. отметили затруднения при получении места в больнице. И опять
же по РФ эта проблема глазами опрошенных выглядит менее рельефно – этот вариант выбрали
около 9 % респондентов.
Таким образом, все указанные выше недостатки ощущаются в регионе более остро, чем
по РФ в целом. Претензии астраханцев к региональной системе здравоохранения качественно
отличаются от аналогичных претензий среднестатистического россиянина к общероссийской
системе здравоохранения, при чем эти претензии растут от 2009 г. к 2012 г.
О степени эффективности региональной системы здравоохранения свидетельствуют
темпы роста заболеваемости. Заболеваемость в области увеличилась с 1995 г. по 2009 г.
на 21,4 %. Это самая высокая динамика заболеваемости по сравнению с РФ (+15,8 %) и ЮФО
(+20,9 %). В 2009 г. на 1000 чел. населения было зарегистрировано 784,1 больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни. Этот показатель уступает среднероссийским, но значительно
превышает средние по ЮФО (802,5 и 664,3 зарегистрированных больных на 1000 чел. населения
соответственно). По заболеваемости регион занимает 2-е место в ЮФО, уступая только
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Ростовской области [2].
Статистические данные по заболеваемости в Астраханской области соотносятся с
результатами опроса населения региона. На вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего
здоровья?» в 2012 г. 31,3 % респондентов ответили «временами болею» (по РФ – 16,9%), 10,7 %
опрошенных – «часто болею» (по РФ – 7,1 %). 8,6 % астраханцев отнесли себя к категории
хронических больных (по РФ – 11,4%), 1,8 % - к инвалидам (по РФ – 5,4%). Только 46,9 %
опрошенных считают себя вполне здоровыми, тогда как по РФ аналогичный показатель
составил 58,8 %. Эти ответы качественно отличаются от общероссийских результатов.
В регионе гораздо меньше населения ощущает себя инвалидами и хроническими больными.
Но гораздо меньше считают себя здоровыми и больными (ответившие «временами болею» и
«часто болею»).
Таким образом, можно констатировать более значительное, чем в среднем по Российской
Федерации, снижение потенциала социодинамики региона в области здоровьесбережения,
о чем свидетельствуют самооценка населения собственного здоровья, оценка недостатков
государственного медицинского обслуживания и статистические показатели состояния
системы здравоохранения.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
Серед актуальних та важливих завдань українського суспільства на сучасному етапі його
розвитку є спроможність визначити ціннісну наповненість та функціональне призначення
дозвіллєвої діяльності населення як інтегративного та конструктивного феномену культури.
Не слід забувати, що в умовах тотального технократизму, інформатизації суспільного життя
та негативного впливу комерціоналізації культури, постає нагальним вивчення питань
впровадження дозвіллєвих «технологій « в некомерційних інституціях, які пов’язані з державним
та регіональним управлінням. Серед останніх варто виділити бібліотеки, як заклади культури,
що опираючись на власний досвід, мають бути задіяні в організації дозвілля населення,
використовуючи цілий спектр ефективних культурно-дозвілевих форм популяризації та
розповсюдження читання.
Враховуючи недостатнє теоретичне вивчення культурно-дозвільної діяльності бібліотек
та як наслідок її низький якісний рівень, актуальним сьогодні є наукове дослідження цієї
проблеми, в якому можна виокремити низку методологічних, методичних та джерелознавчих
та аспектів.
1.Дозвіллєва діяльність, як складовий елемент соціокультурної ситуації та об’єкт
наукового дослідження, має міждисциплінарний характер. Змістовний аналіз спеціальної
літератури вказує на те, що комплексність даного дослідження потребує звернення до: а) праць
вітчизняних та зарубіжних авторів в сфері бібліотекознавства (О. Соколова, М. Афанасьєва,
В. Беспалова, І. Ганицької, В. Фирсова, В. Стельмаха, Т. Ловокової та ін), культурології та
соціокультурної діяльності (Г. Аванесова, Т. Кисельова, Ю. Красильнікова та ін.); б) дослідження
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по Event- менеджменту (О. Гойхман, У. Хальцбаур) та Time- менеджменту (М. Аріанського,
Д. Дюмазед’є, В. Триодіна та ін.); в) праці з питань сценарно-технологічних та сценарнорежисерських аспектів дозвіллєвих заходів (Ю. Паршина, В. Гагіна, О. Маркіна, І. Шароєва
та ін.); г) дозвіллєзнавства (В. Дуликова, П. Максютина, Г. Новікової, В.Й. та В.В. Бочелюк
та ін.); д) джерела з історичних аспектів дозвіллєвої діяльності бібліотек (Т. Каратигіної, О.
Мазурицького, В. Невського, О. Ванєєва та ін.); е) діяльність бібліотеки у функціональному й
комунікативному аспектах (М. Дворкіної, В. Леонова, В. Бородіної та ін.).
2.Методологічна база розвідки передбачає використання сисметно-функціонального,
культурологічного, соціально-комунікативного та історико-бібліотечного підходів. Окрім
цього слід використовувати філософські та загальнонаукові методи (аналіз та синтез,
індукція та дедукція, класифікація тощо), джерелознавчий, порівняльний, історіографічний
та емпіричні методи дослідження. Хотілося б зауважити, що такий набір принципів та
методів має забезпечити комплексне вивчення культурно-дозвіллєвої діяльності бібліотеки
на історичному, теоретичному та освітньому рівнях. Як приклад, взявши до уваги метод
багатоаспектної класифікації в дозвіллєвої діяльності бібліотеки, на думку російської
дослідниці О. Мірошниченко, може бути апробована наступна схема «форма (Ф) – тип (Т)
– вид (В) – напрям (Н) – цільове читацьке призначення (Ч) – гендерні ознаки (Г) – кількість
учасників (К)» [див.: 1].
3.Теоретична цінність дослідження залежить від розробки поняттєво-категоріального
апарату або, власне, професійної системи термінів («терміносистеми»), що розкриває
специфіку культурно-дозвіллєвої діяльності бібліотек: «дозвіллєва діяльність бібліотек «,
«бібліотечний захід «, «бібліотекар як суб’єкт культурно-дозвіллєвої діяльності «, «вільний час «,
«бібліотечне дозвіллєзнавство «, «бібліотечна виставка «, «сімейні клуби « тощо. Виокремлення
цього аспекту є нагальним, адже задля синтезу та створення певної наукової теорії необхідна
не група категорій, а категоріальна структура, що становить логічний каркас навколо якого
групуються предметні поняття, завдяки чому досягається максимальне спрощення наявних
емпіричних знань про об’єкт та зростає його гносеологічний (пізнавальний) статус. При цьому
логічні категорії мають бути «визначниками сенсу «, т. т. детермінантами концептуального
апарату теорії [2, с. 64].
4.Дуже важливим аспектом, який потребує окремого розгляду, є проблема підготовки
бібліотечного фахівця в вузах культури, його рівень компетенції в культурно-дозвіллєвій
галузі, який має складатися із засвоєння певних теоретичних знань, організаційно-творчих
вмінь та володіння відповідними технологіями бібліотечно-дозвіллєвих заходів. Реалізація
дозвіллєвої діяльності в бібліотеці багато в чому залежить від бібліотекаря-фахівця, який
для цього повинен володіти: а) базовим знанням (глибокий світогляд, аналітико-синтетичне
мислення, здатність до контекстуального та концептуального огляду, належна оцінка явищ та
подій тощо), б) набором фахових вмінь (ефективне бібліотечне спілкування з відвідувачами,
обслуговування різних груп читачів, ведення виховної роботи засобами бібліотеки, реалізація
освітніх та культурно-виховних програм для населення, використання психолого-педагогічних
методів в роботі з читачами) та в) спеціально-дозвіллєвими технологіями (знання суті,
структури та організаційно-методичних аспектів забезпечення бібліотечних заходів, володіння
комунікативною культурою, основами педагогіки вільного часу та сценарної майстерності
тощо). Адже для того, щоб зламати стереотип традиційної бібліотеки у сприйнятті пересічного
читача, що її діяльність повинна обмежуватися виключно її стінами, потрібно почати з суб’єкта
бібліотечної справи. «Публічна бібліотека – це територія спілкування. Сюди можна прийти,
щоб взяти книгу, зустрітися з цікавими людьми, відпочити тощо. Це центр взаємодії культур,
що формують полікультурну особистість, здатну адекватно реагувати на виклики сучасності
« [3, с. 5].
Отже, дослідження культурно-дозвіллєвої діяльності бібліотек, на нашу думку, є
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актуальним та пріоритетним напрямом роботи сучасної бібліотечної науки в Україні. В
умовах панування технократичних наративів в свідомості жителя сучасного інформаційного
суспільства, дуже важливою постає проблема самореалізації бібліотеки як «гуманітарного
інституту з широкими культурно-освітніми та дозвіллєвими функціями «, значення якого, в
збереженні та ретрансляції духовної культури, з часом лише зростатиме.
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СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ КУЛЬТУРЫ. ТРАДИЦИИ. НАСЛЕДИЕ.
Субъект и объект культуры – понятия, фиксирующие исходные основания
человеческой деятельности. Субъект – носитель предметно-практической деятельности
и познания (индивид или социальная группа), источник активности, направленной на
объект. По мнению Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко, субъектом культуры выступает какаялибо социальная общность или конкретный индивид, реализующий в системе предметнопрактической деятельности культуросозидающее начало, потребление и духовное освоение
объектов культуры, воспроизводство себя как человека определенной исторической эпохи.
В культурологическом понимании объект культуры – элемент, фрагмент бытия культуры,
являющийся сферой реализации активности и истинным результатом процесса предметнопрактической деятельности субъекта культуры. [2, с. 56]
В общем плане можно развернуть такую цепочку субъектов деятельности: индивид
(личность) – малая (контактная) группа – социальные институты общности – (классы, этносы,
субэтносы, профессиональные группы, поколения и т.д.) – учреждения – организации –
объединения (партии, союзы, коммерческие группы и т.п.) – страны – государства, региональные
сообщества, человечество (родовой субъект). Каждое из этих образований выступает как
субъект культуры. Поэтому правомерно говорить о культуре личности, о национальной,
молодежной культуре, о культуре Запада и Востока, о родовой (общечеловеческой) культуре.
Понять сущность культуры можно лишь через призму деятельности человека, народов,
населяющих планету. Культура не существует вне человека.
Человек – деятель. Но не всякая человеческая деятельность творит культуру, а лишь та,
которая имеет смысл. Он же обнаруживается тогда, когда пробуждаются любознательность,
желания разгадать секреты природы, обуздать ее силы. Рождается творческая деятельность,
она невозможна без разума, без продвижения к смыслу.
Человек стремится придать смысл своей деятельности. Этим его деятельность и
отличается от инстинктивных реакций. Но вот тут-то мы и сталкиваемся с удивительным
фактом: оказывается, первоначально смысл был непосредственно связан с тем, что в
человеческой культуре называется сакральным, божественным, культовым. Желание человека
гармонизировать свои отношения с природой, понять их скрытое значение стало причиной
появления религиозного сознания.
Деятельность человека разнообразна, и многообразны результаты, продукты его
активности. Но именно те деяния человека, которые содержат в себе напряженный творческий
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прыжок, прорыв в новое духовное пространство, вычитывание смысла в окружающем,
непременно рождают святыни, ценности. Это, прежде всего, мы и определяем как культуру.
Человек – субъект культуры, т.к. он создает духовные и нематериальные, и материальные
ценности. Например, народ саха (его называли его и «якуты») создал шедевр нематериальной
культуры – олонхо, дошедший до наших дней.
Начиная с олонхо «Нюргун Ботур Стремительный», за последние годы издано много
памятников культуры устного народного творчества якутов.
«Нюргун Боотур Стремительный» – крупнейший памятник героического эпоса якутского
народа. Он прошел сложный путь исторического развития. Этот путь, как считает известный
исследователь И.В. Пухов, отразился в его фольклоре. [2, с. 412]
Предки якутов, курыканы, как считает И.В. Пухов, общались с древними тюрками в VI
– VIII вв. Истоки олонхо могут относиться к VIII –IX вв. [2, c. 413]
«Олонхо» – общее название многочисленных древних героических сказаний якутов,
повествующих о подвигах богатырей человеческого племени, называемого айыы аймага, в
борьбе против злых чудовищ, называемых абаасы аймага.
Название олонхо дается по имени главного героя (иногда героини) или его отца. Нередко
олонхо со сходными сюжетами и содержанием назывались в разных местах по-разному. Это
объясняется тем, что сюжеты эпоса «текучи»: они свободно переходят из одного сказания в
другое, не являясь достоянием лишь одного из них. [3]
С девяностых годов XX-го века наблюдается всплеск интереса народа к олонхо, в школах
стали обучать технике песнопения, дети стали исполнителями, например, Алеша Никитифоров
(Кутана Сунтарского улуса, Гран-При Республиканского фестиваля олонхо детей, 1999) [4, c.
169]
Приведем слова Васи Васильева, ученика 6-го класса Мастахской средней школы
Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия): «Альбина (Дегтярева) хомуhунан сылгы
кистиирин, ат туйа5а тыайыырын, кэ5э этэрин, таммахтар «чуп-чап» таммалыылларын, кусхаас араас саңаларын, кɵтɵр-сʏʏрэр тойугун ʏʏт-ʏкчʏ ʏтʏктʏбʏн ɵйдэɵɵн хаалбыппын…»
– Альбина (Дегтярева) может на хомусе воспроизвести ржание лошади, топот лошадиных
копыт, кукование кукушки, звуки капели, разные звуки птиц и зверей… Хомус – «биhиги
ɵбʏгэбит биир дьикти, сʏдʏ бэлэ5э… Хомус тохтор тойуга кɵлʏɵнэттэн кɵлʏɵнэ5э сʏппэккэ
бэриллэн истин!» – Хомус – удивительный подарок предков. Пусть звуки хомуса передаются
из поколения в поколение!» [5, с.115]
Как видно из высказывания, хомус (это музыкальный инструмент народа саха, в данном
контексте: национальная культура) должна быть преемственной, передаваться как духовная
ценность.
Очевидно, что традиции являются основополагающим понятием культуры, а традиции
– это передача исторически сложившегося полезного для общества человеческого опыта:
обычаев, обрядов, одежды, пищи, манеры поведения и т.д. Только осмысление традиций
поможет увидеть важные особенности жизни народа, этноса, взаимосвязь народов. С
понятием «традиция» связаны термины «преемственность» и «наследие». Преемственность
представляет собой объективно необходимую связь между новым и старым в процессе
историко-культурного опыта, а наследие – это духовно-культурный материал, относимый
к прошлому и не меняющийся во времени. Традиция выживает в процессе культурного
отсеивания, обновления, поэтому ее нельзя ее воспринимать как нечто мертвое, не терпящее
новаций [..] Самобытная культура, ставшая традиционной, является первым фактором,
определяющим выживание народа как этноса. [6, с.81]
Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми
поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим поколениям
как нечто ценное и почитаемое. В конечном итоге наследие становится фактором сплочения
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нации, средством объединения в периоды кризиса и нестабильности. [7, с. 24]
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ: ТОЧКА ВІДЛІКУ – ЛЮДИНА
Гуманітарні науки є дослідженнями на межі, стику горизонтів прояви яких є
різноманітними та варіативними, і в цьому їх відмінність від природничо-наукових дисциплін,
які працюють з застиглою теоретичною формою в передбачуваних стерильних «лабораторних
умовах», де критерієм результативності є відповідність досліджуваного чітко прописаним
вимірам.
Динамічність проявів, алогічність дій, швидкоплинність думок, які притаманні людському
важко виміряти приладами емпіриків, їх неможливо описати теоретичною рекомендацією та
встановити рецепт подальших дій. Гуманітарні науки – реакція на живі і динамічні прояви
людського.
За М.Фуко, гуманітарні науки з’явилися в західній культурі з появою людини, себто
тріади: життя-мова-праця [1]. Протистояння гуманітарних та природничих наук зводиться до
претензії перших - на всезагальність, а других - на повноту, вичерпаність та абсолютність. Сферу
сучасної епістеми складає трьохвимірний простір, який включає математичні і фізичні науки,
науки про мову, життя і розподіл багатств, а між ними знаходиться філософська рефлексія,
гуманітарні ж науки знаходяться між цими трьома сферами. Філософія починається на рівні
заборонених питань, а філософ постає як дослідник. В філософії розкривається особливість
всезагальності розуму зверненого на особистість. Специфічність філософської думки в тому,
що вона є смисловим розмислом. Висхідний пункт для філософа – сумнів як пошук. Головне
завдання філософа – навчитися артикулювати та формулювати якісні питання.
Специфічність гуманітарного знання складають питання праці, життя, мови. Гуманітарні
науки апелюють до людини, як живої, що говорить та відтворює, в якій тілесне існування
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перетинається з живою природою, що породжує зв’язок внутрішніх координат з зовнішнім
світом, який сходиться в живій точці – людині. Точка відліку гуманітарних студій – людина [1].
Об’єкт гуманітарних наук – та істота, яка знаходиться всередині форм виробництва, артикулює
уявлення про потреби, суспільство, слова, форма і смисл яких сприяють розшифруванню
слідів людського. Гуманітарні науки – дослідження між тим, що таке людина, яка живе, працює,
розмовляє і тим, що дозволяє цій істоті знати, що таке життя, праця і здатність до мовлення
[1].
Гуманітарні науки занурюють людину в конечність, відносність, в перспективу. Сітка
слідів, що поєднана в систему знаків оточує та виражає людину. Усі гуманітарні науки
взаємоперетинаються, що і призводить до розчинення власного об’єкту. Гуманітарні науки
прагнуть виявити порядок систем, правил і норм, на фоні яких можна вловити людську
тінь. Гуманітарні науки виникають всюди, де аналізують норми, правила, себто вимагають
практики пізнання людського на фоні змістовних форм. Гуманітарні студії досліджують
стихію Lebenswelt (життєсвіту), практику міжлюдської комунікації, взаємодії, співпраці, в
яких людину визначають структури, норми, правила.
За М.Фуко, історичне апріорі усіх гуманітарних наук - «глибокі розриви, межі» [1],
постійна гра на мінливості і нестійкості. Гуманітарні науки – спроба наблизитися до невидимого,
багатовекторності горизонту життєсвіту, який унаочнений, зокрема в мистецьких пошуках.
Так, М.Фуко досліджуючи живопис Е.Мане підкреслив значення світла. Освітлення полотен
денним світлом затемнює їх зображувальний фон («Олімпії», «Балконі» Е.Мане) [2]. Відповідно
темний фон супроводжується згасанням зображення і разом з тим компенсується виявленням
прихованих можливостей невидимості. Культ невидимого унаочнюється в «Балконі» - полотні,
що за словами М.Фуко являє собою «вибух самої невидимості» [2]. Мова йде не тільки про
появу реальної картини-предмета в реальному освітленні, але і про появу самого простору
позбавленого центра, в якому розходяться три погляди відповідно трьох персонажів картини.
Ця картина не тільки змінює традиційні коди зображення – персонажі, які дивляться на глядача
через вікно, горизонтально-вертикальне компонування кольору та персонажів, переданих в
чорно-білій гамі, а також знаменує інакове розуміння невидимого.
Зображення є оптичним інструментом і в цьому сенсі воно повністю підкорено
здатності бачити, зір стає органом пов’язаним зі здатністю руху, сугубо тілесним органом.
Про «оптичність» живопису говорив і Ж.Батай, у зв’язку з Е.Мане про «оголеність того, що ми
бачимо» [3]. У сприйнятті мистецького твору, ми сприймаємо комплексом всього тілесного,
«живим тілом»(М.Мерло-Понті)[4], що постає у вимірах просторовості та рухливості, не має
абстрактного тіла, воно завжди комусь належить і тому є унікальним. Ідеться про сув’язь
сприйняття усім тілом у комплексному відчуванні та переживанні того, що сприймається.
Справжня зустріч «Я» і Іншого здійснюється в живому досвіді сприйняття, в практиці,
в слові. Тіло Іншого не просто фрагмент світу, а спосіб певного бачення світу. Культурний
чинник, який відіграє найважливішу роль у сприйнятті Іншого – мова, яка передбачає
співрозмовника, це «буття вдвох» [4] зі співрозмовником, розширення горизонту, вихід за
межі власного Я, процес самопроекції і розвитку у співпраці зі співрозмовником. Інший існує
для мене у вигляді стилю і середовища співіснування, життя протікає в соціальній атмосфері і
має присмак взаємопізнання.
Так, приклад з мистецькими практиками ілюструє багатовекторність гуманітарних наук,
їх переінтерпретацію догматичних принципів. Точні науки працюють з штучним матеріалом,
підкріпленим лабораторними дослідженнями, а гуманітарні студії працюють з тканиною
самого життя, яку не можна звести до стерильності лабораторних умов.
Гуманітарні науки не можна зафіксувати як завершений проект з заздалегідь визначеними
змінними. Це динамічна модель пізнання, яка крізь шпарини різних форм людського буття,
картографію плинного та нестійкого намагається вхопити сліди людського і унаочнити їх
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контур. Взаємовідносини з Іншим, праця, життя, мова, як динамічні процеси протистоять
замкненому та статичному конструкту зі «стерильними» вимогами негуманітарних студій.
Гуманітарні науки не обмежуються коконом наукової догматики, принципами
абсолютності та універсальності, відносність критеріїв надає внутрішньої змістовності
дослідженням людини живої, ірраціональної, яка володіє мовою і пензлем, яка творить себе
у всесвітньому просторі. Художнє полотно як абсолютно явлене, зрозуміле і статичне не
стимулює здатність критичного мислення, силу виображення, а, навпаки, невидиме пробуджує
до пошуку, самозанурення, власної версії переінтерпретації, яка є ядром гуманітарних пошуків.
Людина є заручником структур, норм, правил, які задають тон і формують однакових людей,
така система тримається на силі авторитету. Гуманітарні науки є панацеєю від синдрому
«корпоративного» образу буття. Адже, інституційна вкоріненість формує людей без питань
до системи, які не усвідомлюють, що вони позбавлені культури мислення, і слідують логіці
«символічної монополії» (П.Бурд’є) [5], яка сама за них говорить, і породжує людей, які
міряють світ бінарними опозиціями чорне-біле, і не помічають півтонів. П.Бурд’є вважає,
що Е.Мане вдалося здійснити символічну революцію у категоріях мислення. Він підвів до
перегляду nomos, на якому ґрунтувалися академізм, помпезне мистецтво. Його полотно
«Бал-маскарад в паризькій опері» 1873 р. було написане під враженням від погрому Комуни.
Картина нагадує гру кольору, увесь натовп уособлює собою тільки чорні та яскраві кольори,
які стоять на кровавому червоному покритті. Цим полотном митець зробив виклик спільноті,
яка могла знищити красу цього світу. Спільну рису наук і мистецтв відзначив, А.Ейнштейн [6],
аргумент якого фокусується у прагненні вийти з буденного життя від мінливості, оманливості
ілюзій власного життя. Людина прагне певним адекватним способом створити собі просту і
ясну картину світу, як спроба замінити світ створеною картиною. Цим займається і митець, і
філософ, і природодослідник. Завдяки використанню мови математики ця картина відповідає
високим критеріям строгості і точності. Фізик має обмежувати свій предмет, звертаючись до
простих явищ, які доступні нашому досвіду. Вища акуратність, ясність і впевненість є приматом
науковості. Втім, гра на межі, вчування справжнього відбувається не шляхом верифікації даних
і відповідності строгим приписам, а внаслідок долання меж і упереджень, гуманітарне знання
досліджує тінь людського.
Чуттєві волокна внутрішнього життя не можливо збагнути через статичний опис подій,
життя є тканиною процесу, занадто фактурною аби міряти його стандартами та передсудами.
В сухому позитивістському розумінні важливо співвіднесення фактів до реальності речей,
як запорука певності та достеменності історичних подій, для сучасного постмодерністського
стилю важливо задекларувати відмову від глобального наративу з претензією на повноту,
вичерпаність та універсальність мови опису світу та створити перформанс літературного
ґатунку, еклектику з строкатого різноманіття ідей. Гуманітарні науки – практика самопізнання
в багатоманітті проявів, горизонтів смислу і значення.
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ФІЛОСОФСЬКО-ГУМАНІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ М. ДРАГОМАНОВА: ІСТОРИКОФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
Одним із представників гуманістичного напряму в Україні був М.Драгоманов. Мислитель
стверджував що, найвищим ідеалом у суспільному житті є «безначальство», утворення
добровільних асоціацій – громад, основаних на засадах самоврядування. Об’єднання таких
громад складає федерацію. Однак, як відзначає І.Франко, федералізм М.Драгоманова ігнорував
головну його підставу – автономію національностей. Зауважимо, що вчений не ставив питання
про державну незалежність України, вважаючи, що для цього немає умов і що національна
самостійність українського народу може бути реалізована на засадах федералізму з іншими
народами Австрії і Росії. Не відводячи нації місця в структурі федеративного устрою,
М.Драгоманов фактично ігнорував її роль як різновиду громади. І.Франко пояснює це тим, що
«в його духовнім арсеналі не було поняття нації як чогось органічного, історично конечного,
нерозривного і вищого над усяку територіальну організацію» [11, с. 348].
Проте наведене зауваження І.Франка не слід розуміти буквально так, ніби М.Драгоманов
не «бачив» нації як одного з головних складників соціальної структури, нехтував національним.
Закид І.Франка стосується в даному випадку відношення між нацією і громадою. Насправді
М.Драгоманов розглядав націю як реальність, що склалася історично на основі певних
ознак. У статті «Що таке українофільство?» до таких ознак він відносив насамперед мову, що
пов’язує між собою людей однієї нації, а також територію: «Сукупність ознак індивідів, що
населяють певну вітчизну і складають певну націю, і є національність» [2, с.117]. Зауважимо,
що М.Драгоманов ототожнює поняття нації і національності, бо у його часи ще не склалася
термінологічна розмежованість цих понять
З огляду на твердження, що «людство є лише сукупність націй», М.Драгоманов розглядав
національне як своєрідний вияв людського, у нерозривному зв’язку з ним. «Самий ідеал
людини, – писав він у згадуваній нами статті «Що таке українофільство?», – ми складаємо
тільки вибираючи найбільш симпатичні ознаки індивідуумів і націй, – а, отже, прагнучи до
того, щоб розвивати індивідууми і нації до ідеалу людини, ми повинні виходити з істотних
індивідуальних і національних ознак, – інакше виховання перетворюється саме у вдавлення
живих людей у форму пустого ідола, який не може принести їм нічого, крім страждання» [2, с.
118].
Трактуючи нації як вид асоціацій, М.Драгоманов висловив надзвичайно цінну думку про
націю як цілісне, гармонійне утворення і про шкоду, яку може завдати нації порушення цієї
цілісності і єдності. «Національність, – писав він, – як сукупність ознак, властивих певному
числу індивідів, є умова їх асоціацій між собою, зруйнувати яку означає розбити спільноту
на атоми і ослабити кожний індивід зокрема і всі разом» [3, с. 265]. Власне М.Драгоманов у
своєрідній формі висловив ідею соборності народу. Сьогодні в процесі розбудови національної
державності в Україні архіважливо не допустити розколу української нації за регіональними,
конфесійними та іншими ознаками.
Учений підкреслює історичність появи та розвитку національної організації людства,
її необхідну роль у життєдіяльності окремих індивідів, у просторі цивілізаційного буття
людини. Особливо важливими функціями національної організації для нього виступають
комунікативна, інформаційна, ціннісно- орієнтаційна. «Не можна не бачити, що існування
певних людських порід – національностей, – наголошує М. Драгоманов, – визначає окремим
особам або принаймні значній більшості з них природні поля для їх діяльності як тому, що
національні мови – найбільш визначена і найбільш важлива у практичному відношенні
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відмінність людських порід з найбільш природним зв’язком окремих осіб певних національних
мас і найпередовіших громадських діячів з цими масами, так і тому, що, за небагатьма
винятками, люди однієї породи посіли на землі країни з більш чи менш однорідними умовами
для ведення господарства і побуту взагалі» [4, с. 27].
Як стверджує один із дослідників творчості М.Драгоманова – А.Круглашов, український
мислитель відкидав будь-які твердження про неповноцінність та історичну безперспективність
недержавних націй. Він переконливо доводив, що «бездержавні» народи Східної Європи,
незважаючи на їх складну, інколи трагічну долю, мають не тільки минуле, але й майбутнє.
Вони зовсім не приречені стати «гумусом» для розквіту народів «державних», «історичних»,
вони можуть і будуть гідними членами людської цивілізації. У листі до російського народника
П.Лаврова, який звинувачував М.Драгоманова в тому, що той надає більшого значення
національному питанню, ніж сам Лавров, вчений писав: «Але ви маєте на увазі тільки
національності державні, а я кажу переважно про національності мужицькі, в яких бачу один
із сильних факторів соціальної революції і відміни феодально-державного ладу і таких самих
міжнародних відносин» [6, с. 69].
М.Драгоманов дотримувався принципової демократичної позиції в питанні
співвідношення національного та інтернаціонального. Він був непримиренним до
національної зашореності, обмеженості. Відповідаючи тим, хто протиставляв національне
та інтернаціональне, вчений писав: «Саме слово інтернаціоналізм показує, що в ньому
національності не тільки не відкидаються, а прямо признаються... Інтернаціоналізм тільки
вносить в національні відносини ту контролю, без котрої націоналізм повернув би народи
до звірячого поїдання одного другим і котра не дає наповняти національні напрямки всякого
роду назадництвом, кастовістю, а іноді й просто особистим егоїзмом» [10, с. 51].
Відводячи національному чиннику важливе місце в системі суспільних відносин,
М.Драгоманов вважав, що в політичній діяльності не слід його абсолютизувати. У праці
«Чудацькі думки про українську національну справу», спираючись на досвід історії європейських
народів після революції 1848 року, він доходить висновку, що «національна ідея сама по собі не
є ліком на всі лиха громадські,... а часом без других, культурних ідей може служити джерелом
великих помилок (примір союзу слов’ян з реакцією в Австрії)» [1, с. 338]. Мислитель розумів, що
акцентування уваги лише на національному може привести до «забуття» соціальних проблем.
Проаналізувавши події європейської історії XIX ст., він зауважує: «... Правдолюбива людина
мусить прийти до того, що сама по собі думка про національність не може довести людей до
волі і правди для всіх і навіть не може дати ради для впорядкування навіть державних справ».
Треба, на його думку, шукати те, що стало б вище над усіма національностями – «всесвітньої
правди, котра б була спільною всім національностям» [1, с. 322].
Нація, за М.Драгомановим, не вичерпує склад асоціацій індивідів. Як теоретик
громадівського соціалізму, він надавав пріоритетного значення соціально-політичним і
культурним проблемам громад. «В нашій справі, коли ми поставимо думку, що національність є
перше, головне діло, то ми або поженемось за марою, або станемо слугами того, що всилюється
спинити поступ людський, і поставимо на риск, коли не на згубу, й саму нашу національність»
[1, с. 367]. У практичних справах головним, вважав він, на першому місці мають стояти потреби
людини і громади.
Таким чином, М.Драгоманов, як провідний представник ліберального напряму
української суспільно-політичної думки останньої чверті XIX – початку XX ст., визначив
націю як цілісне, гармонійне утворення. Фактично він ідентифікував націю з мовою, вважаючи
останню головною ознакою національної спільноти. У центрі націософії Драгоманова – ідея
суспільного поступу, змістом якого є збагачення духовної культури і зміцнення соціальної
справедливості, критерієм – утвердження ідеї невід’ємних прав людини, а рушієм – не окремі
народи, а весь склад людства.
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Київський національний університет культури і мистецтв
«ЕТИЗАЦІЯ» ТА АДОГМАТИЗАЦІЯ ВІДНОСИН ВІРИ ТА РОЗУМУ В КОНТЕКСТІ
«ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ» М.М. ТАРЄЄВА
Історико-філософський аналіз феномену «православної філософії « або «філософії
російського православ’я « ХІХ – початку ХХ століття, свідчить про те, що це є збірне поняття,
яке, за словами О. Черткова, вміщує в себе наступні типи думки: 1) духовно-академічну
філософію (Ф. Сидонський, І. Скворцов, Ф. Голубинський, В. Кудрявцев, П. Ліницький, В.
Несмєлов та ін.), 2) філософію церковного оновлення (М. Гоголь, О. Хомяков, І, Киреєвський,
К. Аксаков та ін.), 3) «метафізику всеєдності « (Вол. Соловйов, брати Трубецькі, С. Франк, С.
Булгаков, П. Флоренський та ін.) та 4) філософію «нової релігійної свідомості « (арх. Антоній,
прот. С. Соллертинський, Е. Аквілонов, Д. Мережковський, В. Розанов, Л. Шестов, М.
Бердяєв та ін.). У своєму виступі нам хотілося б звернутися до першого типу, що являє собою
традицію «церковної релігійно-філософської думки « (І. Цвик) в Російській імперії, яка була
цікавим досвідом філософського обґрунтування релігійної свідомості, в межах конфесійноакадемічної системи духовної просвіти. А саме, предметом нашого обговорення є підхід до
проблеми віри та розуму в творчості представника «пізнього « періоду духовно-академічної
філософії, професора кафедри морального богослов’я Московської духовної академії Михайла
Михайловича Тарєєва (1867-1934).
Слід відмітити, що кінець ХІХ – початок ХХ століття в академічній філософії та богослов’ї,
в творчості певної групи вчених-професорів, характеризується кризою логіко-раціоналістичної
методології та зверненням до альтернативних зразків філософського осмислення істин
православного світосприйняття, виникає т. зв. «ліберально-оновлений» напрям, представники
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якого виступили з критикою консервативно-схоластичних інтерпретацій гносеологічних,
антропологічних, соціально-етичних та інших аспектів «віросвідомості». Російський дослідник
Л. Шапошніков виділяє дві групи в межах означеного напряму, а саме, центристську або
помірковано-ліберальну (І. Янишев, М. Олесницький, П. Свєтлов, О. Булгаков, В. Несмєлов)
та радикально-ліберальну (Г. Попов, В.Екземплярський, арх. Михайло (Семенов) та М. Тарєєв)
[1, c. 57]. Вважаючи цей поділ досить умовним, ми не будемо вдаватися до детальної критики
підходу автора, відмітимо лише наступне: дійсно, на фоні всіх «ліберальних « професорів М.
Тарєєв стоїть дещо осторонь, з огляду на неприйняття ним концепції «гуманізації соціуму «, що
випливає з його онтологічного та богословського дуалізму (кардинальне розведення природноісторичної та інтимно-релігійної сфери людського життя, де суспільне ототожнюється з
«символічним «).
«Між євангельським образом Христа та нашими поняттями знаходиться апостольськопатристичне догматичне вчення, яке закриває від нас простоту євангельської істини» [2, c.
7]. Ця думка досить чітко декларує підхід вченого, який в сучасній дослідницькій літературі
позначається терміном «філософія релігійного реформаторства» (О. Аккуратнов). Радикалізм
підходу М. Тарєєва полягає у його відкритому виступі в літературі проти «російського
грекофільства та раболіпства перед візантизмом «, що грішить отрутою аскетизму та
гностицизму, формально-догматичним методом пізнання істин віри. Вже у своїй магістерській
дисертації «Спокуса Боголюдини як єдиний спокутний подвиг всього земного життя
Христа… « (1893), де здійснюється спроба розведення догматико-метафізичної та історикопсихологічної точок зору на цю проблему, вчений уникає канонічно-уніфікованої термінології,
цим самим накликаючи на себе гнів рецензента (М. Муретова) та звинувачення у «зловживанні
пантеїстичною фразеологією « [3, с. 235]. В основі подвигу Христа, вважає автор, знаходиться
не якесь зовнішнє діяння, а внутрішнє «релігійне переживання « (цим самим, витримуючи
«кенотичну» лінію в богослов’ї, він не випадково демонструє свою прихильність творчості св.
Кирила Олександрійського та «кенотичній школі» протестантського богослов’я ХІХ століття
[див. 4]). Саме тут, а також в працях «Мета та сенс життя « й «Основи християнства « постає
справжня домінанта богословсько-філософської творчості М. Тарєєва – категорія «наслідування
Христу « (внутрішня істина життя Христа, її сенс та закони), що і становить основу як його
концепції «євангельської філософії історії «, так й нового богослов’я. Старе богослов’я,
переконаний дослідник, відноситься до факту християнської релігії трансцендентно, вивчає
її, як зовнішній факт, не входить в саму релігійно-творчу сферу духу, тоді як «…Євангеліє не
учить окремо вірі та життю, не має завдання релігійної гностики, не дає нам теоретичного
пізнання потойбічного світу; воно говорить про божественне життя, як воно відкривається
в людському досвіді, в умовах людської психіки і побуту… Підтверджуючи сповна істинність
церковних догматів, Євангеліє не дає основи для того, що можна назвати догматизмом, - для
теоретичного релігійного пізнання і для самостійної цінності відвернутої віри « [5, с. 66].
Гостро відчуваючи, станом на початок ХХ ст., нагальність безповоротних змін в
академічному богословському середовищі, що зумовлені потребою реформування православ’я,
вчений у своєму підході уникає метафізичних побудов та «логічних хитросплетінь « платонізму,
прийомів раціонального догматизування. Він звертається не до сфери об’єктивно-наукового та
ортодоксально-богословського, а до сфери суб’єктивного (розглядаючи чисту суб’єктивність
як «дієву першооснову будь-якої об’єктивності « ): до логіко-екзистенційного аналізу «живої
віри та дієвої любові «. М. Тарєєву близький методологічний пафос «нового богослов’я «, згідно
якому християнська мораль розумілася не як раціональний набір догм та правил, підкріплених
святоотецькою богословською традицією, а як «досвід вільного морального вибору «, в умовах
якого моральне богослов’я повинно перетворитися на «релігійно-етичну філософію, що
швидко розвивається « [6, с. 78].
Осмислюючи підхід представників «етичної релігії « (І. Канта, Р. Емерсона, Л. Толстого
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та ін.) та опираючись на методологічні ідеї Ф. Шеллінга, В. Дільтея, В. Вундта, В. Віндельбанда,
Г. Ріккерта, московський вчений виокремлює два методи пізнання істини, – об’єктивнодогматичний та морально-суб’єктивний, – відносячи перший до сфери догматичного
богослов’я, яке він ототожнює з християнською метафізикою, піддаючи постійній нищівній
критиці, та надаючи перевагу другому, як рятівному шляху людини до Христа. Разом з Кантом,
як зауважує М. Гаврюшин, М. Тарєєв готовий шукати «царство свободи» в царині «практичного
розуму», переконуючись у тому, що витоки віри в буття Бога знаходяться в «розумно-моральній
свідомості».
Отже, виходячи з критики «об’єктивно-раціональних процедур « в релігійній гносеології,
ідеї автономності суб’єкту та розуміння життя як потоку свідомості («віросвідомості»),
академічний вчений тлумачить істину «лише як факт внутрішнього досвіду, як духовне благо,
як цінність « [7, с. 97]. Вихідна інтенція його вчення про пізнання пов’язана з тезою про те, що
«ум людини скеровується її серцем «, а звідси містичне та онтологічне трактування любові, в
якій знаходяться витоки процесу пізнання, важливість релігійного чуття та розуміння віри
поза ортодоксальною метафізикою, як унікально-неповторного та індивідуально-інтимного
вольового акту, що поєднується з досвідним та історичним визнанням факту існування Ісуса
Христа.
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Пономаренко О.В.
Чернігівський державний інститут економіки і управління
ІДЕЯ ВІТЧИЗНИ В СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII –
ПОЧАТКУ XVIII ст.
Сучасний етап вітчизняної історії характеризується складними процесами
державотворення і демократизації суспільства, що актуалізує низку завдань теоретичного та
практичного характеру. До таких важливих і надзвичайно актуальних завдань українського
націєтворення належить піднесення національної ідеї та національної свідомості, від
вирішення якого залежить майбутнє України. В цьому контексті особливої значущості набуває
формування у свідомості українського суспільства уявлень про свою вітчизну, оскільки, як
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зазначає російський етнолог Е. Семенов, ідея вітчизни є одним з важливих компонентів нації
[1, с. 10].
До аналізу питань націєтворенння вдавалися такі вітчизняні фахівці, як І. Кресіна [2],
Ю. Римаренко [3], П. Сас [4], О. Струкевич [5].
Дослідженню ідеї вітчизни присвятили свої розвідки І. Дзира [6], С. Плохій [7], Ф. Сисин
[8]. Разом з тим детального вивчення потребує трансформація ідеї вітчизни у свідомості
української еліти, бо саме нею були закладені основи самоідентифікації українського народу
протягом XVII – XVIII ст.
Таким чином, завдання нашої розвідки - дослідити ідеї вітчизни в свідомості української
еліти кінця XVII – початку XVIII ст..
В широкий вжиток поняття «вітчизна» починає входити ще від часів Люблінської унії
1569 р. і застосовується в основному для позначення цілісності Речі Посполитої [9, с. 21].
Термін «вітчизна» походить від польського «ojczyzna» і використовується для означення
«територій, як батьківщини їхніх мешканців, якій ці мешканці були б зобов’язані вірністю і в
інтересах якої вони мали б діяти» [8, с.8]. Крім того, дане поняття застосовується для означення
родового спадку або маєтку, а також держави чи земель спадкового правителя [9, с. 11-12].
Отже, у польському політичному дискурсі поняття «вітчизна» могло використовуватись як
для окреслення цілого краю, так і його складових частин.
В українській історії поняття «вітчизна» у сенсі «Україна» (землі Війська Запорозького
та Корони Польської, населені православним народом) з’являється після повстання Б.
Хмельницького і починає вживатись як для позначення держави і території, так і населення,
що мешкає в цій державі і на конкретній території [11, с. 42]. Аналіз козацької документації дає
підстави твердити, що під «вітчизною» розуміли «Україну», «Малоросію», «Русь», «Малу Росію»
тощо), тобто територію, що знаходиться «по обох берегах Дніпра», позначенням кордонів якої
слугували річки Дніпро, Вісла, Дністер, Горинь. Прикметники ж «український» та «руський»
використовуалися як рівнозначні [12, с. 183].
Водночас «вітчизною» називали також і державне формування. Так, для Грабянки
територія «отчизни» тісно пов’язана з державним формуванням Гетьманщини. На думку
літописця, межі «рідної землі» [13, с. 192] змінюються з часом. Наймасштабніший варіант
«вітчизни» Грабянки, тобто території, як батьківщини «козацького народу», з яким себе
ідентифікує автор літопису, сягає меж «держави Богдана Хмельницького» [13, с. 123].
Слугувало поняття «вітчизна» і топосом вірності, ототожнюючись з образом матері,
перед якою кожен має синівський обов’язок піклування, захисту та забезпечення «цілості»
[14, c.35].
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Роль психокультури у формуванні духовності особистості
«Духовність» завжди мала у філософії важливе значення, і відігравала визначну роль у
ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне
життя.
Проблема духовності цікавила людство в усі часи. Ця проблема досліджувалась багатьма
науками.
Багато видатних науковців займалися проблематикою духовності: Н. Бердяєв,
В. Пономаренко, І. Ільїн, В. Вернадський, К. Юнг, С.Кримський.
Вважається, що поняття «духовність» – це категорія етики, яка визначає моральний
вимір людської життєдіяльності, це живе джерело доброчесностей людини, її моральна
спроможність, та вища цінність [1].
Наявність сутнісних сил у людини, призводить до того, що матеріальні відносини
супроводжуються духовними. Людина переживає своє ставлення до людей, до природних і
соціальних явищ. На основі повторювання чуттєвих образів формується абстрактне поняття.
За допомогою абстрактних понять відбувається доведення тих чи інших теорій,
закономірностей. Наявність емоційного мислення приводить до формування духовного життя
суспільства.
Проблема формування духовності – одна з головних проблем сьогодення. Адже
духовність надає надзвичайності усім психічним характеристикам людини. Проблеми
духовності належать до числа основних психологічних та філософських проблем. Життєво
важливі задачі, котрі стоять перед сучасною цивілізацією – це подолання соціальної й
національної несправедливості, припинення національної кризи – а це потребує корінного
перетворення свідомості багатьох людей, тобто нового духовного відродження суспільства.
Філософський словник подає таке визначення поняття духовності: духовність – це
ідеальний початок з якого походить творча сила, яка удосконалює і піднімає людину у світ
чистий і цінний. І саме в цьому чистому і цінному світі існує любов, добро, співчуття, творчість,
справедливість, свобода [2].
На формування духовності впливають безліч факторів. Це і світогляд людини, що
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формується під впливом оточуючого середовища та власне особливостей самої особистості,
виховання, самовиховання, моральні цінності, що притаманні людині, а також її психокультура.
Психокультура – розглядається як онтологічний спосіб буття людини на соціокультурному
і природному світі, заснований на переживанні єдності себе зі світом і реалізації суб’єкт суб’єктних відносин. Психокультура це те, що визначає спосіб поведінки людини в суспільстві.
Це регулятор і спосіб функціонування людини як особистості. Психокультура особистості
обумовлюється суспільством. Чим більше самостійність особистості, чим більше розвинута
її самосвідомість, тим більше поле свободи психокультури від жорсткої детермінації
етнокультури та культури групи.
Психокультура включає усвідомлення існування психіки і її регулюючого впливу на
життєдіяльність, діяльність, поведінку, всі прояви активності особистості. Психокультура
особистості можлива при достатньо розвинутому рівні свідомості і самосвідомості. В
психокультуру особистості також входять не тільки уявлення про власну психіку, але і уявлення
про психіку взагалі, психічні особливості етносу, навколишніх людей [3].
Можна сказати, що багато чинників зумовлюють розвиток духовності, насамперед
психокультура особистості, вплив суспільства, виховання та самовиховання, світогляд,
особистий досвід.
Отже, багатогранність духовного життя суспільства включає в себе духовне виробництво,
суспільну свідомість і духовну культуру. Кожен з елементів духовного життя суспільства має
свою структуру, зміст, форми розвитку. В основі розвитку духовного життя суспільства лежить
духовне виробництво, яке постає насамперед як виробництво свідомості.
Основним, безпосереднім суб’єктом духовного життя суспільства, зокрема духовної
культури, є людина, особистість. Вся система цілеспрямованої діяльності соціальних суб’єктів
має бути скерована на створення всебічних умов для самореалізації духовного потенціалу
людини, творчого самовтілення її сутнісних сил, різноманітних життєпроявів, вироблення
нових духовних орієнтирів, що можливо завдяки розвитку психокультури.
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КОНЦЕПЦІЯ АБСУРДУ У ТЕОРЕТИКО - ФІЛОСОФСЬКІЙ СПАДЩИНІ А. КАМЮ
Вмирати має сенс тільки за свободу, бо лише тоді людина впевнена, що вона вмирає не
цілком.
А.Камю
Переказувати Альбера Камю так само безглуздо, як і Шекспіра чи Пушкіна. Навіть суто
абстрактний, філософський зміст творчості Камю неминуче постає набором трюїзмів під
пером ретельного дослідника, який розкриває погляди письменника.
Камю треба читати. Зрештою, він передусім великий письменник. Камю потребує
читача відданого і критичного, що, на жаль, є рідкістю у наш час, коли все чисельнішим стає
прошарок людей, які вже не читачі, але ще не письменники. Камю треба читати не поспішаючи,
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насолоджуючись незвичайної краси стилем, по-новому несподіваним і навіть парадоксальним,
по-старовинному вишуканим і романтичним. Його новели сповнені такого ж глибокого
смислу, як і філософські трактати. Камю належить до тих явищ історії світової культури, яких
ми потребуємо і будемо потребувати, щоб зрозуміти самих себе [1, 130].
Письменницька доля Камю склалася щасливо, тобто його творчість досить швидко
знайшла розуміння у сучасників, спершу на батьківщині, а потім і далеко за її межами.
Порівняно невелика за обсягом, творча спадщина філософа неоднорідна за складом, в одній
своїй частині вона належить філософії, в іншій – літературі. Втім, хоч автор «Міфу про Сізіфа»
був філософом, і письменником, провести чітку демаркаційну лінію між його філософськими
й літературними творами неможливо, бо вони становлять внутрішню цілісність, про яку
слушніше сказати, що вона належить і до філософії, і до літератури [ 2, 5].
Альбера Камю прийнято зараховувати до екзистенціалістів і вважати його, разом
із Сартром, за одного з найвизначніших серед них у французькій і всій західній літературі.
Правда, сам Камю цю приналежність відкидав і навіть заявляв, що його творчість є скоріше
запереченням екзистенціалізму. Одним з основних положень у філософії Камю є поняття
абсурду, докладний аналіз якого представлено в «Міфі про Сізіфа».
Питання про сенс життя постає, як правило, зненацька, і якщо не знаходиш на нього
позитивної відповіді, то мимохіть приходить думка про «безглуздість повсякденної метушні»,
і тоді з’являється почуття абсурду. «Почуття абсурду може вдарити в обличчя будь-кого на
закруті байдуже якої вулиці» і те, що здавалося нам досі ясним і саме собою зрозумілим,
породжує тепер сумнів (адже я й раніше питав себе: навіщо я живу? але одразу відповідав –
щоб вирости дорослою людиною, мати хорошу роботу, сім’ю, дітей, потім онуків, бути від того
щасливим і померти у глибокій старості), - тепер думки мої, розбуджені почуттям абсурду,
йдуть у іншому напрямі:
«Буває так, що лаштунки завалюються. Вставати щоранку, трамвай, чотири години
роботи в конторі або на заводі, харчування, сон і так майже щоденно – в понеділок, вівторок,
середу, четвер, п’ятницю, суботу – в одному й тому ж ритмі стелеться цей шлях, який долається
частіше за все без особливих труднощів. Але одного разу постає питання: «навіщо?…» [3, 7980]
Абсурд - це одночасно прокляття людини, яке вона повинна постійно долати, і
фундаментальна умова її існування, яке належить невпинно підтримувати, щоб бути постійно
у формі, і активний протест перед обличчям самого абсурду. Спираючись на ці три значення
слова «абсурд», людина може засудити самогубство - це свідчення примирення з проклятою
долею, але в той же час самогубство, як і бунт, може стати нехтуванням ворожих людині богів
[4, 88].
У «Міфі про Сізіфа» автор виявляє серйозний інтерес до питань естетики абсурду,
розмірковує про можливість створення абсурдного роману, при цьому Камю приходить до
думки, що «щастя і абсурд - діти однієї і тієї ж матері - землі. Вони нерозлучні» [5, 108].
В «людині абсурду» Камю ставить перед дослідниками питання: «Ким же є насправді
людина абсурду?» [6, 115] Він сам відповідає: «Це та, яка нічого не робить задля вічності й не
заперечує її» [6, 115]. Спершу людина абсурду віддає перевагу відвазі і здоровому глуздові, її
свідомість «тлінна», в бунті для неї немає майбутнього, людина абсурду продовжує творити свої
діяння в «часовому просторі свого життя». Саме в цьому її терен, її місце в діяльності. Для того,
щоб проілюструвати свою теорію, Камю присвячує цілу главу трьом типам людини абсурду.
На основі фігур Дон-Жуана, актора та завойовника, які відтворюють три типи метафізичної
поведінки, ставлячи під сумнів основи всіх моральних цінностей і всіх речей, Камю доходить
висновку: людина, яка усвідомлює абсурд, віднині прив’язана до нього назавжди.
Таким чином, усвідомивши абсурдність життя, людина повинна прожити не як можна
краще, а пережити як можна більше, тобто, важливим є досвід, який накопичила людина.
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Камю в гротескній формі, вдаючись до іронії, зображує людину-авантюриста, яка за кількістю
власного досвіду б’є всі рекорди і здобуває приз у вигляді власної моралі. Правила гри для
людини, на думку Камю, зводяться до одного – протистояти світу, як можна частіше. Єдиною
перешкодою в цьому мислитель вбачає передчасну смерть.
Людина абсурду сміливо дивиться в обличчя смерті, ясно усвідомлюючи її невідворотність,
сповнена бадьорості грає свою роль в світовій драмі, сценарій якої невідомий, насолоджуючись
безперервним потоком «теперішніх моментів» і в цьому, власне, і вбачає, свій ідеал. І, навпаки
– духовний світ середньовічної людини, пронизаний страхом тління, відмовляється від краси і
щастя, через те, що з ними пов’язані біль і страждання. Дух людини, і, це дуже важливо, скутий
постійним очікуванням смерті, огидними картинами тління, та ідеєю всезагальної рівності
перед смертю [7, 88]. Камю проголосив: «Поза людським розумом немає абсурду. Отже, разом
зі смертю зникає й абсурд, як і все інше. Але абсурду немає і поза світом. «Абсурд існує лише
в людському всесвіті», і, виникає він із протистояння людської свідомості нерозумному й
непроникному світові, із усвідомлення закинутості в цей світ її минущості. «Якби я був деревом
чи твариною, - пише Камю, - проблема сенсу зникла б зовсім, бо я став би часткою цього світу.
Як був би цим світом, якому я нині моєю свідомістю, моєю вимогою волі нікчемний розум
протиставив мене всьому творінню, і я. Не можу його відмінити розчерком пера» [6, 105].
Також проблема абсурдного світу й абсурдної людини знаходить глибоке й неоднозначне
тлумачення в романі Камю «Сторонній», який є центральним твором першого етапу творчості
письменника, «етапу абсурду», за його визначенням. Наріжним каменем тієї концепції буття,
яку автор розгортає в романі, є поняття відчуженості ( що підтверджується й назвою твору)
та абсурдності, які у Камю взаємопов’язуються і взаємозумовлюються. Саме відчуженість
людини від світу й людей породжує відчуття абсурдності життя, котре, виникнувши, в свою
чергу дедалі більше поглиблює і загострює відчуженість, доводячи особистість до духовного й
морального змертвіння [2, 16].
Проблема абсурдної людини є традиційною для французької літератури кінця XIX першої половини XX століття. Вона простежується у творчості Ж.-П. Сартра, Мальро і багатьох
інших письменників. Альбер Камю не виняток. У своїй творчості він приділяє велику увагу
взаєминам людини і світу, безглуздю і трагічності людського існування.
У розумінні А. Камю, абсурдна людина, це людина, яка знаходиться в конфлікті зі
світом, з оточуючими і з самою собою. Абсурд світу проступав у ганебній бідності людини, що
змушує жити на межі людяного і нелюдяного, в беззахисності людини перед судовою владою
і суспільством загалом (як у романі «Сторонній»), у відсутності будь-якого осмислення життя
і тієї справи, яку робить людина (як в есе «Міф про Сізіфа»), а також в повній безглуздості
життя, підсумком якої в будь-якому випадку з’явиться смерть (як у п’єсі «Калігула»). Автор у
своїх творах розглядає всі ці лики абсурдного існування людства, показує, як кожен з героїв
сприймає своє становище в цьому світі, який знаходить вихід і чи знаходить взагалі. Таким
чином, на переконання Камю, єдиний шлях подолання абсурду - активний спротив йому,
який допомагає людині повернути гармонію буття, подолати його відчуженість і абсурдність.
Інакше абсурд затягує людину, знищує сенс її існування.
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СЕТЕВОЙ ПЕРСОНАЛИЗМ И ИНТЕРНЕТ, КАК ЕГО МАТЕРИАЛЬНАЯ ОПОРА
С развитием информационных технологий мы всё чаще прибегаем к концепту сети
при описании и понимании социальных интеракций и связей. Сразу отметим, что концепт
сети применим не только к социальным феноменам, опосредованным информационными
технологиями, напротив, сеть показала себя универсальным концептом, работающим в любом
социальном пространстве.
Сеть делает акцент на схватывании связей и потоков, на становлении, а не на структуре.
Несмотря на то, что словосочетание «мировая паутина» применительно к сети Internet уже
давно вошло в общеупотребительную лексику, с точки зрения демонстрации отличительных
особенностей, образ паутины не так удачен. Паутина подразумевает чёткую структуру, заранее
определённый порядок связей и централизацию. А сеть Internet была создана как раз для того,
чтобы обойти эти особенности, как недостатки. В частности, одним из важнейших шагов к
этому было использование децентрализованной системы коммутаций компьютеров, впервые
предложенной в 1962 году Полом Бэраном [1].
Гораздо более удачным образом является корневище. Именно оно, а не паутина, может дать
нам представление об устройстве сети. Когда мы говорим о корневище, мы, прежде всего, делаем
отсылку на концепт ризомы, предложенный Жилем Делёзом и Феликсом Гваттари [2]. Согласно
им, ризома множественна, децентрализована, неоднородна и лишена сверхкодирования. Мы не
можем выделить в ней самое главное и важное, мы вообще не в праве относиться к ней, как к
чему-то целостному, обладающему единством.
Сеть Internet «глокальна» по своей природе, для её этической системы характерно
сближение несовместимых элементов. С одной стороны, многие исследователи правомерно
пытаются охарактеризовать её, как реляционно-нигилистическую, с другой - отдельные
сообщества в сети имеют крайне жёсткие системы этических норм и цензуры. Мы считаем, что
этика в контексте сетей становится не столько реляционной, сколько сложностной (по аналогии
с термином «сложностное мышление»). Она уже перестаёт претендовать на единственность
или метаэтичность, но в то же время не отказывается от своей значимости.
Свойство множественности сеть Internet реализует в своих проявлениях: в неё входят самые
разные структуры и элементы и с каждым годом они всё вариативнее. Кроме того, сеть способна
интегрировать не только подобное, но и уникальное, тем самым реализуя ризоматическое
свойство неоднородности. Неоднородность глобальной сети прямым образом определяет и
неоднородность её социального пространства. Сообщества, существующие в рамках этого
пространства, принципиально отличаются друг от друга не только целями и задачами, но и
самой структурой. Одни могут обладать жёсткой вертикальной иерархией, высоким уровнем
консерватизма и эксклюзивным членством, другие - воплощать все ризоматические свойства, но
уже на локальном уровне.
Остановимся подробнее на виртуальных сетевых сообществах (так называемых
комьюнити). Под сообществом мы будем подразумевать сеть межличностных связей, обладающую
стратификационной системой и набором устоявшихся социальных норм, включающую в свой
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состав не менее трёх акторов и обеспечивающую социальное взаимодействие, поддержку, чувство
принадлежности к группе и социальную идентичность.
Сущность акторов, интегрирующиеся в комьюнити, очень неоднозначна. Их нельзя
приравнять к пользователям сети Internet, они скорее являются производными от таких
пользователей. Дело в том, что существует две общности одной и той же глобальной
коммуникационной сети. В рамках первой интегрируются как раз те самые пользователи, то
есть потребители услуг, предоставляемых конкретными поставщиками доступа к информации
- провайдерами, операторами сотовых сетей и так далее. Такая общность, назовём её
экзотерической, лишь в незначительной степени может считаться социальной, так как в
ней превалируют преимущественно централизованные экономические отношения формата
«поставщик-потребитель».
Наряду с ней существует и эзотерическая общность, в полной мере обладающая
социальным измерением, выражающемся в большом количестве децентрализованных
межличностных коммуникаций. Интегрируется в такую общность не пользователь, но то, что
за неимением лучшего термина мы назовём виртуальной личностью.
Личность вообще - это суверенная индивидуальность, сознательно участвующая в
социальных взаимодействиях. Таким образом, мы выделяем в личности два компонента
(но ни в коем случае не утверждаем, что она этим исчерпывается): во-первых, это субъект
социального взаимодействия; во-вторых, это глубоко суверенный и индивидуальный проект
стремления к самореализации и уникальности.
Концепт личности хорошо демонстрирует нам парадоксальное требование современного
мира: с одной стороны, ты должен быть яркой индивидуальностью, с другой стороны, ты
должен быть счастлив, как и все. Можно сказать, что виртуальная личность являет собой
экстериоризацию личности вообще, некоторый продукт её отчуждения, порождённый в том
числе мучительным переживанием вышеописанного парадокса.
Виртуальные личности, входя в соприкосновение, начинают выстраивать социальные
связи и производить в их рамках интеракции, тем самым формируя комьюнити. Рассмотрим
мотивацию акторов, становящихся участниками комьюнити. Во-первых, их мотивация может
быть определена некоторыми объективными факторами (такими, например, как географическое
местоположение, пол, возраст, национальность, профессия и так далее); во-вторых, они могут
быть мотивированы какими-то субъективными интересами и целями. Таким образом, говоря
о сообществах, мы выделяем две формы ассоциации: в первой форме объединение акторов
происходит по объективным факторам; во второй форме интегрирующую роль выполняют
атомарные волевые проявления социального бытия акторов: то есть люди объединяются,
благодаря родству конкретных интересов, идей, целей, при этом по объективным факторам
они могут не образовывать единства.
Мы считаем, что именно субъективная форма ассоциации наиболее характерна для
формирования комьюнити. Самый первый теоретик сети Internet, Джозеф Ликлайдер в
своих работах очень верно предсказал, что комьюнити «будут состоять из географически
распредёленных участников, иногда сгруппированных в небольшие группы, а иногда работающих индивидуально. Это будут сообщества не общего географического положения,
а общего интереса» [3]. Входящие в них акторы могут представлять самые разные классы,
профессии и национальности, их объединяет не общий стержень, но общий вектор,
выражаемый в их личных интересах, идеалах, целях. Подобные сообщества значительно
более подвижны, ликвидны и подвержены изменениям. Эти сообщества гетерогенны, и
именно гетерогенность является источником их существования и развития. Акторы в них
не обезличиваются посредством процедуры абстракции, но напротив, рассматриваются, как
уникальные и множественные. Для понимания этих феноменов полезно обратиться к работам
итальянского философа и политического активиста Тони Негри [4], в которых он, опираясь на
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концепт множественности Ж.Делёза, переосмысляет социальные идеи Макиавелли, Спинозы
и Маркса. Негри рассматривает ассоциации социальных акторов не как целостное единство,
но как множество сингулярностей, для описания которого он использует термин мультитуд
(в некоторых переводах: множество или массы).
Как мы можем видеть, сеть Internet вновь актуализирует персоналистскую проблематику.
Делая акцент на связях, она не может игнорировать уникальную самоценность личности,
как сингулярности. Личность - это всегда самоутверждение, берущее начало в ощущении
собственной полости, неполноты, нехватки; это стремление к Другому, как в себе, так и вне
себя.
Поиск Другого в себе, как борьба против нехватки, заставляет устанавливать
собственные границы. Но эти границы всегда лишь схвачены, они никогда не даны. Однако,
сама их потенциальность оказывается источником дальнейшей трансгрессии. Поиск себя в
Другом - это следующий виток борьбы с нехваткой. Он порождает интерес к миру вообще и
коммуникационные практики в частности. Личность полноценна лишь в своём бесконечном
стремлении преодолеть свою неполноценность. Если теоретически допустить возможность
преодоления неполноценности, то это будет равнозначно преодолению личности.
Сеть Internet, посредством мощнейших технологических артефактов нивелирует
пространственные и временные барьеры, тем самым открывая дорогу виртуальной личности
(и личности вообще) к Другому. И это не случайность, сеть, с её акцентом на субъективных
формах ассоциации и обилием социальных практик, тоже являет собой нечто, постоянно
выходящее из собственных границ. Она словно агора для искателей Другого, живущая только
за их счёт.
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Нинішня «криза ідентичності» викликана ситуацією довкола руйнації етнокультурної
національної ідентичності, що ставить перед вченими проблему пошуку оптимальних шляхів
її подолання.
Як говорить М. Козловець: «За умов можливих і реальних руйнувань ідентичностей
перед людьми постійно постає завдання конструювання і набуття нових життєвих смислів»
[1, с. 135].
Культурна глобалізація передбачає можливість уніфікації культур.
Ідея універсальної культури наштовхується на протидію з боку національних культур.
Останнє породжує тенденцію з відродження національної ідентичності, що можна
розцінювати як одну з відповідей на прояви уніфікації культур.
В цьому відношенні не має однозначних рішень, адже вважати процес відродження
етнокультурної національної ідентичності адекватною відповіддю на виклики глобалізації
важко.
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Глобалізація є світовим, об’єктивним процесом.
Ігнорування глобалізації в цілому є сумнівною позицією, котра може призводити до
небажаних наслідків у майбутньому розвитку тих чи інших націй-держав.
Проте, безконтрольне слідування глобалізації у культурному відношенні може
призводити до розмивання патріархальних культурних цінностей, що стає причиною їх
знецінення і забуття.
Дане питання викликає стурбованість, невизначеність та побоювання втрати
національної приналежності.
Виходячи з того, що сьогодні наявна «криза ідентичності», мультикультурні тенденції
мають домінувати у глобальних перетвореннях світу.
У цьому ключі дослідник Ч. Тейлор говорить: «інші культури існують, і ми повинні й
надалі жити разом – водночас як у межах усього світу, так і перемішані в кожному окремому
суспільстві» [2, с. 70].
За таких обставин стає можливим формування лояльного ставлення до процесів
культурної глобалізації.
Подібний сценарій розвитку культурної глобалізації є бажаним, так як сприяє уникненню
конфліктів в культурній площині.
Країни, що затято оберігають патріархальні самобутності отримують можливість бути
більш відкритими до діалогів на міжкультурному рівні.
Постає нагода оминати важелі котрі активують «ідентичності спротиву» (М. Кастельс),
які набувають розвитку в результаті не сприйняття досягнень і здобутків інших культур.
Небажання втрачати національні етнокультурні здобутки веде до їх відродження.
Взаємоіснування культур на прикладі мультикультуралізму є викликом певним
державам, котрі глобалізуються, і пов’язано це із побоюваннями втрати власних національних
культурних надбань.
Мультикультуралізм є відповіддю на подібні побоювання.
Мультикультуралізм, як втілення культурного плюралізму не є повернутим на руйнацію
основ національної ідентичності.
Мультикультуралізм теоретично може бути притаманним багатьом суспільствам, де
поряд із генетично вкоріненими культурними цінностями можуть мирно існувати і світові
універсальні здобутки.
Створюються умови для такої глобалізації, яка приймає розмаїття культур не створюючи
при цьому конфліктів на міжкультурному рівні.
Мультикультуралізм передбачає паритетне співіснування різних культурних
напластувань в соціумі.
Мінливий характер набутих культурних цінностей сприяє становленню
мультикультуралізму.
Мультикультуралізм є більш адекватною відповіддю на виклики культурної глобалізації,
а ніж відродження патріархальних культурних надбань.
Мультикультуралізм – це міжкультурні діалоги, які нерідко цією політикою і
породжуються, оскільки мультикультуралізм співвідноситься із мирним взаємоіснуванням
культур.
Сьогодні і в перспективі мультикультуралізм є політика, що спроможна сприяти
мінімізації конфліктів між цивілізаціями у культурній площині.
Мультикультуралізм, є доцільним шляхом розвитку в подальшому культурному
існуванні націй-держав в умовах глобалізації.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФЕНОМЕНУ СВОБОДИ ЯК ЗВІЛЬНЕНОЇ СВІДОМОСТІ
Свобода як ідея та ідеал, цінність і норматив, суспільна реалія і характеристика
практичної життєдіяльності соціуму та окремого індивіда сьогодні набуває нового звучання. У
контексті загальнофілософської теорії особливого сенсу та актуальності набуває проблема
індивідуальної, особистісно-визначеної та здобутої свободи, а також вибір людиною свободи
як форми і засобу самореалізації. Свобода завжди була й є однією з головних умов становлення
особистості, найважливішою цінністю її буття. Людина, позбавлена свободи, не може
повноцінно розвивати свою індивідуальність. Тому факти обмеження свободи слід не тільки
констатувати, але й осмислювати з філософсько–етичних позицій. Російський філософ
С.А.Левицький у своїй праці «Трагедія свободи» зазначав: «Свобода – не в царстві природи, а
в царстві культури. Тільки в системі організованої держави, в атмосфері цінностей культури і
моралі може людина користуватися плодами свободи» [1, с.215]. Суто моральна проблематика
свободи починається саме там, де йдеться про вибір особистістю цінностей, цілей, варіантів
поведінки. Саме через свободу вибору людина усвідомлює, творить і проявляє свою особистісну
свободу, свої моральні якості, розкриває зміст своїх духовних сил. Метою філософії є,
насамперед, виховання особистості, яка вміє бути вільною. Свобода природно притаманна
кожній живій істоті, яка має розвинуту свідомість. Екзистенціальне буття людини одвічно
настільки вільне, що вона стає заручником цієї даної їй граничної форми свободи, котра
водночас обертається несвободою бути вільним: «Вибір можливий у певному сенсі, але
неможливо не вибирати. Я завжди можу вибрати, але я повинен знати, що навіть у тому
випадку, коли я нічого не вибираю, я тим самим таки вибираю. Я несу відповідальність за
вибір, який, зобов’язуючи мене, зобов’язує водночас усе людство», – писав Ж.П.Сартр [2,
с.117]. Іншими словами – ми невільні лише не вибирати, тобто не бути вільними. Сучасні
філософські дослідження характеризуються формуванням нових аксіологічних імперативів на
шляху усвідомлення духовно-культурного буття соціуму. Це зумовлено суспільною потребою
забезпечити національну інтеграцію в умовах інтенсивних ліберально-демократичних
трансформацій і глобалізаційних перетворень. Подолання існуючого наративного відношення
до дійсності актуалізує проблему свідомості, у якій найзагальнішим чином відображено
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потреби реформування соціокультурного простору. Відповідно її розв’язання пов’язане з
виокремленням проблеми «життєвого світу», що містить сутнісні структури і змістовну
цілісність досвіду, аналіз яких конкретизує екзистенційні основи дійсності. Аналіз такої
ситуації доцільно здійснити не в межах класичної метафізичної проблеми «ідеї» чи «природи»
людського, а в межах феноменологічної проблеми «життєвих інфікацій», з якими людина
ототожнює власну сутність, співмірну національній ідентичності. Незвичайність нинішньої
ситуації, в якій перебуває суспільство, вимагає нестандартних рішень, нешаблонного,
«звільненого» мислення. Вибір за сучасних умов має відрізнятися творчим, інноваційним
характером і повинен враховувати особливості «нового культурного простору». Самосвідомість
будь-якої доби, так само, як самосвідомість конкретного індивіда, не здатна висловити всієї
своєї істини. Але вона, щонайменше, вказує на місцеперебування останньої. Якщо говорити
про наше сьогодення, то вона пов’язана з необхідністю по-іншому розуміти сенс, або сенс
сенсу. «Звільнення від сенсу» − не поглиблення якогось сенсу і не зштовхування його в безодню,
коли його негативність або сублімація не припиняли б безупинно живити самовпевненість
якогось трансцендентного означеного, будь воно мовчазним, знекровленим, схожим на смерть
та на об’єднаного Бога (що відповідало б глибинному рухові усієї західної думки), а від’єднання
та покидання самого сенсу. «Звільнення» відверто протиставляється «руйнації сенсу». Разом зі
«звільненням від сенсу» має йтися про відставку цієї значущої свободи. Ми це знаємо, але
оскільки ми опиняємося перед вакансією сенсу – чи йдеться про історію, мистецтво або
державу, чи йдеться про сексуальність, техніку або біологію – ми лишаємося збентеженими.
Проте саме тут, у місці, де ми її не вловлюємо, істина є наявною, не під рукою, не в голосі, а
відкритою в мові. Урок, як завжди, є дуже простим, але завдання є небезпечним. Свобода є
важливою умовою моральної діяльності індивіда, можливістю морального самовизначення.
Без цього не може йтися мова про моральність як особливий механізм регуляції людських
відносин. Специфіка морального аспекту свободи полягає у тому, що людина має справу не з
прямим відбиттям об’єктивної необхідності в явищах і процесах природи та суспільства, а з
нормами, які регулюють її поведінку. В імперативному характері норм суспільної моралі
визначається моральна необхідність. Слід відзначити, що не завжди моральна необхідність
адекватна соціальній необхідності. Усвідомлена необхідність розкриває істинний сенс
знаходження людиною свободи дії — свободи реалізовувати свої наміри, досягати власної
мети, використовуючи відповідні та необхідні засоби та методи. Можна виділити деякі умови,
що сприяють людині діяти з відчуттям того, що вона вільна та моральна. По-перше, для
реалізації свободи мають бути відсутніми зовнішній примус та заборона. Будь-які примусові
вияви людської активності як такі можуть бути оцінені як аморальні. По-друге, для того, щоб
моральний вибір відбувся, необхідні рефлексія, спроможність побачити всі існуючі варіанти і
зупинитись лише на одному з них. Крім того, істинно вільний вибір може здійснитися лише
тоді, коли у людини є орієнтири — цінності, ідеали. Уявлення, цінності, ціннісні орієнтації
складають зміст моральної свідомості, яка, насамперед, має продовження у моральній
діяльності людини. Важливим чинником вільного самоутвердження особистості є і такий
морально-психологічний компонент духовного аспекту людини, як незадоволеність своїм
життям, зокрема, почуття провини, якість, що притаманна відповідальній, тобто вільній
особистості. Таким чином, моральну свободу можна показати як діалектичну єдність моральної
необхідності та суб’єктивної добровільності поведінки, як здатність людини тримати владу
над своїми вчинками. Моральна необхідність, власне, є сукупністю вимог, які висуває моральна
система до людської діяльності, але саме знання цих вимог, тобто знання моральної необхідності,
не гарантує моральної діяльності. Виходячи з цього, моральна свобода є можливістю і
спроможністю людини визначати та реалізовувати свою моральну позицію, яка б забезпечувала
досягнення мети. Діяльність можна кваліфікувати як моральну тоді, коли вона базується на
вільному виборі в колі протистояння добра і зла. Виробляючи цілі та втілюючи їх у реальність,
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пізнаючи й практично перетворюючи світ, людина піднімається до усвідомлення об’єктивних
зв’язків, законів, тенденцій розвитку реальності; пізнання сутності світу та своєї власної
сутності; пізнання об’єктивної необхідності. Вона стає творцем свого власного життя,
узгоджуючи власну діяльність із усвідомленими нею законами, із об’єктивною необхідністю [3,
с.115]. Людина відчуває себе творцем речей, відображується у своїх творіннях як у чомусь
такому, що до неї не існувало, що тільки завдяки їй отримало своє буття. Це дає їй усвідомлення
власної гідності й виражається у потребі свободи, яка реалізується у творчій діяльності з
перетворення світу й самої людини для забезпечення її життя. Н.Гартман слушно зазначав, що
основу етичної свободи утворює не тільки можливість дотримуватись або не дотримуватись
морального закону, але і можливість вибору між двома нормами, зобов’язаннями або між
двома рівноцінними, але протилежними видами добра. Мораль є такою формою регуляції
поведінки, яка залишає на розсуд особи рішення питання про те, яку з альтернативних
цінностей вважати кращою: власність або подяку ближньому; своє добре ім’я або матеріальний
успіх; любов або душевний спокій. Але, здійснюючи вибір, особа відповідає перед своєю
совістю за те, що нехтувала іншим боком протилежності [4, с.24]. Моральна свобода як вибір
варіанту моральної практики забезпечує її зміст і є показником рівня свідомості і культури
суб’єкта. Її реалізація необхідно припускає добровільність в діях, що робляться. Якщо
відносини однозначно визначаються як задані і необхідні, то про них не можна говорити як
про етичні і вільні. Жорстко регламентовані або примусові дії позбавляються духовного і
гуманістичного змісту і не можуть вважатися вільними. Основою ж вільного вибору, на наше
глибоке переконання, виступає ціннісна, насамперед, моральна мотивація.
Отже, можна зазначити, що свобода і мораль не просто тісно взаємопов’язані, вони
обумовлюють одна одну. З одного боку, як ми показали вище, свобода є основою моралі,
причиною її виникнення. З іншого – сама свобода, її розвиток і зростання (або руйнування)
залежать від моралі. Повноцінна в моральному відношенні свобода передбачає свідоме
ставлення людини до власної волі, вміння підпорядковувати її моральнісним смислам і
цінностям, нормам універсального спілкування. Моральну свободу не можна редукувати
тільки до вибору добра і зла. Діяльність і поведінка людини не вкладається у вузькі рамки
зазначеної альтернативи. Добро, моральність не є однозначними. Тому дотримання моральних
принципів і норм завжди варіативно. Незвичайність нинішньої ситуації, в якій перебуває
суспільство, вимагає нестандартних рішень, нешаблонного, «звільненого» мислення індивіда,
який зумовлюється правильним вибором однієї з альтернатив у межах того, що доступне людині
і що не суперечить об’єктивній детермінації. Вибір за сучасних умов має відрізнятися творчим,
інноваційним характером і повинен враховувати особливості «нового культурного простору».
Свобода є здатністю приймати рішення зі знанням справи. Моральнісне спрямування свободи
цінне як явище розширення її меж. Реальністю вона є саме завдяки конкретності цілей.
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Характер розуміння світу та його природи знаходиться в центрі нашої уваги (людства в
цілому) на протязі всього нашого існування. Світ є тереном, в результаті взаємодії з яким ми і
постаємо як люди, а питання розв’язання даної проблеми визначає сам зміст нашої культури.
Та чим власне є для нас світ, що він несе в своєму змісті? Звісно ми не можемо розуміти
його лише матеріально і бачити в його основі тільки закономірність фізичних чинників, ми
маємо вийти за рамки природних причинності та детермінізму, змінити саме усвідомлення
власного змісту, людина і є людиною лише тому, що вміщує в собі духовну і тілесну складові.
Саме життєва практика і має розкрити зміст духовного прозріння. Ми, мов мікрокосм, є
безперервно пов’язаними з Творцем, хоча б в здійсненні власної свободи волі, як рухові
мислення в напрямку «задуму Божого».
Кожен осягає задум Творця тією мірою якою є Ним створений, саме ж розуміння
цим ускладнюється, проте і здобуває певного ступеня об’єктивності, будучи співвіднесеним
з Єдиним, Цілим, та виражаючи можливість переходу свого змісту (його звільнення та
розчинення) в статусі самого Цілого, злиття з ним. Усвідомлення відбувається в змісті розкриття
та осягнення окремого задуму та його розгортання в значенні пізнання світу, як пізнання
цілісного образу, певного Розумового конструкту (конструкту, як тексту(Г.-Ґ. Ґадамер)).
Саме в просторі інтерсуб’єктивного зв’язку (вище зазначеного злиття та об’єднання) і
можливе не тільки порозуміння, а й оформлення цілісного образу світу, його усвідомлення; ідея
не тільки осягається в значенні свого розгортання (пізнання), вона отримує свій внутрішній
виступаючи екраном нашого пізнання (що власне і постає простором оформлення змісту
пізнання та реконструювання отриманих відчуттів), як наш «життєвий світ», як саме наше
Я; кожен суб’єкт нашого світу і є даного роду ідеєю, що і постає як ляйбніцівська монада в
значенні своєї наповненості як саме окремішній задум творіння. Пізнання ж цілісного
образу світу, лише потенційно можливе в процесі зв’язку цих ідей (суб’єктів пізнання); сам
простір інтерсуб’єктивного постає як оформлення змісту об’єктивності не в самому образі
предмету, а сфері комунікативного зв’язку, як зв’язку окремих усвідомлень з ціллю утворення
та коригування сторін єдиного предмету, як чогось вищого за окремий безпосередній, такого
образу, що межує з самим змістом межевих понять, що і визначають бачення смислової
структури образу світу.
Відтак кожен постає як мікрокосм, що підпорядковується загальному образу Всесвіту,
та його гармонії, маючи здатність утворювати єдиний принцип пізнання (тон, гармонію), що і
впорядковує світ, і має здатність до розвитку та вдосконалення. Сам простір соціального буття
людини, що його окреслив ще Арістотель, і отримує дану здатність. Характер взаємозв’язку
окремого суб’єкта з іншими, дозволяє говорити про можливість оформлення цілісної соціальної
гармонії, що лише своєю співвіднесеністю з образом «Іншого» і може досягти гармонії та
порядку нашого пізнання та мислення (згадаємо піфагорійців та погляди Аль-Кінді).
Як зазначає Дж. Р. Сьорл, що ми можемо вважати найменшою мовною одиницею чи
слово, чи власне мовний акт, як той базовий принцип мови, що і є виразником змісту та
принципом конструювання нашого досвіду та пам’яті. Принципу, що виступає основою мовного
кодування як наших мисленнєвих конструктів, так і чуттєвих переживань і вражень. Цікавий
в даному відношенні є принцип «перекодування» Дж. Міллера, що стосується схематизації
запамятовуваного і виражає його позицію стосовно структури пам’яті: «… Я вважаю, що один
з способів «згущення» в пам’яті – це перекодування тривалого враження в форму короткого
опису – можливо, навіть в одне слово – в надії на те, що в підсумку деталі можуть бути відтворені
завдяки зберіганню в пам’яті короткого вербального опису чи ярлика» [1, с. 176]. Важливим
в даному зауваженні є власне сам принцип мовного кодування – як продукту закономірного
впливу культурного взаємозв’язку індивіда в комунікативному просторі.
Необхідно також додати, що своєю визначальною основою слово також має енергетичну
(енергійну) природу і несе на собі відбиток даної невидимої надчуттєвої сили, енергії, що є
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свого роду виливом як внутрішнього емоційного стану, так і самих переживань чи відношень,
що і розкривають спрямованість слова на зміну дії чи її визначення, реконструювання у
відповідності до правила чи закону (невимовного закону, що міститься в над раціональній
підоснові сказаного). Слово постає свого роду проектуванням дійсності, перенесенням
можливо навіть до кінця не усвідомлених внутрішніх структур мислення та світо переживання
на сам простір бачення світу (сама ж енергійна складова слова і розкриває ту вищу духовну
основу самого змісту людської природи та можливості божественного прозріння в акті віри
людини, що перевищує сам статус «природного слова»).
«Слово живе своїм життям, і, попри одноразовість акту мовлення, воно набуває
тривалості – у вигляді доброї звістки, благословення, прокляття або молитви, а також як
заповідь чи закон, чи виголошений вирок, або ж як художні твори поетів і наукові принципи
філософів» [2, с. 29].
Відтак чим є людина (нам видається, що буде доречним зафіксувати тут незаперечний
статус та місце Вищої Творчої Сили в нашому житті, Сили, що ми її іменуємо Богом, Творцем
сущого і людини, як істоти творчої та вільної, в чому її зміст і здобуває своє повноцінне
вираження; як відмічає Г.-Ґ. Ґадамер: «Глядач дивиться виставу інакше, ніж читає твір, – адже
в останньому випадку він читає щось сам. «Сам» – це той, хто «репродукує», вносить у буття
частину себе» [2, с. 41])? Як ми вже відмітили людина є істотою соціальною, соціум постає свого
роду її зовнішнім продовженням, продовженням самого змісту її суті, її природи. Власне мова
і дозволяє людині трансформувати зміст пізнання, спрямувати та розкрити його, сформувати
новий образ свого існування, що виходить за рамки природної вкоріненості. «Такі системи
як мова, дають можливість утворити нові символи для репрезентації абсолютно всього –
навіть речей, котрі неможна відчути чи побачити. Маючи в своєму розпорядженні правила
комбінації і перекомбінації, подібні граматиці ми володіємо різноманітними можливостями,
що дозволяють вийти за рамки речей і подій, що знаходяться в сфері нашого безпосереднього
сприйняття» [1, с. 183]. Отже, мова йде про конструктивно-проективний характер мовлення,
яке може бути порівняним зі складанням картини з пазлів. Безумовно творча активність
суб’єкта сягає в цьому процесі чи не свого апогею. «Відношення предмета споглядання і взагалі
предмета пізнання до пізнаючого суб’єкта не полягає, … у тому, що цей предмет в момент його
споглядання просто входить у цей суб’єкт і стає його переживанням (змістом переживання).
Відношення таке є іншим. Суб’єкт в якийсь спосіб виходить у акті пізнання за свої межі,
звертаючись до чогось, що не є його змістом. […] зв’язок між суб’єктом і предметом пізнання,
який ми намагалися тут описати метафорично, називається інтенціональним зв’язком
(відношенням). […] Пізнаючий суб’єкт має виконати ще ряд операцій, в яких відіграють роль і
певні поняття, операцій, які мають не лише пасивний (рецептивний) характер, але й характер
активний (спонтанний). Лише завдяки цим актам відбувається об’єктивізація, протиставлення
пізнаючому суб’єктові предмета пізнання» [3, с. 50].
Важливо підкреслити, що власне мовна структура і виконує роль того базового
першопочатку, що ми його можемо розглянути як структурну основу самого бачення світу,
який реконструюємо для себе, того особистісного простору, що його Е. Гуссерль називав
«життєвим світом». «Можна сказати, що без слова і імені немає взагалі розумного буття,
розумного проявлення буття, розумної зустрічі з буттям» [4, с. 627].
Узагальнюючи слід відмітити, що реконструювання світу та людського буття має своєю
основою смислове, а відтак, що підкреслював ще і Платон, понятійне значення. Ми постаємо як
соціальні істоти тією мірою якою є включені в мовленнєвий простір, що має як природну, так
і соціальну набуті складові, що означає і розкриває сам характер нашого самоконструювання
та конструювання світу, що нас оточує. Саме наша інтелектуальна складова, як продукт
розумного творіння і може своєю потугою відкрити нам завісу дійсного буття світу, як відмічав
М. Кузанський, дозволяє нам наблизитись до загальних понять буття, які складають сам зміст
101

нашої свідомості та відкривають простір нашого існування для нас як цілісну картину, цілісну
ідею існуючого, того, що існувало, та буде існувати.
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К ФИЛОСОФИИ ПРОГУЛКИ: ОПОРНЫЕ ТОЧКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
К.Ламур [1] полагает, что мысли приходят в голову одна за другой, подобно тому, что
происходит, когда мы гуляем, делая шаг за шагом. Гуляя, человек размышляет, может быть,
даже становится философом. Мало того, стоит, вероятно, согласиться с тем тезисом, согласно
которому «скажи мне, как ты гуляешь, и я скажу, как ты философствуешь».
Можно достаточно достоверно констатировать, что феномен прогулки до сих пор не
попал в поле зрения философов и культурологов – по меньшей степени в той мере, в какой
на него обращают внимание специалисты в иных исследовательских областях – историки,
антропологи, биологи, физики, литературоведы и критики. Объяснить данное состояние дел –
хотя бы частично – возможно тем, что прогулка – явление столь естественное, распространенное
и на первый взгляд простое, что просто не «бросается в глаза», не привлекает внимания как
нечто привычное и тривиальное. Однако в этом случае следует руководствоваться одной
восточной мудростью, призывающей вглядываться в привычное, чтобы увидеть неожиданное,
в простое – чтобы увидеть сложное, в малое, чтобы узреть великое. Из числа последних книг,
посвященных различным – историческим, главным образом – аспектам изучения прогулки,
следует упомянуть работы Р.Солнит [2], Дж.Амато [3], Д.Никольсона [4].
Между тем, прогулка связана с философией и философствованием исторически,
персонально, метафорически и даже сущностно. Не вдаваясь пока в подробности, следует,
конечно же, упомянуть не только хорошо известную школу перипатетиков, но и, например,
софистов, характерной чертой жизни и учения которых была мобильность, или стоиков,
само название школы которых несет в себе название определенного места, коллонады,
предназначенной для прогулок. Иными словами, изначально прогулка несет в себе огромный
заряд социальной и, поскольку речь идет о философствовании, коммуникативно-разговорной
активности, деятельности. Не менее известными примерами являются знаменитые
Philosophenweg в Гейдельберге, Philosophen-damm Кенигсберга, «путь философа» в Копенгагене,
связанные с именами, соответственно, Гегеля, Канта и Кьеркегора.
Понятие прогулки и близкие к нему по смыслу и содержанию иные понятия достаточно
часто встречаются в названиях работ самых различных авторов, среди которых Ж.-Ж.Руссо и
Д.Дидро, Н.Мандела и Мартин Лютер Кинг, Генри Торо и У.Эко и другие. Этот факт, наряду с
остальными, не может не привлечь внимания и не стимулировать попытку концептуализации
феномена прогулки, в том числе экспликации взаимосвязей прогулки и философствования.
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Указанная задача включает несколько аспектов, описание и анализ которых и являются
предметом предлагаемого доклада.
Онтолого-генетические аспекты феномена прогулки в центр своего внимания
располагают историю прямохождения на двух ногах, которое дало мощнейший толчок
становления человека, иными словами, речь идет о процессе перехода от homo erectus к
homo sapiens. Имеются достаточно приличные описания истории развития тела и анатомии
человека, непосредственно связанные с историей пешего передвижения человека или его предшественника.
Несколько иным аспектом исследования является историческое развитие и постепенная
модификация пеших передвижений, а также развитие «технических» средств передвижения.
Основным фактором, играющим здесь роль, является принуждение; необходимость
передвижений определяется рядом экономических и политических факторов. Объем имеющего
материала достаточно велик: от библейских данных, пеших походов римских легионеров,
«великого переселения» народов до, скажем, пилигримов и школяров в более позднее время,
традиционных «больших путешествий», принятых и распространенных в Европе в XVIII-XIX
вв., вплоть до событий нового времени.
В определенный момент в развитии пешего передвижения происходит переход к тому, что
и представляет особый интерес с философской и культурологической точек зрения – переход к
собственно прогулке, когда она предстает как культурное действие. С момента этого перехода
от внешней необходимости в пешем передвижении (понимаемом как средство) к прогулке
как удовольствию начинается новая история прогулки как сознательного и осознанного
культурного акта. С большой долей уверенности можно сказать, что в начале этой истории
находится Ж.-Ж.Руссо, заметивший в своей исповеди, что он может размышлять только во
время прогулки – стоит только остановиться, как останавливается и течение мыслей.
Персональное «измерение» феномена прогулки в историко-философском каркасе
направлено на описание философских прогулок и прогулок философов, их собственного
отношения к этому «действу». Помимо уже упомянутых в данном тексте имен, следует
вспомнить Д.Бентама, Д.С.Милля, Т.Гоббса и других. Так, Ницше говорил, что для отдыха ему
нужны три вещи – Шопенгауэр, музыка Шумана и одинокие прогулки. Прогулки Канта, по
времени которых можно было сверять часы, не стимулировали ли такое же точно выверенное
философское мышление – если же слово «стимулировали» не вполне адекватно данной
ситуации, то, быть может, следует говорить об определенного рода корреляции? Э.Гуссерль
описывал прогулку как опыт, посредством которого мы понимаем наше тело в его отношении
к миру. Прогулка выступает как своего рода основание, укоренение философского мышления
в персональном и олицетворенном восприятии и опыте мира и философского размышления
о мире. Действительно, прогулка «располагает» философское мышление одновременно в теле
философа и в окружающем мире, выступающем не как окружение или обременение, а как
фактор свободного развития философского размышления.
Говоря о некоей общей связи мышления и прогулки, заметим, что ритм последней задает
некоторый сорт ритма мышления: имеет место некоторое созвучие внешней и внутренней
прогулки, не говоря уже о том, что этот феномен прогулки в целом имеет ярко выраженный
интенциональный характер. Невозможно наглядно выразить процесс мышления, но прогулка
может быть представлена как визуальная, пространственно-временная деятельность,
соединяющая известное с неизвестным. Не так ли обстоит дело и с процессом, движением
мышления, которое даже в самом грубом приближении отнюдь не может быть изображено
линейно, но, скорее, как некоторый граф, дерево, обладающее тупиковыми ветвями, как
лабиринт, лишь пройдя который можно зафиксировать весь путь целиком. Связанные с
прогулкой места, пространства также проливают свет на мышление: одно дело – те места, где
прогуливался Сократ, с открытым горизонтом и ясно видимым окончанием, другое, скажем,
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проселочная дорога, на которой имеет место разговор о мышлении, описанный М.Хайдеггером,
совсем иное – лес, где каждая тропинка есть путь в неизведанное или где имеется возможность
проложить совершенно новую тропу. Вероятно, именно эта возможность визуализации
размышления в метафоре прогулки привела У.Эко к названию одной из его книг [5], в которой
он ссылается на борхесовскую метафору леса как сада расходящихся тропок: «Даже там,
где лесная тропинка совсем не видна, каждый может проложить свою собственную, решая,
справа или слева обойти то или иное дерево, и делая очередной выбор у каждого встречного
ствола». Если продолжить эту метафору, то обратим внимание на текст самого Борхеса, когда
он говорит о расходящихся тропках, о лабиринте лабиринтов, о развилках во времени, а не
в пространстве: не есть ли философствование развилка во времени, не раскрывает ли этот
образ саму суть философского мышления как постоянного диалога? А не является ли ключом
к раскрытию различий французского и английского философствования различия между
французским и английским садом? А не станет ли яснее Восток, если мы обратимся изначально
к саду, японскому ли, китайскому ли, к сочетанию в них «натуры» и «культуры»?
Несмотря на известную фрагментарность и спорадичность изложенного, можно
сделать некоторые обобщающие замечания. Феномен прогулки обладает философской
значимостью по меньшей мере в том, что предстает как одно из интересных и недостаточно
исследованных проявлений социальной, культурной и коммуникативной деятельности;
одновременно прогулка весьма привлекательна как метафора самого философствования и
стиля философского мышления. И уж конечно, прогулка вообще, а философская прогулка –
тем паче, есть стиль жизни.
И последнее. В целях концептуализации «философии прогулки» возможно использовать
каркас, заслуживший уже признание – речь идет о бинарных оппозициях. Помимо
«внутренней» и «внешней» характеристик прогулки имеет смысл формулировать такие
оппозиции как «упорядоченность – хаотичность», «консонанс - диссонанс», «неспешность
– суета», «возможность остановки – поспешность», «гармоничность – дисгармоничность»,
«нецелеустремленность – телеологичность», «цель – средство», «свобода – принуждение»,
«диалогичность – монологичность», «возможность возвращения и «вглядывания» – постоянное
и безудержное устремление вперед». Немаловажные характеристики раскрываются в анализе
места прогулки; город и сельская местность, равнина и горы, сад и лес – все они сказываются
на характеристиках прогулки, на тематике размышлений и поведении размышляющего.
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БИОИНТЕЛЛЕКТОСФЕРА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ «СФЕРНЫХ» ПОДХОДОВ К
РАЗВИТИЮ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
В начале XXI века, в условиях актуализации глобальных угроз, проблема поиска
смысла и направленности цивилизационного процесса становится не просто объектом
исследовательского интереса, но приобретает статус экзистенциальной проблемы, от
характера решения которой, зависит формирование новой научной и философской парадигмы
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мышления и деятельности.
В этих условиях, особую актуальность приобретает проблема поиска форм оптимального
взаимодействия человека, общества и природы.
Данная проблема не отличается новизной своей постановки.
Развитие представлений о человеке, о его интеллекте, как силе способной организовать
«жизнь» природы на разумных основаниях, имеет давнюю мировоззренческую традицию.
Так, уже античными философами Разум человека рассматривался в качестве субстанции
равноценной объективному бытию, а деятельность его носителя, как направленная на внесение
гармонии в естественное и социальное бытие.
В эпоху Просвещения Разум превращается в силу преобразующую мир. Возникает
философское течение – рационализм, центральным пунктом анализа которого становится
человек, его способность мыслить и разумно действовать; появляются рационалистические
теории общества и государства, предпринимаются попытки разумного обоснования морали
и религии.
В философии русского космизма Разум становится основанием, в рамках которого
человек реализует творческую власть над миром, организует жизнь на идеалах и законах
космической гармонии [1, с. 146].
Развитие представлений о человеке как творце и преобразователе окружающего мира
привело к формированию представлений о существовании некой планетарной оболочки,
части «сферной» организации планеты, способной оказывать воздействие на развитие живой
и неорганической природы.
Эта оболочка была названа Н.Г. Фроловым и А. Гумбольдтом интеллектосферой – сферой
мысли; Д.Н. Анучиным – антропосферой – сферой человека; В.И. Вернадским – ноосферой –
сферой разума; Э.Нефом – социосферой – сферой общества.
Введение в оборот данных понятий не просто констатировало факт наличия особой
формы движения материи: мыслящей, социальной, но стало, в итоге, основанием для
формирования представлений об окружающем мире как имеющем дуалистическую природу:
«человекосферную» и «нечеловекосферную», элиминировав, представления об органическом,
сизигийном (В.С. Соловьев) единстве человека и окружающего мира.
В то же время, складывающееся в общественном сознании понимание того, что будущее
человечества требует качественного изменения сложившейся стратегии взаимодействия
с естественным миром, с необходимостью приводит к постановке задачи трансформации
существующих мировоззренческих представлений о человеке (обществе) и природе, которые,
сегодня должны рассматриваться не в качестве отдельных форм (уровней) организации
материи, взаимодействующих и взаимопроникающих друг в друга в контексте отдельных
геосфер (антропосферы, биосферы, литосферы и т.д.), а как интегрированная целостность,
существующая и развивающаяся в рамках единой геопланетарной структуры.
В этих условиях понятие «биоинтеллектосфера» является тем мировоззренческим
основанием, в рамках которого утверждается подобное «сферное» единство.
Данный термин включает в себя две морфемы: «биосфера» и «интеллектосфера». В первой
из них подчеркивается факт единства органического мира и «мира» человека, как представителя
живой природы, во-второй – представления об интеллекте (разуме) как уникальном качестве,
присущем социальной форме движения материи – мыслящему человечеству.
Введение в оборот понятия «биоинтеллектосфера», является тем основанием, которое
позволяет преодолеть ограниченность существующих в настоящее время в науке и в философии
«человекосферных» подходов и в частности: фактологичность понятий «антропосфера» и
«социосфера»; онтологическую неопределенность понятий «интеллектосфера» и «ноосфера».
Понятие биоинтеллектосферы позволяет охарактеризовать не только единство и
качественное своеобразие разумной и «нечеловеческой» форм организации материи,
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но одновременно отразить характер и направленность эволюционного процесса, как
связанного не просто с усложнением форм биологической организации живого вещества; с
совершенствованием приспособительных реакций организма на воздействие биотических и
абиотических факторов среды, но и с появлением нового системного качества – интеллекта,
позволяющего организму реализовать свои поведенческие реакции в рамках адаптационноадаптирующей деятельности.
Категория разума, интеллекта, как фактор эволюционного развития, в свое время
широко использовалась отечественным исследователем: философом и естествоиспытателем
– В.И. Вернадским, рассматривающим объективный процесс роста психоинтеллектуальной
организованности живого вещества, как условие перехода биосферы в ноосферу – сферу
разума, сферу разумной преобразовательной деятельности человека. [2, с. 253-254].
Но что следует относить к разумному: то, что полезно человеку, или то, что представляет
очевидную пользу для природы, окружающего мира в целом? Что есть разум: способность
мыслить, абстрагировать, формулировать понятия, или способность действовать в
соответствие с ориентацией на определенные ценности? Ценности, которые могут иметь, в
том числе, эгоистический и антигуманистический характер.
В.И. Вернадскому не удалось преодолеть многозначность и неопределенность трактовки
философской категории разума. Следствием этого, стало неоднозначное и достаточно
противоречивое понимание разработанного им ноосферного учения, воспринимаемого
исследователями и в качестве очередной социальной утопии о рационально устроенном
обществе, (В.В. Назаров, В.А. Кутырев), и как модели оптимального будущего, реализация
которой, позволит человечеству обеспечить долговременное устойчивое развитие в гармонии
с окружающей средой (А.Д. Урсул, В.П. Казначеев).
По нашему мнению, понятие «интеллект», в отличие от понятия «разум», более конкретно
выражает возможность человека рационально мыслить и действовать. Если разум, согласно
определению философского энциклопедического словаря – это способность осуществления
дискурсивного познания объективного мира, организации целесообразующейся деятельности
внутри этой взаимосвязи, то интеллект – это способность мыслить, критически анализировать
полученное знание, реализовывать это знание на практике с учетом возможности и
целесообразности его применения в конкретных жизненных ситуациях, с ориентацией на
ценности объективного характера.
В этом отношении понятие биоинтеллектосферы, на наш взгляд, более конкретно выражает
сущность и направленность цивилизационного процесса. Если в рамках интеллектосферы
отражается наличие некой абстрактной сферы мысли, (мысли о чем?), а категория ноосферы
основана на представлениях о (гипотетическом) существовании сферы разумной человеческой
деятельности, (можно ли деятельность человека сегодня охарактеризовать как разумную?),
то биоинтеллектосферу можно охарактеризовать как сферу мысли о живом, сферу разумной
организации жизни.
Подобное понимание позволяет определить глобальную стратегию развития человека
(общества) и природы. Данная стратегия должна быть ориентирована на приоритет мышления
«внечеловеческого» – мышления, выходящего за рамки утилитарных интересов человеческого
«мира» и основывающегося на осознании категории ЖИЗНИ как фундаментального основания,
обуславливающего сам факт существования социальности, разума, мысли.
Введение в оборот понятия биоинтеллектосферы, таким образом, позволяет преодолеть
ограниченность терминов «антропосфера», «социосфера», «интеллектосфера» и «ноосфера»;
предоставляет возможность унифицировать феномены естественного и социального в рамках
единого онтологического подхода; выявляет необходимость ориентации общества на задачу
перехода к такому типу рациональности, в рамках которого природное (биосферное) и
человеческое (интеллектуальное), разумно сочетаясь, взаимодействуют, взаимопроникают и
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взаимообуславливают друг друга.
Список использованной литературы:
1.Бердяев, Н. А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 256 с.
2.Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 2007.– 576 с.
Соколовський О. Л.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
ІСТОРИКО-ДУХОВНІ ВИТОКИ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ-УНІТАРІЇВ В УКРАЇНІ
Сучасна історична епоха характеризується переломними змінами як у суспільнополітичному житті, так і в сфері його духовних цінностей. Переорієнтація українців на нові
життєві парадигми, подолання нав’язаних їм раніше ідеологічних схем відбувається на основі
відродження культурно-історичної спадщини, важливим компонентом якої є релігійні традиції
українського народу.
Актуальність дослідження процесу становлення п’ятидесятницького руху в Україні
зумовлюється рядом факторів. Так, з одного боку, знайомство з об’єктивною історією
вітчизняного євангельського руху актуальне в наші дні у зв’язку із необхідністю мати цілісну
історію релігійного процесу в Україні. З другого боку, це прагнення зняти заангажованість, яка
була сформована щодо п’ятидесятництва.
П’ятидесятництво виникло на ґрунті баптизму, наслідуючи висхідні віросповідні
та культові принципи пізнього протестантизму. Вже у першій третині XX ст. ця течія
за кількістю прихильників випереджала адвентизм і впритул підійшла до баптизму.
П’ятидесятники поділяються на велику кількість різних конфесій, об’єднаних в п’ять основних
груп: п’ятидесятники двох благословень, п’ятидесятники трьох благословень, радикальні
п’ятидесятники, апостольські п’ятидесятники, п’ятидесятники-унітарії.
Ідейно група п’ятидесятників-унітаріїв сформувалася в США 15 квітня 1913 р. на зборах
проведених канадським проповідником Р. Мак-Ілістером, який хрестив новонавернених в
ім’я одного Ісуса Христа. Формування групи завершив його сподвижник Френк Еварт. Рух
п’ятидесятників-унітаріїв швидко поширився серед церков, що входили до Асамблеї Бога, яка
в 1915 р. поставила питання хрещення ім’ям одного Ісуса, але наступного року сподвижників
течії за антитринітарне вчення було виключено із конфесії.
Вчення п’ятидесятників-унітаріїв про хрещення Святим Духом починає проникати на
терени Російської імперії в перші десятиліття ХХ ст. двома шляхами. З одного боку, ці ідеї
приходили разом із творами євангельських проповідників. З другого – завдяки місіонерській
діяльності Андрія Уршана, який в 1913 р. [1, с. 111] (за іншими даними в 1911 р. [2, с. 8])
проповідував своє віровчення в Гельсінгфорсі і Виборзі, а згодом у Петербурзі.
В Україні п’ятидесятники-унітарії відомі під назвами «єдині», «смородинці» (за ім’ям
керівника громади М. Смородина), «євангельські християни в дусі апостолів», «ісусівці», «Блага
вість». Ідейним натхненником унітарних ідей в п’ятидесятницькому русі стала відокремлена
група на чолі з М. Смородіним та А. Івановим [3, с. 18]. Після рукопокладення в пресвітери
та прийняття нової віри вони переїжджають в Петербург з метою розповсюдження вчення. В
1918 р. вони офіційно реєструють релігійну общину євангельських християн в дусі апостолів,
вплив якої швидко поширюється по всій країні [1, с. 111]. Однак за проповідування нового
вчення А. Іванова за одними свідченнями було заслано на Соловки [1, с. 111], а за іншими –
за пропаганду антивійськових настроїв [6, с. 253]. В 20-ті рр. в Україні поруч з традиційними
общинами п’ятидесятників активно діють близько 80 громад смородинців. До числа основних
особливостей цього руху відносять глосолалію (молитви на незрозумілій мові), перехрещення
тільки в ім’я Ісуса тих людей, які були похрещені в ім’я Отця, Сина і Духа Святого в будь-якій
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іншій церкві, заперечення догмату Святої Трійці, проповідь учення антитринітаризму. В 30-ті
рр. багато общин піддались переслідуванню і примусовому об’єднанню з баптистами. В 50-тих
рр. баптисти та п’ятидесятники-унітарії заключили договір про ненав’язування один одному
своїх поглядів на спільних службах.
Основа віровчення за твердженням церкви євангельських християн в дусі апостолів
ґрунтується на Євангелії Ісуса Христа і вченнях Святих апостолів, що в повній мірі, розкриває
цілісне і безпомилкове розуміння Бога та Його сутності. П’ятидесятники-унітарії заперечують
традиційне християнське вчення про Трійцю, вважаючи, що Бог у Старому і Новому Завіті,
розкривався для людства в різних титулах й іменах, і саме в імені Ісуса Христа, Бог відкрився
людям у всій повноті. Вчення про єдиносутність Бога підтверджує безліч ролей і форм
діяльності Бога, що описуються термінами Отець, Син і Святий Дух. Бог є Отцем у Старому
Заповіті, так як був творцем першої людини, і є Отцем у Новому Заповіті, так як дає відродження
людському духу. Через пришестя Бога в образі Сина, людство отримало відкуплення і прощення
гріхів. Термін Син є одним з титулів Бога і відноситися тільки до Божественного втілення. За
переконанням церкви євангельських християн в дусі апостолів Ісус Христос мав дві природи:
людську – Син Людський, і Божественну – Син Божий. Син не є окремою особою або іпостассю
в Трійці. Святий Дух також один із титулів Єдиного Бога, який виражає Його суть в тому, що
Він є Дух і це Дух є Святим. Три титули можуть бути зрозумілими у богооткровенні людині:
Батько – це Бог в родовому зв’язку з людиною; Син – це втілений Бог; Дух – це Бог в діяльності.
Бог не визначається Трійцею і не обмежується нею.
Божественна природа Ісуса Христа – це Батько і Дух. Більше того, Батько і Дух – це одна
і та ж суть; термін «Святий Дух» просто описує, хто такий Отець. Святий Дух буквально є
Батьком Ісуса Христа, оскільки Ісус був зачатий Святим Духом [5, с. 162].
Іншими словами, Бог не складається з трьох окремих Осіб, які поділяють одну
сутність. Одна і та ж Особа виконує різні ролі під іменами Отця, Сина і Святого Духа. Коли
монотеїстичний Бог діє як Творець, Він виконує роль Отця. Зробивши спокутну жертву, щоб
дати людині можливість врятуватися, Він виступав як Син. Спокутуючи гріхи людства, Він
виступає як Святий Дух.
Вчення про Бога, яке проповідують п’ятидесятники-унітарії, сягає своїм корінням
антитринітарної доктрини монархіан. Монархіанство не представляє єдиного напрямку,
визначаючи лише загальні риси двох течій, модалістів та динамістів, які з’явилися майже
одночасно, але з діаметрально протилежними поглядами. Незважаючи, що їх учення викликало
жорстку опозицію з боку церкви, погляди монархіан стали прототипом для багатьох подібних
напрямків і течій на протязі багатьох століть. В даному контексті сформувалося антитринітарне
вчення, яке постійно з’являлося в історії теології як раціональне пояснення християнства.
П’ятидесятики-унітарії повторюють антитринітарне вчення монархіан-модалістів, які
заперечували єдину сутність трьох Іпостасей Бога. Христос, згідно їх вчення, поза сумнівом,
Бог, а щоб не виникало політеїзму, слід певним чином ототожнити Його з Отцем. Виникає цей
рух в Малій Азії, в місті Смірна, де вперше з проповіддю цього вчення виступив Ноет. Пізніше
ідеї модалізма поширюється в Римі, де пропагандистами антитринітарного вчення стали
Праксей, а потім римський пресвітер Савелій, ім’ям якого часто називають цей релігійний рух
– савеліанством.
Найповніше вираження і завершення модалізм отримав у римського пресвітера Савелія.
Савелій у своїх богословських творах виходить з ідеї єдиного Бога, Якого він називає монадою.
У модусі Отця Бог перебуває від самого початку до Свого народження від Діви, а потім приймає
модус Сина. Під час Свого земного життя Він оголошував Себе Сином Божим і Сином людським,
але не приховував і того, що він – Отець [4, с. 312-313]. Батько є Бог Сам у Собі, Син є Отець в
модусі, у відношенні до світу. Монархіани-модалісти бачили підтвердження свого догмату на
прикладі сонця, що діє на наші чуття як сфера, світло і тепло, проте це один предмет (іпостась),
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незважаючи на потрійність його дії (енергій). Батько є сфера сонця, Син – його промені, а
Дух тепло, яке виходить від сонця. Син і Дух – це лише образи, які Божество набуває при
входженні у світ. Тому, якщо в Писанні зустрічається мова про різних осіб Божества, то звідси
ще не випливає, що ці особи іпостасі (тобто є окремими предметами або особами) [4, с. 316].
Таким чином, Бог є трійця модусів, виражених за допомогою імен Отець, Син, Святий Дух.
На відміну від традиційних п’ятидесятників, євангельські християни в дусі апостолів не
розглядають відродження і хрещення Святим Духом як поетапний процес. Після усвідомлення
своєї гріховності та каяття віруючий проходить етап водного хрещення, що символізує
входження в його серце Христа [5, с. 174]. Через хрещення Духом людина набуває сили не
тільки для спілкування з Всевишнім і релігійного служіння, а й для здійснення своїх буденних
справ. Цю силу вона отримує з плодами і дарами Духа. Плоди формують особу християнина і
є сходинкою на шляху здобуття ним етичної досконалості, втілення ідеалу Христа.
Церква євангельських християн у дусі апостолів в Україні є однією з невеликих
п’ятидесятницьких організацій. Вона складає 22 одиниці або 0,8% від п’ятидесятницьких,
0,25% від протестантських, 0,65% від християнських організацій або 0,06% від релігійної мережі
України. Ця церква представлена в чотирьох областях України (Волинській, Дніпропетровській,
Львівській і Одеській), а також в АР Крим і м. Севастополі. Центр релігійної організації діє
у Волинській області. У Україні налічується 21 релігійна община, (які на 120% забезпечені
священнослужителями) і 9 недільних шкіл.
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ВПЕВНЕНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РЕЛІГІЙНОЇ ВІРИ
Сьогодні людство все більше втрачає вертикаль культури, спрямованість до Духу
і єднання в ньому, занурившись у «плоску» матеріальність. Іншими словами, тектонічні
зрушення у свідомості людей ведуть до розламів всього суспільства, перетворюючи його в
біфуркаційний соціум - стан «необхідності змін» і вибору подальшого шляху розвитку. Для
сучасної цивілізації, яка є «суспільством ризику», притаманний постійний процес духовних
шукань, який не може продовжуватися нескінченно: досягнувши своєї критичної точки, яка
вийшла з рівноваги, система повинна переструктуруватися, здійснити новий еволюційний
етап у розвитку людини, одним із складових яких є віра як впевненість у самоствердженні
себе, осягнення життєсвіту в усьому його розмаїтті.
Класичне визначення віри подане в Біблії: « Віра… є здійснення очікуваного та впевненість
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у невидимому» (Євр.11). До речі, в єврейській мові слово «emunah» означає «довіра». У
Старому Завіті поняття віри сходить переважно до двох староєврейських коренів: «аман», що
асоціюється з твердістю і впевненістю, і «батах», що вказує на довіру. До речі, в ісламі поняття
«вірити» виражається дієсловом amina, довіряти комусь. Коран встановлює тісний зв’язок віри
як довіри Богові, iman, з islam, підпорядкуванням, покірності (muslim) Йому. У Новому Завіті
«віра» - pistis і «вірити» - pisteuein - розуміється як прийняття керигми, проголошення спасіння
і приходу Спасителя.
На структурованість релігійної віри звертає увагу українська дослідниця О.Предко,
зазначаючи, що даний концепт має дві сторони, або два тлумачення, значення. Перше - це
впевненість у кому-небудь, чи в що-небудь через визначення їх істинності та цінності. Тобто
у даному випадку мова йде про об’єкт віри, в існуванні якого виключається будь-який сумнів,
оскільки він не потребує аргументації, власне, є тією істиною, яка відома заздалегідь. Наприклад,
впевненість в існування Бога, його всеблагість та милість. В даному випадку впевненість
включає в себе елемент знання. Друге значення віри - це довіра. Наприклад, можна бути
впевненим не лише в існуванні Бога, його добра й правди, але й довіряти Йому Самому - тобто
довіряти Божому слову, сподіватися на Його обіцянки[1, c.23]. Довіра включає в себе, по-перше,
визнання іншого, вихід людини за свої рамки, щоб поглянути на «Я» очима Іншого; по-друге,
переконаність у тому, що на кого-небудь або на щось, зроблене ним, можна твердо покластися;
по-третє, конструювання договірних відносин, що виникають в процесі спілкування «людинаБог». Крім того, довіра виникає як звернення до Іншого в рамках певного соціального простору,
впевненість - як звернення до Іншого в собі самому. Довіра виступає тим чинником, завдяки
якому визначається релігійна істина, навіть у такому випадку, коли відсутні доведення. Вона,
виходячи за межі індивідуальних можливостей людини, здатна подолати сумніви людини.
Отже, можна зазначити, що віра як впевненість вміщує в собі певний елемент когнітивного
(такий момент перетворює віру на значимий компонент свідомості), натомість віра як довіра
фіксує моральнісний аспект. Однак у впевненості та довірі виражається внутрішня інтенція
людини до актуалізації.
В. Джемс підкреслював, що віра «передбачає впевненість у тому, що з теоретичної
точки зору може збуджувати сумніви. Оскільки мірою віри може служити готовність до дії,
то можна твердити, що віра – це готовність діяти заради мети, досягнення якої не гарантоване
заздалегідь»[2, с. 103]. Релігійна віра передбачає психологічну впевненість, але й безпосередньо
«шукає» шлях до такої упевненості, торує його завдяки волетативній царині. Віра як упевненість
є основою нашої повсякденної поведінки, а її щосекундне практичне підтвердження
уможливлює здатність людини до осмислення цього факту. Безперечно, позитивні функції
гносеологічної упевненості інколи обертаються своїм негативним боком в образі стереотипів
та упереджень. Проте останні підкреслюють значущість віри, дозволяючи зрозуміти механізми
здійснення орієнтації у світі, що на неї спираються.
С. Франк значну увагу приділяє розгляду категорій «віри-довіри» та «віри-достовірності».
Віра-довіра розуміється як результат акту пошуку довіри до авторитету, де авторитетом для
людини і є Бог. Віра, яка базується на довірі, врешті-решт стає для людини достовірністю.
С.Франк доходить висновку, що віра-довіра і віра-достовірність є взаємодоповнюваними:
віра-довіра базується на вірі-достовірності. Під вірою-достовірністю філософ розуміє вільне,
безпосереднє сприйняття Бога. «Бог є основою людського життя, його живленням – тим, що
йому самому потрібно, щоб бути дійсним життям, щоб виявити і втілити себе, щоб стійко себе
ствердити» [3, с.193].
Наявність в рамках діяльної установки суперечності між вірою і переконаннями
паралізує активність особистості, і, навпаки, досягнення єдності установок віри та переконання
веде до різкого її зростання. Релігійна віра виступає цементуючим чинником цілісності
особистості. Криза релігійності проявляється в порушенні зв’язків між різними Я-образами,
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підґрунтям яких є віра в тому, що деякі Я-образи більше не вписуються в систему «довіривпевненості», і потрібна реформація, переструктурування «Я». Сходження до релігійної віри
є «вбудовуванням» об’єктивного в іманентно-суб’єктивне. Таким чином, релігійна віра є
станом упевненості людини, охопленої вищим інтересом; це здійснення граничної особистої
зацікавленості суб’єкта, реалізація його вищого духовного устремління.
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«КРЕСОВИЙ» СВІТОГЛЯД ВАЦЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ВАРІАНТ
УКРАЇНСЬКОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ
Для української суспільно-політичної думки початку ХХ ст. особистість Вацлава
Казимировича Липинського (1882-1931) – філософа-традиціоналіста і видатного гетьманського
дипломата (займав надзвичайно важливу посаду посла в Австро-Угорщині) – є нетиповою,
навіть «екзотичною». І діяльність цього мислителя, і його погляди погано вписуються у
звичайну логіку розвитку української національної ідеї. В ментальному і культурному смислах
він українським мислителем не був і до останнього дня свого життя залишався польським
шляхтичем (хоча й «кресовим» – тобто окраїнним). Рід Липинських є представником
чисельних польських шляхетських родів, які з’явилися на Україні внаслідок інтенсивної
польської колонізації українських земель Річчю Посполитою. Що ж було характерним для
ментальності і культури «кресових» польських шляхтичів? Насамперед, в системі суспільно
політичних відносин Росії «кресовий» шляхтич завжди відчував свою відчуженість: практично
неможливо було зробити кар’єру й не зректися при цьому своєї польськості і католицького
віросповідання. Розраховувати цей шляхтич міг тільки на якусь незначну посаду в провінції,
тому для нього цілком логічною була опозиційність російській бюрократії. Основною цінністю
для кресового шляхтича була його земельна власність, яку буцімто мечем завоювали предки
і передали йому у спадщину. Ідеалом для нього був землевласник-воїтель. Обов’язковою
характеристикою кресового шляхтича була його належність до католицизму. Католицький
костьол (особливо на «кресах») був національною інституцією для поляків, об’єднував їх, не
давав розчинитися у чужому етно-конфесійному середовищі. Ці шляхтичі розглядали себе
як «провідний прошарок», «аристократію», «еліту», котра має організувати інші соціальні
верстви у «власну» державу. Зрозуміло, що селяни, робітники навіть промисловці і інтелігенти
розглядалися ними виключно як матеріал, потрібний для державного будівництва(значить, за
своїм світоглядом кресовий шляхтич був не народником, а державником). Однак, разом з цим,
відчуваючи свій зв’язок з українською землею, «кресовяки», при всьому своєму презирстві
до місцевих «хлопів», все ж таки змушені були якось рахуватися з простолюдинами. В цьому
смислі цікаво осмислити українську тематику в польській літературі ХІХ ст. (Ю.Крашевський,
українська поетична школа), діяльність Т.Пандури, нарешті, появу «хлопоманів». Специфічною
особливістю «кресовяків» було відчуття і усвідомлення своєї ментальної окремішності: вони
відчували, а деякі й усвідомлювали свою відмінність від «короняжей» і розуміли, що при
відновленні Польської держави їх дістанеться роль людей другого сорту. Ця держава не була
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б їм у повній мірі рідною. Для польського шляхтича-«кресовяка» більш корисним було б не
відновлення Речі Посполитої, а утворення власної поліетнічної держави, в якій він би відігравав
провідну роль.
Всі ці ментальні моменти й визначили політичні й історіософські погляди В. Липинського.
За бажанням, зрозуміло, можна вивести ідейний родовід цього видатного історика, соціолога,
філософа, публіциста і політичного діяча від «хлопоманів», насамперед В. Антоновича
(якого, до речі, В. Липинський вважав своїм вчителем). Саме «хлопоманам» В. Антоновичу,
П. Свенціцкому і Т. Рильському В. Липинський присвятив видану ним у 1912 р. збірку
фундаментальних наукових праць і документів «Із історії України», яка є своєрідним підсумком
його історичних досліджень у ранній період творчості. «Хлопоманство» повністю вписується в
основну народницьку тенденцію, притаманну українській суспільній думці кінця ХІХ – початку
ХХ ст. Більш того, воно – яскравий прояв цієї тенденції. «Хлопомани», які виховувалися
і формувалися як польські шляхтичі, приносили в жертву українству і своє шляхетство, і
свою польськість. В певному сенсі це було «спокутою гріхів» окремих представників «еліти»,
відчуженої від народу. Проте Липинського складно долучити до цієї когорти. Він, скоріше,
– «хлопофоб», котрий зовсім не збирається ідеалізувати «народ». В. Липинський не наслідує
«хлопоманів», які відрікалися від шляхетського походження, щоб сподобатися масі, навпаки,
власну місію вбачає у тому, щоб організовувати «пасивний» люд, не потураючи його слабостям.
Він різниться також від В. Антоновича, який, на закид ренегатства, писав: «По воле судьбы, я
родился на Украине шляхтичем; в детстве имел все привычки паничей и долго разделял все
сословные и национальные предубеждения людей, в кругу которых воспитывался; но когда
пришло для меня время самосознания, я хладнокровно оценил свое положение в крае, я взвесил
его недостатки, все стремления общества, среди которого судьба меня поставила, и увидел, что
его положение нравственно безвыходно, если оно не откажется от своего исключительного
взгляда, от своих заносчивых посягательств на край и его народность; я увидел, что полякишляхтичи, живущие в Южнорусском крае, имеют перед судом собственной совести только
две исходные точки: или полюбить народ, среди которого они живут, проникнуться его
интересами, возвратиться к народности, когда-то покинутой их предками, и неусыпным
трудом и любовью по мере сил вознаградить все зло, причиненное ими народу, вскормившему
многие поколения вельможных колонистов, которому эти последние за пот и кровь платили
презрением, ругательствами, неуважением его религии, обычаев, нравственности, личности,–
или же, если для этого не хватает нравственной силы, переселиться в землю польскую,
заселенную польским народом, для того чтобы не прибавлять собою еще одной тунеядной
личности, для того чтобы наконец избавиться самому перед собою от грустного упрека в
том, что и я тоже колонист, тоже плантатор, что я посредственно или непосредственно (что
впрочем все равно) питаюсь чужими трудами, заслоняю дорогу к развитию народа, в хату
которого я залез непрошеный, с чуждыми ему стремлениями, что и я принадлежу к лагерю,
стремящемуся подавить народное развитие туземцев и что невинно разделяю ответственность
за их действия» [1, c. 88]. На відміну від «хлопоманів» В. Липинський не відрікався від свого
шляхетства, навпаки, пишався ним. Позитивними героями його історичних досліджень є саме
шляхтичі – Я.Щ. Гербут, В. Вербицький, М. Крічевський. В. Липинський також підкреслював
шляхетство Б. Хмельницького (тут слід зазначити, що саме Хмельницький був для Липинського
самим позитивним персонажем української історії).
Особливістю і позитивним елементом національного консерватизму В. Липинського
була ідея політичної інтеграції як засобу творення незалежної національної держави. Нація
для нього — це всі громадяни держави. Поряд з цим важливою складовою його національного
консерватизму можна вважати ставлення до ідеології, яку він виводить із народних традицій та
звичаїв, зокрема з державного досвіду гетьмансько-козацьких часів, високої етичної культури
хліборобської спільноти, вважаючи її рушійною силою національного відродження України.
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Найприйнятнішою для України Липинський вважає «клясократію – форму державного
устрою, яка відзначається рівновагою між владою і свободою, між силами консерватизму
і прогресу. В основу такого устрою повинна бути покладена правова, «законом обмежена і
законом обмежуюча» конституційна монархія. На чолі держави має бути монарх (гетьман),
влада якого передається у спадок і є легітимною. У монархічній системі В. Липинського
громадяни наділені свободою економічної, культурної та політичної самодіяльності, але ця
свобода обмежена авторитетом сильної і стабільної влади. «Клясократія» в його розумінні
є гармонійною політичною співдружністю хліборобського класу як консервативної опори
держави з іншими класами. Лише ця співдружність здатна, на думку В. Липинського,
забезпечити державотворення й організацію української нації [2].
В останній час традиціоналістична (консервативна) філософія, орієнтована на
збереження традицій і відторгнення імпортованої зі Заходу ліберальної ідеології, набуває все
більшої популярності на пострадянському просторі. Поступово зростає розуміння того, що
тільки спираючись на традицію і вічні цінності, відповідні певним геополітичним реаліям,
можна побудувати дійсно духовно міцну державність. І хоча на сьогоднішній день українське
суспільство ще не сприймає ідеї монархії, все ж таки остаточний вердикт в подальшому
розвитку української держави винесе час.
Список використаної літератури:
1.Антонович В.Б. Моя сповідь:Вибрані історичні і публіцистичні твори / В.Б. Антонович.
–К.: Либідь, 1995. – 814 с. – (Пам’ятники історичної думки України).
2.Липинський В.К. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського
монархізму. Писані 1919-1926 рр. / В.К. Липинський. – [2-ге видання]. – Нью-Йорк: Вид.
корпорація «Булава», 1954. – 470 с.
Степанова М. А.
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет
им. Н. Г. Чернышевского, г.Чита, Россия
ГРУППОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ
ПРОЦЕССОВ
*Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки РФ, №
6.3701.2011 «Социальная эволюция и безопасность общества и человека».
До 30-х гг. XX столетия в социальной психологии и философии господствовал
персоналистический подход к изучению субъектов общественных отношений. Это означало,
что социальные группы воспринимались исследователями исключительно как некие фикции,
связанные с воображением.
Германо-американский психолог Курт Левин одним из первых стал убеждать научное
сообщество в реальности группы как активного субъекта психо-социальной реальности. Он
сформулировал определение группы исходя из критерия групповой сплоченности: «Суть
группы состоит не в сходстве и различии её членов, а в их взаимозависимости» [Цит. по: 1,
с. 98].
Большинство современных определений группы является производным от
формулировки, предложенной К. Левиным, однако не все из них можно считать удачными.
К примеру, определение, предложенное специалистом по групповой динамике Марвином
Шоу: «Группа – два или более лиц, которые взаимодействуют друг с другом таким образом,
что каждое лицо влияет и подвергается влиянию каждого другого лица» [Цит. по: 2, с. 7].
Согласно Шоу, отличительными признаками группы являются: некоторая продолжительность
существования, наличие общей цели, структуры и осознание индивидами своего членства в
113

группе.
Прежде всего, отметим, что взаимодействие членов группы уже предполагает их
взаимовлияние, поэтому специальное указание Шоу на этот факт попросту излишне. Кроме
того, на наш взгляд, приведенную выше трактовку нельзя считать достаточно полной для
понимания сущности всех протекающих в социальной группе процессов, поскольку группа,
будучи полноправным субъектом общественных отношений, не может существовать
обособленно, изолировано от социальной реальности. Поэтому к числу важнейших признаков
социальной группы следует отнести (и в этом мы согласимся с А. И. Донцовым) осознание её
существования (именно как целого) другими лицами, находящимися вне группы [3, с. 12].
Всю деятельность групп можно условно разделить на два процесса: внутренние
(внутригрупповые) отношения и внешние (межгрупповые) отношения.
Социальная реальность такова, что зачастую межгрупповые отношения развиваются
в условиях неприкрытой враждебности и агрессии. Для того чтобы выяснить глубинные
причины конфликтов, возникающих в процессе взаимодействия групп, обратимся к
исследованиям Б. Ф. Поршнева, который утверждал, что противопоставление групп друг
другу, их конфронтация на «Мы» и «Они» уходит своими корнями в далёкое прошлое: «Именно
противопоставление своей общности другой всегда способствовало фиксации и активному
закреплению своих отличий и тем самым − скреплению общности» [4, с. 99]. Следует отметить,
что категория «Они» первична относительно категории «Мы», поскольку «только ощущение,
что есть «Они», рождает желание самоопределиться по отношению к «ним», обособиться от
«них» в качестве «Мы» [4, С. 81]. Можно сказать, что «Мы» − это значительно более сложная
психологическая категория, способствующая самосознанию и самоопределению любой
группы, при этом всегда подразумевающая противопоставление каким-либо «Они».
Категорию «Мы» формируют два одновременных, дополняющих друг друга процесса:
внешнее отличение (негативизм) и внутреннее уподобление (контагиозность) [4, с. 103].
Контагиозность как социально-психологический процесс имеет целью связывание группы в
единое целое, появление у её членов схожих побуждений и актов поведения. Негативизм же
призван обособить группу, противопоставить себя в отношении других групп по какому-либо
признаку.
На наш взгляд, оба этих процесса имеют естественную основу. Очевидно, что
контагиозность основывается на естественных механизмах подражания и заражения. В таком
случае, «Мы» формируется путем взаимного уподобления индивидов, а «Они» возникает в
результате ограничения действия этих механизмов, запрета подражать чему-либо.
«Мы» − чувство находит свое развитие в специфическом механизме ингруппового
фаворитизма. Суть этого феномена заключается в том, чтобы каким-либо образом
(при формировании оценок, суждений либо при внешне наблюдаемом поведении)
благоприятствовать членам своей группы в противовес членам других групп [5, с 39].
Не меньший интерес среди исследователей вызывают и внутренние процессы
групповой деятельности. Н. Д. Субботина отмечает, что среди множества закономерностей,
характеризующих внутригрупповые отношения, доминирует одна общая тенденция –
«стремление группы объединить людей и физически и психически, и интеллектуально,
подчинить их какой-либо общей задаче и подавить в них всё индивидуальное» [6, с. 60].
На индивида в группе может оказывать влияние само присутствие других людей, причем
не всегда такое влияние имеет негативные последствия. Флойд Оллпорт, анализируя поведение
индивида в группе, обнаружил два противоположных по смыслу явления, которые он обозначил
как социальная фасилитация (усиление доминантных реакций в присутствии других людей) и
социальная ингибиция (ухудшение деятельности индивида в присутствии других). Социальная
ингибиция чаще проявляется при выполнении сложного либо незнакомого вида деятельности.
Н. Д. Субботина высказывает предположение, что корни этих феноменов следует искать
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в естественной основе групповых отношений: «У человека в присутствии особей своего
вида автоматически включается стадный инстинкт. Отдельная особь ощущает себя частью
целого, воспринимает свою деятельность как «вклад в общее дело». Поэтому их деятельность
усиливается или ускоряется. Сложное задание требует не автоматизма, а умственных усилий,
человек при этом как бы выступает против воображаемого коллектива, членом которого он
себя чувствует в присутствии других людей, и скорость его замедляется» [6, с. 64].
Важнейшая роль в процессе групповой деятельности отводится достижению
внутригруппового единомыслия. В связи с этим особый интерес вызывает так называемый
эффект поляризации в группе. В процессе принятия группового решения уже существующие
внутри группы тенденции усиливаются, выработанная общая позиция закрепляется на
одном «полюсе» и принимается членами группы как некое руководство к действию. Следует
подчеркнуть, что впервые на эффект усиления или «концентрации мнения» обратила внимание
психология масс, и, в частности, Гюстав Лебон, который саркастически отмечал: «в массе
побеждает не истина, а большинство» [7, с. 151].
Причины обнаруженной закономерности следует искать в сфере группового влияния
или суггестии. Часто индивид в группе меняет свою позицию не по рациональным причинам,
а лишь исходя из естественного стремления сохранить своё положение в группе.
Такое положение вещей позволяет нам говорить об одном из основных законов
внутригрупповых отношений – конформизме. Этот феномен можно определить как изменение
поведения или убеждений индивида в результате реального или воображаемого давления
группы.
Р. Л. Кричевский и Е. М. Дубовская объясняют привлекательность конформистского
поведения для индивида его энергетической «экономичностью», стремлением снять с себя
персональную ответственность в конкретной ситуации, нежеланием стать изгоем в случае
несогласия с мнением большинства [2, с. 123].
Действительно, приведённые выше факторы в полной мере действуют в стабильных
группах и объясняют поведение индивида, лишённого возможности самостоятельно выбирать
и менять группу. Однако тот факт, что конформизм наблюдается и во временных, случайных
группах (что подтверждается многими экспериментами), приводит нас к единственно верному
выводу: группа обладает суггестивным воздействием на индивида. Кроме того, у человека
существует естественная потребность верить группе, членство в которой становится частью его
самосознания. Идентифицируя себя с группой, индивид неосознанно стремится соглашаться с
ней, чтобы избежать психологического дискомфорта.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что все описанные закономерности
внутренней стороны групповых отношений являются следствием внутригруппового влияния
или суггестии. Последствия такого влияния могут носить как позитивный, так и негативный
характер. В сфере межгрупповых отношений ингрупповой фаворитизм и межгрупповая
дискриминация во всех своих формах есть результат архаического деления общностей на
социально-психологические категории «Мы» и «Они», которые, в свою очередь, базируются
на естественных механизмах заражения и подражания.
Список использованной литературы:
1.Семечкин Н. И. Социальная психология. Владивосток: ДВГУ ТИДОТ. 2003. 192 с.
2.Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Социальная психология малой группы. М.: Аспект
Пресс. 2001. 318 с.
3.Донцов А. И. проблема социальных групп в зеркале этнопсихологии // Стефаненко Т. Г.
Этнопсихология. М.: Аспект Пресс. 2004. 368 с.
4.Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М: Наука. 1979. 231 с.
5.Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы.
М.: Изд-во Моск. ун-та. 1990. 240 с.
115

6.Субботина Н. Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М: КомКнига. 2006. 231 с.
7.Лебон Г. Психология народов и масс. СПб.: Макет. 1995. 249 с.
Харченко С. П.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка
ЕТНОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ
ТЕНДЕНЦІЇ
Сучасні загальноцивілізаційні процеси є своєрідними «відбитками» подій, що
репрезентують різноманітні явища мови, культури, суспільства, людського побуту.
Реконструкція соціальної реальності, яка відбувається протягом історії, суттєво впливає
на весь соціокультурний простір. Останній змінюється через взаємодію етнічних культур,
етнічних утворень, які виявляють бажання затвердитися в ньому, а тому створюють
передумови для формування такого соціального феномену, як етнокультурна цивілізація. Сам
термін «етнокультурна цивілізація» раніше не використовувався, однак через трансформації
соціокультурного простору, розвиток етнічних утворень активно досліджувався філософами,
культурологами, етнографами, соціологами і питання про його зміст, особливо в контексті
складних і неоднозначних загальноцивілізаційних процесів, постійно порушувалося в ході
дискусій представників цих наук.
Складність «викликів» сьогодення, світова економічна криза зумовлені появою нової
конфігурації світового устрою та проблематичністю тлумачення її наслідків через зміни, що
відбуваються в світі. Важко сказати, чи претендуватиме майбутня соціальна програма на
роль історичної й такої, що спрямує рух історії в правильному напрямку. В таких умовах у
процесі взаємодії культур та етнокультурних цивілізацій не лише проявляються суперечності,
а й виокремлюються їх найбільш стійкі соціокультурні, культурно-історичні, національнокультурні, світоглядні, морально-етичні чинники, що формувалися протягом всесвітньої
історії.
Особливо актуальним тут виступає філософсько-історичний аналіз, який дає
змогу дослідити становлення етнокультурних спільнот, виявити їх зв’язок, місце і роль
у саморозгортанні загальноцивілізаційного процесу в єдності часових і просторових
характеристик.
Кожна доба репрезентує значну кількість історичних подій, які належать до різних часових
вимірів, однак іноді виявляються взаємопов’язаними. Епохи також замінюють, повторюють або
випереджають одна одну. В історії становлення етнокультурних цивілізацій простежуються
періоди прискорення чи уповільнення розвитку основних їх чинників: міфології, мистецтва,
науки, торгівельних відносин, завойовницьких воєн, первісних релігійних учень тощо. Ці
періоди є неоднорідними перш за все з точки зору тривалості. Вони є необхідними часовими
орієнтирами, що дають змогу дослідити природу минулого за допомогою логічно обґрунтованих
наукових методів. Для характеристики історичного часу виявляється ефективним застосування
таких одиниць виміру, які узгоджувалися б із його власним ритмом і встановлення таких меж
простору, які б дозволили чіткіше окреслити конфігурацію нової культурно-цивілізаційної
системи, що продовжує формуватися в сучасному соціокультурному просторі.
Проблема обґрунтування сутності етнокультурних цивілізацій виникає разом із
зародженням думки про локальність процесів і явищ, не пов’язаних між собою. Поява локальних
цивілізацій – єгипетської, месопотамської, палестинської, шумерської, індійської, китайської,
грецької та римської – зумовлювалася бурхливим розвитком економіки, релігій, філософії і
наук та сприятливим географічним положенням. Концепції лінійно-поступального розвитку
локальних цивілізацій і теорії еволюціонізму замінюються низкою ідей щодо періодичності й
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циклічності буття космосу і культури.
Полісне суспільство змальовувалося в оптимістичних тонах, ідеалізувалося. Давні
греки вважали, що світ перебуває в процесі зростання й поступово розкриває закладені в
ньому можливості. Війни й завойовницькі походи сприяли переосмисленню ролі етносів,
що виявилися суб’єктами творення культур та рушійною силою локально-цивілізаційного
поступу людства. «Етноси-завойовники», наприклад, назавжди залишилися уособленням
європейської цивілізації в світовій історії. Греко-римська історія й надалі впливала на сучасне
західне суспільство. Завойовники розповсюджували на загарбаних територіях власні традиції,
міфи.
Середньовічний тип європейської культури сприяв поглибленню взаємозалежності
етносів, країн, держав, упровадивши ідею Єдиного для всіх Бога та ідею ієрархічності.
Історичний досвід Середньовіччя показав, що сповільнення розвитку наук призводить до
поступового занепаду європейської цивілізації і посилення могутності арабських кочових
народів. Затвердження ісламу також сприяло об’єднанню розмежованих і войовничих один до
одного етнічних утворень. Поступово набирала сили арабська локальна цивілізація. Зміцнення
й процвітання арабської філософії, науки, мистецтва, мови (етнокультурних чинників) змушує
західних мислителів переосмислити спадщину античного світу, за допомогою хрестових
походів відвоювати авторитет європейської локальної цивілізації, критично поставитися до
релігійних догматів католицької церкви та переглянути деякі «помилки» історії. Тому людина
«прикрашає» історію, перекручує її, а іноді, за допомогою історії, спонукає народи до дії, до
війни, до подвигу.
Саме політична справа й мистецтво війни, які з давніх-давен сповідувалися на Заході,
призводять до появи обрисів європейської етнокультурної цивілізації, в історії якої в часи
великих завоювань відбувається не лише асиміляція етносів та завойованих територій, а й
укорінення наук і філософії, що виступають ключовими етнокультурними чинниками.
Зазначене дозволяє зробити висновок, що основною умовою існування етнокультурної
цивілізації є пошук оптимальних шляхів розвитку, несумісних з ідеєю насилля чи
«винятковості» однієї нації на шкоду іншим. Вищезазначене дозволяє також усвідомити, що
спроби переосмислити історію, застосовуючи наукові методи пізнання, здійснювалися через
виявлення суттєвих соціально-політичних й соціально-економічних зрушень, які відбулися
в світі наприкінці ХІХ століття. В соціокультурному просторі почали окреслюватися обриси
майбутніх етнокультурних цивілізацій: західноєвропейської, російсько-сибірської, китайської,
арабської, північноамериканської. Раніше вони розумілися як локальні цивілізації, однак, на
відміну від інших, що поступово зникали, занепадали чи потрапляли в колоніальну залежність
(наприклад йдеться про індійську цивілізацію), вони навпаки зберегли власні традиції й
запозичили інші.
Серед російських та українських філософів про етнокультурні чинники, що сприяли
затвердженню локальних цивілізацій у соціокультурному просторі, писали М. Бердяєв, М.
Данилевський, Л. Карсавін, В. Соловйов, Г. Сковорода, П. Флоренський, Л. Шестов та інші.
Етнокультурні процеси в їх наукових доробках розглядаються як процес накопичення енергії
етносів. У розумінні російських дослідників етнокультурні чинники можуть виявлятися й у
вигляді діалектики релігії й мистецтва. Протилежні за характером і якістю історичні хронології
відтворювали неоднорідні ритми змін етнокультурних форм.
Про етнокультурні чинники, що уособлюють тріаду духу етносу, космічної енергії та
географічного середовища згадують Д. Чижевський, Л. Ґумільов. Схожою є теорія ноосфери
В. Вернадського.
Європейська філософсько-історична думка загалом наголошувала на дискретності
історичною розвитку західної етнокультурної цивілізації й передбачала сутнісні перерви
в її історичному розвитку. Обґрунтування ідей цивілізаційного прогресу, пов’язаних із
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реконструюванням загальноцивілізаційних процесів, а також проблем етнокультурної
ідентифікації, здійснювалося багатьма сучасними західними дослідниками: Є. Дюрінгом, Г.
Лебоном, К. Гірцем, В. Вундтом, Ж. Серв’є, Х. Ортега-і-Гассетом та іншими. В підходах більшості
з цих дослідників зазначено, що кожен народ прагне зберегти свою самобутність, бо інакше
буде приречений на зникнення, розчинення в етнічному морі інших спільнот, усього людства.
Отже, внаслідок наростання етнічних взаємовпливів, в сучасних урбанізованих
етнокультурних комплексах зростають обсяги етноформуючих елементів. Це виявляється в
сфері матеріальної та духовної культури. Поліетнічні культурні компоненти поступово стають
органічною складовою культури певного етносу та починають сприйматися ним як свої власні.
Етнокультурні чинники виявляються тут у вигляді мови, технологій, інформації, знань.
Харченко Ю. В.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка
СУБ’ЄКТИВНО -ОБ’ЄКТИВНІ ВИМІРИ БУТТЄВОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
Основний онтологічний парадокс полягає в тому, що, хоча оточуюча людину реальність
є неосяжною й непізнаваною, а також об’ємною та безмежною, все одно, вона приречена бути
схопленою в людській думці й бути залежною від людського сприйняття. Саме людська істота
наділяє цей таємничий онтос смислами. ЇЇ інтелект тяжіє до цілісного сприйняття дійсності й
до відчуття гармонії – внутрішньої та зовнішньої. Лише людина здатна передати велич буття
в музиці й віршах, відчувати смуток, печаль, радість, перебувати в стані щастя або відчаю.
Дослідники протягом тисячоліть намагалися відповісти на питання чим постане Всесвіт без
людини й поза людиною? Чому людина все ж таки з’явилася й хто вона? Й чи може буття
природи повноцінно існувати поза людською свідомістю?
Вищевказаний онтологічний парадокс відтворює своєрідність комунікації між людиною
і світом. Останній володіє повним знанням про свою суть, походження й призначення, проте
не вступає в діалог з людиною за допомогою мови, не розкриває власну онтологічну таємницю.
Вона ж, у свою чергу, володіє різними мовами і виражає особистісне ставлення до світу, однак
не отримує усієї інформації. Комунікативна природа людини проявляється в ході пізнання
онтосу. Ще однією онтологічною загадкою, попри значну кількість вже наявних сьогодні
достатньо завершених теорій і концепцій, є поява суспільства – унікальної штучної природи,
«буття в бутті».
Ці онтологічні дилеми змушують нас вкотре спробувати їх розв’язати – виявити
специфіку взаємозв’язку між об’єктивним і суб’єктивним, встановити чи було можливим
існування первородного онтосу.
Отже, об’єктивний світ, тобто світ речей як видимих об’єктів суттєво впливає на стан
людської психіки, а також визначає зміст свідомості та поведінку людини в оточуючому
середовищі. Речі – єдине, що довгий час було проголошене достовірним, поки їх онтологічна
справжність не була піддана сумніву. І сьогодні їх роль величезна, а вплив – могутній.
Описуючи «оречовлені» форми стародавніх божеств та сакральних символів, стихій природи
та першопричин буття, можна усвідомити наскільки інтенсивною є магія матеріального світу.
Ще в давнину в суспільстві склалася така традиція, що лише матеріальне можна
було купити, продати, обміняти, дарувати, наслідувати тощо. Матеріальні цінності спершу
розповсюджувалися у вигляді натурального продукту (хутра, зерна, молока, дичини,
деревини), а згодом, через його надлишок і поступове поліпшення умов для проживання, вони
перетворилися на предмети розкоші. Цінні речі, як правило, наділялися додатковим значенням
й служили для особливих задоволень (гроші, золотий чи срібний посуд, коштовні прикраси,
зброя, раби тощо). З появою атрибутів розкоші з’являється й новий соціальний статус для
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високоповажних громадян. Їх починають «величати» не інакше, як «пан», «господар», «володар»,
«повелитель». Причому, розподіл багатств через вплив різних об’єктивних факторів (ідеться
про індивідуальні якості: здібності та риси характеру людей) завжди був несиметричним.
Ступінь поклоніння бідних багатим залежала від кількості накопичених останніми додаткових
благ. Так, сформуватися класи, які й сьогодні (бо вони є антагоністичними і непримиренними)
визначають буття соціального онтосу, про що в своїх численних працях говорив такий
яскравий класик і родоначальник сучасних соціально-економічних теорій К. Маркс. Передача
матеріальних цінностей у спадок з покоління в покоління та постійне їх накопичення, а згодом
і перерозподіл, сприяли створенню династій і монархій; політичних ідеологій і режимів;
капіталів і монополій.
Матеріальні речі служать також предметами культу і поклоніння. Проте, їх цінність
визначається якістю вкладеного в них сакрального змісту. Трансцендентне значення цих
сакральних атрибутів проявляється в ідеї панування речей над суб’єктом. Сакральне теж
вимірюється засобом штучного продукування спеціальних матеріальних конструктів,
що «оформлювалися» відповідно специфіці того чи іншого культу («око божества», «тіло
божества», «кров божества»).
Ключовою ідеєю, яка вкоренилася в свідомості древньої людини є констатація того факту,
що річ має «тіло». «Оречовлення» – розумілося як процес надання ідеї матеріальної форми,
тілесності. Тіло розглядалося також як форма власності. Стародавня людина дійшла висновку,
що будь-яка тілесна річ може унаслідуватися, використовуватися, даруватися, включаючи
людську істоту. Так, у слововжиток увійшло слово «раб» (напівтварина) й так, людським тілом
починають торгувати. Проте, людина є не лише «фізисом», а й духовною субстанцією. Духовний
вимір – недоступний оку – ретельно оберігався стародавніми релігійними культами. Первісний
страх через невідоме та природна забобонність породжують практику конструювання різного
роду міфів та релігійних містерій.
Захоплена таїнством речей, стародавня людина шанобливо ставилася до оточуючого її
середовища – природних стихій та інших явищ. Їх вважали «подарунком небес». З точки зору
стародавніх законів власністю могло служити лише те, що людина виготовила сама, займаючись
ремеслами. Вона не мала права торгувати вітрами, зірками, горами – тим, що створив Бог.
Золото, срібло, мідь вважали найвищою цінністю й нерідко їх символічно порівнювали з
позитивними людськими чеснотами. Земельний же наділ необхідно було заслужити. Земля
для проживання була середовищем, «окультуреним» штучним способом. Останнє можна було
придбати або шляхом загарбання чужих територій, або шляхом забудови й зведення, міст,
селищ, будинків. Свої знання та уміння людина черпала, пізнаючи природу, тому протягом
тисячоліть активно розвивалися ремесла, а продукти її діяльності відображали творчий задум
митця та особливості стародавнього мистецтва.
Слід зазначити, що індивідуальні думки, фантазії, ідеї відзначаються унікальністю,
оскільки в кожної людини від народження формується свій власний внутрішній світ. Цей світ
частково відтворюється в речах, тому все, що створює людський інтелект, постійно змінюється,
вдосконалюється. Колективна праця являє собою обмін конструктивними думками та ідеями.
Колективний обмін творчими зусиллями є можливим лише в соціумі. Така практика сприяє
пришвидшенню темпів розвитку цивілізації та постійному оновленню засобів виробництва,
введенню додаткових «технічних» ресурсів.
Отже, штучні речі можна розуміти в якості «відбитків» думок. «Штучне» в якийсь
момент часу майже повністю замінило «природне». «Штучне» й «природне» починають
жорстко конкурувати. В сучасному світі перше вже давно витіснило друге – людина втрачає
здатність природним способом харчуватися, навчатися, розмножуватися. Існує небезпека, що
вона й сама в найближчому майбутньому може перетворитися на гібрид, оскільки її вже давно
не задовольняє природна тілесна оболонка та зовнішність.
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Слід зазначити, що людина приречена кардинально змінювати свій спосіб життя, адже
сьогодні вона самотужки не здатна довго перебувати в природному середовищі без необхідних
їй благ і захисту, як це робили її далекі пращури. Вона намагається підкорити океан, пустелю,
стихії природи, космічний простір; управляти погодою; подолати старість і смерть. Міжнародні
наукові експедиції працюють на екваторі, на Північному полюсі, на орбіті й тому «неолюднених»
клаптиків природи лишається все менше.
Останні століття продемонстрували велич людського генію, який втілився у різного
роду технічних винаходах та наукових відкриттях. Це доводить, що мисляча субстанція,
розвиваючись історично, пройшла довгий шлях – «від першого колеса – до першої космічної
станції». Винахід став нормою життя, а поняття ідеї в сфері науки поступово втратило
архаїчний сакральний платонівський смисл і перетворилося на наукове. Наукова ідея, творчий
задум, інтелектуальна інтуїція панують сьогодні в царині ринку знань (в цивілізованому світі).
Інтелектуальний капітал стає все більш вигідною пропозицією в сфері послуг. Наукова ідея
може народжуватися й ефективно «опредмечуватися» лише там, де для неї створено умови або
існує колективна зацікавленість у науках (з боку, держави, суспільства, широких мас населення).
В цьому випадку, мислячий суб’єкт вільно балансує між теорією і практикою, можливістю й
дійсністю, мрією та реальністю.
Втрата креативності, відсутність нових ідей може свідчити про зникнення балансу між
суб’єктивним та об’єктивним. Стагнація в сфері знань і мистецтва, як виявилося, призводить
до занепаду й руйнування цивілізації, моральної деградації, пізнавального безсилля,
індиферентного ставлення до буття, зникнення в суб’єкта відчуття власного «Я» й такі
тенденції швидко позначаються на «речах». Прикладом є ставлення людини до земних надр, що
кардинально змінюється. Десакралізувавши остаточно земні блага та природні ресурси (воду,
газ, нафту, дорогоцінне каміння, корисні породи й копалини), людство втратило доступ до них
і право на колективну власність. По-суті, ці блага належать декільком світовим корпораціям, а
в повсякденний слововжиток входить новий термін – «власник». Так, порушуються «природне
право та суспільна угода», виходячи з яких «всі захищають одного, а один – всіх», а це, так
чи інакше, призводить до поступової руйнації природних кордонів соціального онтосу. В
сучасному світі капітали (матеріальне) все активніше управляють думками, мріями та долями
людей (духовне). А нерозуміння діалектичної суті матеріального і духовного завжди веде до
численних криз у сферах політики і моралі.
Моменти піднесення та занепаду проявлялися в історії почергово з давніх-давен.
Мисляча людина показала, що вона може бути творцем і руйнівником, що вона здатна
концентрувати в собі любов і ненависть. Саме історія ефективно репрезентувала численні
артефакти – вмістилища інформації про зниклих у часі людей та їх «відбитки». Ці артефакти
зафіксували лише якийсь окремий момент людського життя й констатували конкретний факт
фізичного існування тієї чи іншої людської істоти. Однак, «сліди», що їх залишили по собі
померлі цивілізації та далекі пращури, свідчать про наявність розуму та свідомості, духовності
й душі. Лише для людства вони мають сенс.
В людині дійсно закладено ефект подвійності – «тіло-душа». Її природа таїть в
собі суперечності. В основі суб’єктивно-об’єктивного прояву буттєвості теж закладений
антагонізм. Здатність онтосу перебувати одночасно в двох іпостасях – в «Телосі» та в «Логосі»
(контроверзи «природа-людина», «матеріальне-ідеальне») породжує унікальну можливість
обміну інформацією між матеріальним та ідеальним світами, між розумним і нерозумним,
живим і неживим, містичним і дійсним. Лише мислячий суб’єкт бажає онтологічного колапсу,
розгортання контроверзи «початок-кінець», бо тоді він би знав все про світ від початку до кінця.
Лише він зацікавлений у розв’язанні парадоксу «життя-смерть», бо він розкрив би ключовий
онтологічний смисл і помирав би не один, або ж вічно б жив. Лише він бажає відповісти на
вічне філософське питання, що стосується пошуку першооснови буття, закодоване в опозиції
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«матерія-свідомість». І лише мислячий суб’єкт виводить гносеологічну антиномію «теоріяпрактика» та розглядає її крізь призму онтичності. Поруч з іншими матеріальними об’єктами
людина виглядає особливою, оскільки наділена свідомістю та інтелектом. Лише вона здатна
усвідомити оточуюче середовище, осмислити його, облаштувати. Лише вона завжди бажає
одного – володіти й управляти речами, панувати у Всесвіті й перемогти вічність. Занурюючись
у свій внутрішній світ, вона постійно аналізує своє особистісне «Я», піддає сумніву ідеї стосовно
власного походження і призначення, прагне зрозуміти характер взаємозв’язку психічних та
космічних процесів. Тому, виходячи з зазначеного вище, інтуїцію, ідеї, думки, розум, свідомість,
інтелект, мислення можна віднести до явищ метасоціальних – таких, що або виходять за межі
соціального, або могли існувати до появи соціального, або розвиваються поза соціальним, в
якості об’єктивного ідеального.
Хом’якова О.В.
Національна академія міського господарства, м. Харків
КУЛЬТУРНА МІСІЯ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Професорсько-викладацький склад вищих навчальних технічних закладів,
громадськість і державні органи констатують наявність кризових явищ в системі вищої
технічної освіти України. З культурологічної точки зору проявами кризи виступають ті
особистісні якості фахівців, що їх формують вищі технічні навчальні заклади, а також
розповсюдження технократичних поглядів. Саме це є витоком техніко-технологічних проектів,
рішень, конструкцій, які згодом постають проти людини, обертаються екологічними кризами і
катастрофами, руйнацією екосистем, аваріями, людськими жертвами. «Факти свідчать про те,
що ми повинні або змінитися, або зникнути. Потрібно цілком переглянути свій напрям думок
і поводження [1, С. 263]. Стосовно вищої технічної освіти України це означає радикальні зміни
в її культурній місії.
Постановка питання про культурну місію вищої технічної освіти викликає неоднозначну
реакцію. На рівні розповсюдженої свідомості вважається, що вищі навчальні технічні заклади
споживають здобутки культури, що створені поза їх межами в інших закладах культурної
спрямованості з тим, щоб за їх допомогою вплинути на особистість майбутнього інженера.
Саме в цьому пункті і необхідні суттєві зміни підходу до характеру інженерної освіти на засадах
змін в культурній місії. Характеризуючи місію університетів, Велика Хартія Університетів
пов’язує її з тим, що «майбутнє людства значною мірою залежать від культурного, наукового і
технічного розвитку, зосередженого в центрах культури, знання і досліджень, якими є справжні
університети» [2, с. 12]. Такий підхід повністю стосується і вищої технічної освіти.
Специфіка вищих технічних навчальних закладів та культурного аспекту їх діяльності
випливає із їх участі в створенні матеріальної культури. Під матеріальною культурою
розуміються обумовленні становищем знань і суспільних вимог матеріальні засоби і
технологічні способи їх використання, що охоплюють всю сферу матеріальної діяльності
суспільства і її предметні результати [3, с. 52]. Матеріальна культура, поряд з культурою
духовною і мистецькою, є органічною складовою всієї системи культури, без неї існування
цієї системи в принципі неможливе. Більше того, існує думка, що загальний сучасний стан
культури вирішальною мірою залежить від стану культури матеріальної, оскільки вищі
технічні навчальні заклади формують провідну ланку діячів матеріальної культури, то цілком
не лише доречно, а й необхідно говорити про культурну місію цих закладів. З цих позицій
культурна місія вищої технічної освіти полягає в тому, щоб сформувати такий креативний
тип особистості, який, створюючи необхідні суспільству предмети, надає результатам своєї
діяльності форму, завдяки якій ці предмети стають здобутком культури існування людини.
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Із культурної місії вищої технічної освіти випливає її культурна функція. Вона полягає в
тому, щоб шляхом використання матеріальних, наукових і духовних цінностей, що маються в
межах вищих навчальних технічних закладів формувати творчі здібності майбутнього фахівця
як синтез засвоєння ним фундаментальних аспектів матеріальної, духовної і мистецької
культури, оскільки без цього він не тільки обмежить діапазон своїх креативних можливостей,
але й не зможе повноцінно приймати участь в суспільному поділі праці. Саме реалізація цієї
функції найбільшою мірою здатна підготувати майбутнього фахівця до життя і праці в часто
невизначених нових умовах сучасної інформаційної цивілізації і виступить як одна із засад
до адаптації щодо нового змісту професійної діяльності. Ця проблема є особливо актуальною
для вищої технічної освіти в Україні, оскільки їй належить пройти значно більшу кількість
перетворень порівняно з системами вищої технічної освіти розвинених країн.
Реалізація цієї функції, з точки зору культурної місії вищої технічної освіти України,
передбачає в ній декілька трансформацій.
По-перше, з позицій сучасних вимог до фахівця з вищою технічною освітою, слід
удосконалити зміст професійної підготовки і фундаментальної освіти майбутніх фахівців під
кут ом зору їх впливу на різні аспекти існування суспільства як певного втілення культури.
По-друге, обов’язковою складовою будь-якого фахівця повинна стати не лише
професійна, але й культурно-педагогічна компетентність в широкому розумінні цього поняття.
По-третє, розвиток і оновлення матеріально-технічної бази вищих навчальних
технічних закладів повинен мати такий її рівень, який орієнтований не лише на функціональну
спроможність, але і враховує культурно-естетичні, екологічні і гуманітарні аспекти, оскільки
така база є тим зернятком, із якого виростає ставлення до об’єктів матеріальної культури.
По-четверте, домогтися, щоб вищі навчальні технічні заклади стали тим культурним
простором, де формуються фахівці вищого ґатунку не лише з професійної точки зору, але й з
точки зору культури особистості.
По-п’яте, враховуючи інформаційну природу сучасного суспільства, необхідно оновити
культурно-дидактичну технологію впливу на особистість майбутнього фахівця з позицій
як суто професійної підготовки, так і тих можливостей, що відкривають ці засоби в сфері
культури.
Масові дослідження вищої технічної освіти України, що охопили 12 найкрупніших
навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя загальною
кількістю 8 тис. викладачів і 55 тис. студентів і які монографічно описані [4], виявили
необхідність таких напрямків розвитку цієї сфери освіти, які можна розглядати як нові підходи
до культурної місії вищої технічної освіти. Наслідком реалізації цієї місії, з чим погоджувалися
абсолютно всі учасники освітнього процесу у вищих навчальних технічних закладах, включаючи
їх керівників, повинне стати формування національної технічно-гуманітарної та управлінської
еліти, представники якої синтезували б в собі як професійний аспект, так і гуманітарний,
особливо під кутом зору питань культури спілкування в найширшому її аспекті, спираючись
при цьому на нові вимоги до «живого», мовно-педагогічного спілкування студента й викладача.
Особистість представника такої еліти, з позицій опанування нею здобутків культури як
органічної якості фахівця, тобто з позицій суб’єкта культури, повинна мати такі параметри:
фахівець є вільною особистістю, яка здатна до самовизначення у світі культури, що є
культурною передумовою почуття власної гідності, незалежності суджень, але з повагою до думки
інших людей, здійснення вільного вибору всіх аспектів своєї життєдіяльності;фундаментальною
особливістю культури фахівця виступає гуманність як вершина моральності, вона містить в
собі милосердя, любов і повагу до людей, прагнення до злагоди і всебічної гуманізації будьякої форми діяльності;
представник технічно-гуманітарної еліти є особистістю духовною, тобто орієнтованою
на високі моральні якості у поєднанні з принциповістю, на загальнолюдські цінності і такі
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духовні якості, що допомагають стати особистістю вищої цінності в очах суспільства;
діяльнісно узагальнюючою якістю виступає те, що особистість фахівця має виступати як
особистість творча, вона мислить нестандартно, здатна творити нове, має креативні здібності,
аналітичне та інтуїтивне мислення, при чому на такому рівні, який здатен згрупувати навколо
неї однодумців креативного характеру.
Студенти і викладачі вищих навчальних технічних закладів є громадянами України, яка
розпочала і продовжує відлік своєї нової історії як незалежна і суверенна держава. Зважаючи
на місце, яке займає інженерно-технічна освіта у формуванні фахівців та у впливові на
суспільство, особливої ваги набуває врахування її діяльності в ній патріотичних аспектів [5, с.
47-48]. При чому цей аспект треба розглядати не як просту пропаганду і проголошення гасел,
а з позицій інтелектуально пізнавальних, тобто знання української культури та її традицій,
емоційно-мотиваційних з акцентуванням на любов до рідної землі, поваги до власного народу
та його історичного минулого, на готовність до захисту батьківщини і з позицій діяльніснопрактичних, тобто такого свідомого підходу до своєї діяльності, яке веде до процвітання
країни і добробуту кожного її громадянина.
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Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
ВПЛИВ ГУМАНІСТИЧНОГО СПАДКУ В.Г. КОРОЛЕНКА НА ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ
ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Україна стоїть перед проблемою побудови громадянського суспільства та правової
держави. Пошук шляхів розв’язання названої проблеми, яка, власне, лежить в основі усіх
інших аспектів становлення молодої держави, є досить складним Серед них, з нашої точки зору,
найважливішим є виховання особистості, майбутнього громадянина, здатного примножити як
гуманістичний скарб цивілізації загалом, так і українського народу зокрема.
Сучасна ситуація засвідчує, що в Україні безвідповідальним є ставлення до підростаючих
поколінь, що проявляється у відсутності скоординованої державної політики щодо величезної
кількості безпритульних дітей (за офіційними даними в Україні кількість безпритульних дітей
сягає від 100 до 200 тисяч. За неофіційними – від мільйона до двох. Майже стільки було після
громадянської та Другої світової війни з тією різницею, що більшість сьогоднішніх безпритульних
дітей мають живих батьків.); злочинному ставленні частини батьків до власних дітей (знущання,
пиятика, наркоманія, приниження і, навіть, убивство); байдужості посадовців, відповідальних
за стан нагляду і контролю за неблагополучними сім’ями, дитячими закладами, опікунами і
усиновлювачами; слабкій правовій базі процесу всиновлення тощо.
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Важко визнати, що майже століття тому такі ж проблеми стояли перед тодішнім
суспільством та державою. Але однозначно можна стверджувати, що врешті-решт їх розв’язували
ентузіасти-гуманісти, педагоги і лише згодом – держава. Важко визнавати в першу чергу тому,
що жодного порівняння не може бути між нинішнім та тогочасним економічним, соціальним і
політичним становищем України (Перша світова та громадянська війни, анархія, розруха, голод
1921-1922 рр. тощо).
Саме в таких умовах знаходилися люди, які чітко уявляли, що діти – це майбутнє держави.
Саме від них залежить її обличчя. А для того, щоб воно було доброзичливим, милосердним,
необхідно саме до дітей проявити і милосердя, і турботу, і захист від зла, злиднів, голоду.
Прикладом як розуміння даної тези, так і люблячого серця, переповненого співчуттям до
знедоленого люду, і, особливо, до дітей, був великий гуманіст В.Г. Короленко.
Усе життя й творчість письменника, мислителя, гуманіста та громадського діяча, за
словами М. Горького, були віддані боротьбі за втілення в життя «правди-справедливості»,
боротьбі за звільнення народу від ярма «стоглавого чудовиська». Як справжній патріот своєї
батьківщини, В. Короленко не замовчував рис закоренілості й пасивності відсталих народних
мас. Але він був повний віри у величезні творчі сили народу. У роки реакції саме ця віра в народ,
віра в можливість і закономірність його розвитку на шляхах боротьби до звільнення були тим
ґрунтом, що підтримувала оптимістичну спрямованість його творчості [1, с.221].
Найбільш показовим підсумком діяльності В. Короленка на ниві гуманізму було створення
з його ініціативи у м. Полтаві в 1918 р. «Ліги порятунку дітей». Зокрема, восени 1918 р. в умовах
австро-німецької окупації, а також правління гетьмана П. Скоропадського серед інтелігенції
Полтави виникає ідея створення благодійної організації, яка взяла б на себе турботу про дітейсиріт та безпритульних. В. Короленко бере на себе ініціативу звернення до влади щодо порятунку
дітей у масштабах усієї країни. Він висловлює голові Раднаркому УСРР Х. Раковському думку
про необхідність створення надзвичайного державного органу захисту дітей, сам же, не чекаючи
рішення місцевих чиновників, ініціює створення в Полтаві громадської організації — «Ліги
порятунку дітей», що об’єднала в подальшому близько 200 інтелігентів міста. Керівним органом
«Ліги» було правління (Рада уповноважених), що складається з 7 членів і 3 кандидатів. Зі свого
ж середовища вибиралися: голова, його заступник, скарбник і секретар. Очолював організацію
Семен Вексель. Членами правління були обрані Софія Короленко — старша дочка гуманіста та
її подруга — Марія Кривинська, що відала господарською частиною, а сам В. Короленко зайняв
місце почесного голови Ліги. Вони ж добровільно взяли на себе обов’язок допомагати нещасним
дітям Росії та Україні вижити в умовах голоду, на тлі якого процвітали цинга, дизентерія, тиф і
холера [2, с.174].
Різна влада ставилася по-різному до «Ліги порятунку дітей», у всякому разі, з деякою
недовірливою обережністю до її політичного забарвлення. Гетьманський уряд вважав її
соціалістичною організацією, Українська Директорія — більшовицькою, Радянський уряд —
буржуазною. Але В. Короленко у своїх виступах, відозвах, зверненнях намагався підкреслити,
що діяльність «Ліги» поза політикою, що її єдина мета — допомога і захист дітей від голоду і
вимирання [6, с. 81].
29 січня 1919 р. був зареєстрований статут «Ліги», в якому були сформульовані основні
цілі діяльності громадської організації:
•
турбота про дітей-сиріт і безпритульних;
•
порятунок дітей від голоду, сприяння розумовому і фізичному вихованню,
•
розробка питань правового та соціального захисту [2, с. 177-178].
Завдяки активній діяльності організації, до середини літа 1919 р. на Полтавщині знайшли
притулок 9300 дітей з Росії, переважно з Москви. Крім того колонії поповнювалися українськими
дітьми, які складали близько 30 відсотків від загальної кількості. Вони були розселені по всій
Полтавській губернії: Полтавськийповіт—700дітейзМосковсько-Нижегородськогозалізничного
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району, Кобеляки — 750 дітей з цього ж району, Лубни — 700 дітей з Замоскворецького району,
Костянтиноград та Миргород — 1200 дітей Басманского району, Гадяч — 650 Сушівского району,
Зіньків — 1050 Лефортовський району, Хорол та Золотоноша — 2750 Пресненського і РогожскоСеменівського районів [7, с.47].
Оцінюючи діяльність «Ліги порятунку дітей» представник Датського Червоного хреста
Філіпп, який у 1921-1922 рр. відвідав Полтаву, зазначає, що «на початку 1922 року в Полтавській
губернії в 17 полтавських колоніях, притулках і дитячих будинках, в 158 колоніях і дитячих
будинках у повітах, а також на утриманні приватних осіб і патронуванні різних підприємств та
установ налічувалось 20247 дітей» [3, с. 137].
Таким чином, можемо стверджувати, що організація порятунку знедолених дітей
стала справжнім проявом гуманізму, утвердженням конкретними справами благородної ідеї
В. Короленка про «закон людської взаємності».
Високу оцінку гуманізму в творчості В. Короленка і його громадській діяльності дала
дожовтнева «Правда». У статті, опублікованій у зв’язку з шістдесятиріччям В. Короленка в 1913
р., газета писала: «... його реалізм не є фотографічне відтворення життя, — кожен його твір
зігрітий теплим, гуманним почуттям. В. Короленко завжди шукає сенсу життя, він відкриває
моральні цінності в житті людей». Указавши на гуманізм і пафос громадського обурення, які
в ряді творів письменника «носять якийсь пророчий характер», і особливо зупинившись на
значенні виступів В. Короленка на захист національних меншин проти звинувачень, витягнених
з середньовічного архіву «і пущених в оборот для розпалювання національного цькування»,
«Правда» писала: «Хто не пам’ятає його прекрасної мініатюри «Мить», де в образі в’язня, що
рветься з мороку тюремних стін на волю, так добре виражено прагнення до нового, вільного
життя? В. Короленко стоїть осторонь від робітничого руху... Але він сам безсумнівний демократ,
всякий крок народу на шляху до демократії завжди знайде в ньому співчуття і підтримку. Такі
люди, як Короленко, рідкісні і цінні. Ми шануємо в ньому і чуйного художника, і письменникагромадянина, письменника-демократа» [5, с. 82].
Максим Горький так писав про В.Г.Короленка: «Серед російських культурних людей
я не зустрічав людину з такою невтамованою спрагою «правди-справедливості», яка б так
пронизливо відчувала необхідність втілення цієї правди в життя» [4, С.17]. На нашу думку, саме
таким повинен бути справжній патріот своєї країни, який бажає щастя і процвітання власній
Батьківщині.
Отже, приклад В.Г. Короленка надихає на сприйняття у спадок сучасним меценатам,
педагогам (які, на нашу думку, також повинні обов’язково вивчити методику А.С. Макаренка,
який, на думку короленкознавців, є одним із наступників В.Г. Короленка на ниві захисту
знедолених дітей), можновладцям, керівникам держави гуманістичних ідеалів письменника,
мислителя, «совісті Росії», який усі свої сили віддав боротьбі за встановлення соціальної
справедливості, захищеності в державі кожного й, особливо, дітей.
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МОНАСТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ: СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА
ВОЛОЦКОГО
Настоящая статья посвящена преподобному Иосифу Волоцкому (1439-1515) –
выдающемуся русскому богослову, философу и церковному писателю эпохи позднего
Средневековья (в миру Ивану Санину). Он родился в родовом селе семейства Саниных –
Язвище, находившимся около Волоко – Ламска.1 В возрасте 22 лет он, будучи уже монахом,
стал учеником прп. Пафнутия Боровского, игумена Рождественско-Богородичного мужского
монастыря Боровска. После кончины своего наставника, Иосиф в 1477 стал игуменом его
монастыря. Однако, будучи весьма строгим последователем общежития, он попытался
изменить устав Пафнутия в сторону увеличения его строгости. Эти реформы Иосифа вызвали
недовольство монахов Боровской обители, и он покинул стены этого монастыря. Проведя два
года в странствиях, в 1479 году Иосиф создал собственную Богородице - Успенскую обитель,
впоследствии более известный, как Иосифо-Волоцкий мужской монастырь.
Именно он сыграл значительную роль в концептуализации истории Московского
государства позднего Средневековья. Монастырь прп. Иосифа становится одним из первых
центров русской духовности, национальной мысли, центром книжности и учебным заведением
для будущих иерархов. Прп. Иосиф Волоцкий и его обитель стали воплощением представления об
идеальном монастыре, который должен был быть не только очагом духовно-просветительской
деятельности, но и крупным культурным и хозяйственным центром и, следовательно, нести
свет духовного просвещения и выполнять социальную миссию по отношению к окружающему
миру. В его деятельности, говоря современным языком, мы видим ряд направлений, это:
социально-экономическое, духовно, политическое, религиозно-просветительское, в том
числе и борьба с ересью «жидовствующих»,которая ниспровергала основы духовной жизни
и миропонимания православного человека: философское и литературное . В этой статье мы
остановимся на деятельности прп. Иосифа в социально-экономическом направлении.
Исходя из вышеуказанного, Иосиф с самого основанием монастыря одной из
первоочередных задач считал увеличение монастырского богатства, в том числе земельных
владений. Силами монастыря распахивались новые земли , осушались болота, разводился
скот, практиковалось огородничество, выращивание зерновых культур. За стенами монастыря
устраивали ярмарки, мололи зерно, выпекали хлеба в хлебопекарне (хлеботворнице),
ухаживали за больными, занимались рукоделием, бортничеством, рыбной ловлей, плели
обувь из лыка. В обители имелись иконописная мастерская, а так же мастерская по переписки
и переплету книг, столярка, кожевня, кузница, портной и шапочный мастера, так же имелась,
основанная прп. Иосифом, школа, обучающая церковному пению и искусству звонарей.
В ЦГАДА в фонде монастыря можно прочитать списки с именами и фамилиями
мастеров за 1496, 1501, 1509 гг. В ближайших селах бондари изготовляли для монастыря
бочки, бодни для хранения громоздких хозяйственных припасов. Для изготовления впрок
1
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солений, квашений, мочений, кваса, для хранения муки, крупы, гороха использовали кадки.
В бочках монастыря хранили хлебное зерно, лен, рыбу, которую засаливали на Селигере и
привозили в обитель, мед и многое другое. Проблем с солью у монастыря не было, так как
крупным солепромышленником был Новгородский Софийский собор, к епархии которого
относился Волоколамский монастырь. Соль получали, судя из послания Иосифа Волоцкого к
боярину Борису Васильевичу Кутузову, из Новгорода. В послании сказано: «Князь Волоцкий
Федор Борисович нажаловался архиепископу Новгородскому Серапиону, что без его ведома
послали черницов к боярину Ивану Кривоборскому соли купить (Иван Кривоборский был
ответственным по продажи соли Новгородского архиепископа). 2
Лукошко и другую утварь из бересты, плетеную из прутьев, соломы, корней сосны
в свободное время изготовляли сами иноки. Она имела различные названия: «набирка»,
«мастинка», «ягодница», «грибница». Лошкари из местных деревень изготовляли различного
рода деревянные ложки, гончары в Теряевой слободе – всевозможные горшки для приготовления
пищи, а также кружки для питья.
К концу XV века «в Теряевой слободе в 2-км от монастыря обжигали кирпич для
монастырских нужд. Из белого известняка делали известь, ее толкли и замешивали раствор
для побелки помещений и строений».3
В архивном фонде земельного хозяйства записано, что «Федор Борисович дал ИосифоВолоцкому монастырю 1498 г. жалованную грамоту на беспошленную рыбную ловлю для
десяти монастырских ловцов в озере Селигер. В 1500 г. Федор Борисович вновь дает игумену
жалованную грамоту на двор в Волоколамске. В 1509 г.- несудимую грамоту на ряд монастырских
деревень в Рузском уезде».4
Второй сын от второго брака Ивана III князь Юрий Иванович, также, как и его
родственник Федор Волоколамский, подарил Иосифо-Волоцкому монастырю: « деревни
Волчково, Князищево и Шилово Рузского уезда, а в 1510 г. село Беково и сельцо Стан со многими
деревнями, в 1507 г. предоставил Иосифову монастырю иммунитетные права в отношении
ряда монастырских деревень».5
Когда монастырь окреп и стал достаточно богат, Волоцкий игумен начал увеличивать
земельные владения путем покупок новых угодий. В архиве монастыря сохранилось пятнадцать
купчих, относящихся ко времени прп. Иосифа Волоцкого, причем подавляющее большинство
их относится к последнему периоду жизни игумена. В результате Иосифо-Волоцкий монастырь
стал крупным вотчинником с большим массивом земель, расположенных главным образом
в Волоколамском, Рузском, Тверской, в Ржевском уездах. К 1500 году монастырь Иосифа
стал крупнейшим и богатейшим в стране «Здесь одновременно подвизалось до 400 иноков,
обитель владела 51 селом (11,5 тыс. душ), почти 300 головами крупного рогатого скота, здесь
ежегодно заготовляли до 65 тонн сена, больше 50 тонн пшеницы.»6 . Б.Д Греков считал, что
монастырь средневековой Руси был одним из клеточек очень сложного тела.»Аккуратность
монастырского эконома и бдительность монастырского архивариуса дает нам возможность
и сейчас представить жизнь старого монастыря в деталях».7 В материалах отдела пометновотчинского фонда ЦГАДА сохранились челобитные монастырских крестьян за 14981500гг. о выдаче заемных денег, о даче лошадей в долг и заемные расписки, приход и расход
монастырского хлеба, соли, сена, расписки розданного хлеба, книги повытного сбора пряжи,
тканей, кожи; книги прихода и расхода одежды и обуви, меда, воска, посуды, книги сбора
2
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целебных трав. И другое. В монастыре Иосифа Волоцкого большую часть прибыли составляли
вкладные. Они были разнообразны, даже в качестве обычных пуговиц, а работа трудников
в монастыре тоже засчитывалась за вклад. В фонде монастыря имеются записки о разделе
имущества монастырских крестьян за 1500г., отпускные владельцев крестьянам на проживание
в монастыре, выдача «свидетельств» крестьянам в связи с женитьбой или замужеством за
1503г и многое другое. Монастыри были своего рода гарантом честности в торговых сделках и ,
говоря современным языком, являлись «банком», где хранились ценности, выдавались займы.
Экономическая деятельность Волоколамского монастыря была чрезвычайно активной,
полностью направленной на создание материальных условий иноков и населения при
монастыре. Нищета и гнет феодалов были часто причиной бегства крестьян под стены
монастыря прп.Иосифа.
Таким образом, все богатств монастыря шли в основном на благотворительность. Так в
голодные годы монастырь кормил значительное количество голодающих, в том числе и детей,
при Иосифе был создан приют для брошенных детей, детей- сирот. В скиту, в километре от
монастыря была больница, где лечили не только монахов, но и мирян целебными травами,
мазями и медом. Обучение по уходу за больными проводил сам прп. Иосиф. В монастыре
запрещалось распитие спиртных напитков.
Помимо этого доходы шли на строительство храма и его роспись, Прп. Иосиф впервые
после татаро-монгольского ига в 1508 г. построил колокольню, наподобие колокольне Ивана
Великого в Москве, на которой были установлены часы с боем. Это было выдающимся
инженерным сооружением того времени. «На колокольне помимо благовестного, праздничного
Успенккого, были воскрестный, полиелейный, будничный, а также квасной колокол, по звукам
которого братия собиралась в жаркую погоду испить квасу»8.
Таким образом, прп. Иосиф Волоцкий хорошо понимал, что увеличение монастырских
богатств ведет к активации оказания помощи народу. Как сказали бы сегодня экономисты,
что прп. Иосиф видел в Церкви инструмент материальных благ и считал, что она обеспечит
социально-экономическую гармонию.
Секція / Секция
Процеси і тренди світової історії / Процессы и тренды мировой истории
Багінська М.В.
Дипломатична академія України при МЗС України, м. Київ
ЯДЕРНА ПРОГРАМА ШВЕЙЦАРІЇ: ВИТОКИ, ЕТАПИ, ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ
Перемога в повномасштабній ядерній війні неможлива. Радянський Союз і США дійшли
цього очевидного висновку чи радше визнали його аж у 1985 році. «Ви розумієте, що це означає?
- сказав тоді генеральний секретар комуністичної партії СРСР М. Горбачов кореспондентові
газети «Вашингтон Пост» - Це означає, що все, що ми робили досі, було невірним!». Розробка
зброї масового знищення і перегони в озброєннях залякувала до втрати глузду кілька поколінь
людства. Вона коштувала астрономічних грошей, а також мала би бути прикладом для багатьох
країн, які всіма можливими способами намагаються розробити ядерну зброю.
У 1995 році світ побачили секретні матеріали щодо планів уряду Швейцарії по розробці
ядерної зброї. За цими даними, проект по створенню атомної бомби був дуже близьким до
свого успішного завершення. Витоки ядерної програми Швейцарії беруть початок у 1946 році,
коли парламент прийняв резолюцію Федеральної Ради по вивченню використання атомної
енергії у мирних цілях, а також за спеціальним секретним дорученням перевірити технічну та
8
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наукову базу для розробки власної ядерної бомби [1].
У цьому ж році була створена наукова «Група з питань ядерної енергії» для роботи над
дорученням уряду, і хоча перші роки роботи не принесли швидких результатів, з посиленням
ідеологічної конфронтації між Радянським Союзом, Заходом та США під час «холодної війни»,
а саме розгортання «ядерної гонки озброєнь «, надали нового імпульсу у роботі комісії. 29
березня 1957 року була створена окрема «секретна комісія по дослідженню можливостей
надбання власної ядерної зброї» на чолі з головою генерального штабу Луї де Монтмоліном.
Головною метою секретної комісії було надання фактів Федеральній Раді щодо можливостей
створення ядерної зброї на території Швейцарії. Асоціація Швейцарських Офіцерів від імені
Георга Хеберляйна прийняла акт, в якому визнавала володіння ядерною зброєю важливим
елементом зміцненням національної оборони Швейцарії [2].
Цей момент став важливою віхою, так як лише за рік ініціативна група руху проти
ядерного озброєння почала збір підписів у підтримку статті 20 Конституції, яка забороняє
«виготовлення, імпорт, транзит, зберігання та використання ядерної зброї будь-якого типу
та території Швейцарії». Не зважаючи на це 11 липня 1958 року Федеральна Рада офіційно
заявила:
«Беручи до уваги наші багатовікові традиції оборони, ми вважаємо, що армії має бути
надана ефективна зброя для збереження нашої незалежності і охорони нейтралітету. Це
включає можливість надбання ядерної зброї».
23 грудня 1958 року Федеральна Рада доручила Федеральному військовому Департаменту
продовжувати вивчати можливості щодо надбання, покупки та виробництва ядерної зброї.
Офіцери, що входили у Федеральну Комісію з питань Оборони, стверджували що володіння
атомною зброєю має лише тактичний характер. В цей же час командувач ВПС (військовоповітряних сил) та зенітного корпусу, Єтьен Примолт виступаючи на зустрічі 29 листопада
1957 року заявив, що :
«Я припускаю можливість володіння таким літаком як Міраж, який здатен долетіти з
ядерною боєголовкою до Москви та її дислокацію на території ворожої країни…»
Проте ця думка була сприйнята лише, як військо-технічна оцінка цього питання, так
як офіційно Федеральна Рада не мала наміру вводити Швейцарію в ряд країн, які володіли
ядерною зброєю про що свідчить запис професора Рудольфа Біндшедлера у пам’ятній записці
до шведського посла:
«Якщо монополія на володіння ядерною зброєю трьома країнами більше не буде дотримана
- швейцарська армія буде оснащена ядерною зброєю. Таким чином, Швейцарія захистить себе
на випадок конфлікту між конфліктуючими воєнними блоками.»
Уряд країни підкреслив, що при дослідженнях за кордоном, головним аспектом має бути
дотримання аспекту політики нейтралітету, а також підтримка тісної співпраці з Федеральним
політичним відділом. Проведення дослідів на уранових родовищах вважалося справою
цивільної та військової стратегічної важливості. Федеральна Рада затвердила доповідь
Департаменту Фінансів та Митного Контролю, за яким кошти витрачені на досліди мали іти
окремою статтею в бюджеті. На початку 1963 року «комісія по дослідженню можливостей
надбання власної ядерної зброї» розробила детальний технічний план та кошторис витрат, а
також було докладено що альпійська республіка має можливості для самостійного створення
атомної бомби. 28 листопада 1963 року Генеральний Штаб представив план Федеральній
Раді в якому було підраховано що подальша розробка ядерної зброї протягом наступних 35
років буде коштувати 720 міл. швейцарських франків, причому перші 20 міл. підуть лише на
подальше вивчення цього питання. 5 червня 1964 року Федеральна Рада виділила 20 міл кредит
на вивчення цього питання. Всі зусилля були зосередженні на створенні уранової бомби [3]. В
1968 році військовий штаб видав рекомендацію на створення протягом наступних 15 років 400
ядерних боєзарядів, 20 зарядів з потужністю 200кт, що в 13 разів перевищує потужність бомби
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скинутої на Хіросіму. Також був складений окремий план на проведення семи підземних ядерних
випробувань на території Швейцарії з радіусом дії 2-3 кілометри. До 1974 року були завершені
дослідження необхідні для проектування атомної бомби, а також вивчались можливості для
створення нейтронної бомби. Скорочення витрат на бюджет оборони призупинило реалізації
запропонованих планів. Поворотним етапом в історії ядерної програми Швейцарії стало
підписання договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) 27 листопада 1969 року.
Це визвало хвилю незадоволення серед військових, які розцінили це як небажаний крок з
військової точки зору, так як вони вбачали загрозу можливого ядерного озброєння Західної
Німеччини. Політика надбання ядерної зброї була замінена на дослідження з надбання, для
забезпечення охорони нейтралітету та незалежності у випадку, якщо ДНЯЗ зазнає провалу.
Командування збройних сил вказувало на необхідність виходу країни з договору, якщо коло
країн, які мають ядерну зброю розшириться.
У 1985 році М. Горбачов та Р. Рейган на зустрічі в Женеві підтвердили необхідність
проведення подальших переговорів по роззброєнню, які увінчались підписанням 8 грудня
1987 договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Незважаючи на це командир
дивізії Жерар де Луе, голова робочої комісії з питань ядерної зброї відправив лист – запит голові
Федеральної Ради Жану - Паскалю Деламюра, в якому просив його звернутись до Федеральної
Ради із пропозицію офіційно заявити про бажання Швейцарії увійти до лав країн, які володіють
ядерною зброєю. У 1988 році комісія з питань ядерної зброї припинила своє існування, так як
швейцарський уряд прийшов до висновку що зовнішня політика СРСР змінилась і небезпека
конфронтації військових блоків не є актуальною. 1 листопада 1988 року голова федеральної
Ради Арнольд Коллер остаточно призупинив швейцарську ядерну програму.
На сьогоднішній день Швейцарія має п’ять атомних реакторів, і використовує атомну
енергію лише у мирних цілях. Починаючи із 1979 року ініціативні групи не раз проводили
референдуми щодо використання атомної енергії. У 1984 році був проведений референдум
« майбутнє без атомних станцій « на якому 55% проголосувало проти. 23 вересня 1990 року
Швейцарія провела ще 2 референдуми :
•
«Припинення будівництва нових атомних станцій» з пропозицією ввести 10
річний мораторій на будівництво нових атомних станцій, був схвалений 54.5% виборців.
•
«ініціатива по поетапному скороченню атомних станцій» набрала лише 47.1%
виборців.
Під впливом подій на Фукусімі в травні 2011 року Швейцарський уряд прийняв рішення
відмовитись від планів будівництва нових ядерних реакторів. П’ять існуючих реакторів
продовжать свою роботу до закінчення свого експлуатаційного терміну, таким чином останній
реактор закінчить свою роботу у 2034 році [4].
Сучасна світова криза викликала широкі дискусії щодо майбутнього всього людства.
Країни усвідомили ліміти практики розширення виробництва, вичерпність природних ресурсів
та небезпеку екологічних катастроф. Сучасна система міжнародної безпеки знаходиться
в процесі глибокої трансформації. На думку автора уряд Швейцарії має брати до уваги, що
усталені принципи на яких протягом останніх 400 років формувалась система міжнародних
відносин, а саме незалежність, суверенітет, нейтралітет, дуже легко можуть бути поставлені
під питання практикою війни з тероризмом, порушенням прав людини, підтримки демократії
стосовно будь-якої країни світу. Ядерний фактор надав специфіки всім глобалізаційним
процесам. Глобалізація стала можливою лише завдяки стиранню політичних кордонів, а саме
міждержавних кордонів, вона загострює протиріччя між країнами та надає приводи місцевим
політикам звинувачувати іноземців у економічних та соціальних проблемах. Швейцарія має
брати до уваги морально-етичні критерії оцінки своєї політики міжнародною спільнотою,
постійно працювати над національною стратегією безпеки та правильно розставити пріоритети
як у зовнішній так і у внутрішній політиці держави.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПАНСЛАВИЗМА В 40-Е ГОДЫ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА:
ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Научная новизна исследования обусловлена самой постановкой проблемы и представляет
первую в российской историографии попытку системно-целостного изучения панславизма.
Концептуальная новизна определяется постановкой общих и частных проблем, отраженных
в предыдущих публикациях автора. В научный оборот были введены новые источники, в том
числе и архивные (в частности, из фондов Российского Государственного архива литературы и
искусства). История панславизма пополнилась ранее неизвестными сюжетами. Это позволило
выйти на новый уровень обобщений и выводов относительно сущности панславизма и его
связи с политическими процессами в славянских и неславянских странах Европы.
Панславизм, как национальная идеология, стал реакцией на преобразования и рост
мощи Запада при очевидной несостоятельности неорганической модернизации (изживание
пережитков патриархальности и феодализма) в славянских странах. Вслед за Н. М. Карамзиным
и П. Я. Чаадаевым, за «вечным» спором о выборе России между собственной идентичностью
и западным путем развития, аналогичные идеи зарождаются и в других странах, отражая не
только поиск конкретной модели развития, но и нового места в меняющейся геополитической
расстановке сил в Европе и в мире. У своих истоков, когда в середине XIX в. в социальных и
политических структурах славянских стран еще сохранялись патриархальность и пережитки
феодализма, панславизм являлся конфессионально-культурной идеологией, а его творцами
были профессиональные литераторы и ученые (Я. Коллар, Ф. Левстик, Ф. Палацкий,
Н.Я. Данилевский и др.). Они и заложили теоретические основы славянской национальнокультурной самобытности в условиях второй, после Западной Европы, волны становления
государственности в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Культура
славянства рассматривалась ими как основа сохранения и приумножения национальногосударственной идентичности, а консолидация славянства превращалась в средство
достижения целей, связанных с решением практических внутри- и внешнеполитических
проблем.
На становление национального самосознания западных и южных славян в немалой
степени повлияли германизация и мадьяризация, при одновременном вытеснении АвстроВенгрии из «большой политики» в 40-е годы XIX в. Именно к этому времени относятся призывы
к славянской солидарности и борьбе с «общими врагами» – немцами, мадьярами и турками.
Вместе с тем, особое место всегда занимал вопрос об отношениях между зарубежными и
русскими «братьями». Установлено, что обращение южных и западных славян к восточному,
русскому «родственнику» практиковалось только в периоды острой борьбы за свои права. И как
только эти права оказывались в той или иной мере реализованными, иллиризм (югославизм)
или австрославизм занимали приоритетное место по отношению к идеям общеславянского
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единства.
В России панславизм получил распространение в конце 50-х годов XIX в. и понимался
как особый путь развития (не по западной модели!). Этот путь должен был привести к
образованию Всеславянского сообщества под эгидой России, столицей которого предстояло
стать Константинополю [1; 2]. Показательно, что в этом проекте соединились и геополитика,
и православная духовность – решение Восточного вопроса (гегемония на Балканах и выход
в черноморские проливы) и реализация «римских» (византизм) функций Москвы. При этом
конфессионально-культурные и политические интересы южных и западных «братьев-славян»
также имели для российских сторонников «славянской идеи» второстепенное значение или
вообще игнорировались.
Аналогичный панславистский «сценарий» был разработан и для решения польского
вопроса. Российскими панславистами предлагалось несколько вариантов решения данной
проблемы. «Патриархи» панславизма XIX в., как правило, либо избегали однозначных и
категоричных суждений по польскому вопросу, либо провозглашали в качестве его единственно
возможного решения панрусизм [3]. Только к началу ХХ в. возобладала точка зрения о
целесообразности предоставления «братьям»-полякам автономии (не суверенитета!) [4]. Более
того, польская автономия допускалась и во всеславянской державе, строительство которой
должно было осуществлять всё славянство. Польские панслависты, в свою очередь, изначально
предлагали собственный вариант будущего славянского единства, суть которого сводилась к
образованию Всеславянского союза под эгидой Польши. При этом достичь общеславянского
единства предполагалось либо без участия России, либо использовать ее как своеобразный
противовес Германии [5].Очевидны иллюзорность и умозрительность российских и польских
вариантов панславизма в их попытках «подняться» над политическими и дипломатическими
реалиями и создать идеальную общеславянскую религиозно-культурную и государственнополитическую модель.
По аналогии с российским и отчасти польским панславизмом во второй половине XIX в.
был разработан также украинский вариант панславизма. Разница между ними состояла лишь в
том, что возглавлять будущий Всеславянский союз должна была не Россия, а Малороссия. При
этом украинские сторонники славянской солидарности, допускали возможность употребления
русского языка, как международного общеславянского, но с условием, если малороссийский
язык получит равные права с русским языком и не будет подвергаться гонениям со стороны
российского правительства [4, с. 899]. Запрещалась всякая религиозная пропаганда, мешающая
свободному самоопределению. Вместе с тем, в новом славянском союзе предполагалось
уничтожение крепостничества, сословных привилегий, отменялась смертная казнь.
Эволюция панславизма на рубеже XIX – XX вв. была связана с мощным экономическим
и военным подъемом кайзеровской Германии и распространением пангерманизма. Теоретики
Пангерманского союза разработали доктрину, которая носила откровенно антиславянский
характер, что объективно способствовало развитию и консолидации славянских народов,
распространению панславизма. На Всеславянских съездах в 1908 и 1911 гг. звучали призывы к
экономическому, политическому и культурному объединению славянских народов и государств
на паритетных началах, чтобы совместными усилиями создать препятствие для дальнейшего
продвижения германского «Дранг нах Остен».
События 1917 г. положили конец многим панславистским проектам. Актуальность
панславизма в современных условиях не оставляет сомнений. Россия и другие славянские
страны, как и во второй половине XIX – начале ХХ вв., стоят на переломном рубеже, а потому
проекты Большого славянского пространства, которые продолжают панславизм, связаны с
идентификацией народов в новых геополитических и геоэкономических условиях.
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МИД России
ЧЕТВЁРТЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И СЕЛЬДЖУКИ МАЛОЙ АЗИИ
Во второй половине 1180-х годов в Европе началась подготовка к четвертому крестовому
походу. Предполагалось, что его главной целью будет освобождение от мусульман Иерусалима,
который в 1187 г. был взят легендарным Саладином. Папа Иннокентий III, взошедший на святой
престол в 1189 г., направил послов в Германию, Францию, Англию, Шотландию, Венгрию и
Италию. Послы везли грамоты, в которых содержались обещания отпустить все грехи тем, кто
возьмет крест и даст обет освободить Гроб Господень [5, c. 249].
В это время императором Византии был Алексей III, который в 1185 г. захватил власть
в Константинополе. Алексей III бросил в темницу своего брата Исаака II и его сына Алексея.
Молодому принцу удалось вырваться из плена и бежать в Германию ко двору короля Филиппа
Швабского, который был женат на его сестре, дочери Исаака II Ирине [2, c. 45]. Между принцем
Алексеем и королём Германии Филиппом был заключен договор, суть которого сводилась к
следующему. Европейские рыцари помогают вернуть византийский престол Исааку II и его
сыну Алексею. Принц Алексей обещал в этом случае подчинить Византийскую империю
католической церкви, выплатить крестоносцам единовременно 200.000 марок серебром,
обеспечить армию крестоносцев продовольствием, выделить в помощь рыцарям войска для
борьбы с мусульманами [3, c. 452-453].
В июне 1203 г. крестоносный флот с принцем Алексеем был у Константинополя.
После первой же попытки крестоносцев овладеть городом император Алексей III бежал из
Константинополя. Жители Константинополя освободили из темницы слепого Исаака II и
пригласили царевича Алексея разделить власть с отцом. 1 августа 1203 г. молодой принц был
коронован и провозглашен императором Алексеем IV. Исааку и Алексею удалось выплатить
крестоносцам 100.000 марок. Но затем они столкнулись с серьезными затруднениями в
выполнении обязательств, данных накануне похода. Участник четвертого крестового похода
Жоффруа де Виллардуэн пишет, что предводители крестоносцев избрали из своей среды послов,
которые предъявили Алексею IV ультиматум: император выполняет все свои обязательства,
или рыцари добиваются того, что им причитается, иными способами [2, c. 80-81].
Так началась война между греками и крестоносцами. Весной 1204 г. Константинополь
был взят штурмом. После этого началась резня и грабежи; греков убивали направо и налево
[2, c. 89].
Еще до начала штурма вожди крестоносцев выработали следующий план действий. Если
рыцари овладеют византийской столицей, то новый император будет избран из их среды. Он
получит четверть всей награбленной добычи и дворцы Буклеон и Влахерн. Остальные три
четверти добычи будут поделены между рыцарями [2, c. 86].
В начале мая 1204 г. латинским императором Константинополя был единогласно
избран знатнейший из французских крестоносцев Балдуин, граф Фландрии и Гено (Генегау),
потомок Карла Великого и родственник короля Франции [4, c. 30]. Византийская империя
была переименована в Романию и крестоносцы стремились как можно скорее овладеть всей ее
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территорией. Император Балдуин передал во владение предводителю четвертого крестового
похода маркграфу Монферратскому Фессалоники. Маркграф подчинил себе Македонию
и провозгласил образование королевства Фессалоникского, которое не было подчинено
Романии [5, c. 268-269]. Венецианцы получили плодородную часть Фракии с портами Родосто
и Силистрия, а также Албанию, Эпир с Яниной и Артой, Ионические острова, Лакедемон,
Эгину, Кикладские острова и Крит [4, c. 38].
Сам император получил восточную часть Фракии от стен Константинополя до Черного
моря, все владения Византии в Малой Азии (то есть, те земли, которые к этому времени не
принадлежали государству сельджуков – В.З.). Кроме того, Балдуин получил ряд крупных
островов Архипелага [4, c. 38-39].
Крушение Византийской империи привело к проявлению нескольких греческих
государств в Малой Азии. В апреле 1204 г. на побережье Черного моря с помощью грузинской
царицы Тамары была образована т.н. Трапезунтская (Трабзонская) империя. Ее возглавил
22-летний Алексей Комнин. Его младший брат Давид, также с помощью войск царицы Тамары,
занял Пафлагонию и Ираклию и образовал государство с черноморскими портами Самсун и
Эрегли. Вскоре эти два государства объединились в Трапезунтскую империю (1204 - 1461 гг.),
которую возглавил Алексей Комнин.
В Вифинии и Мизии, то есть в западной части Малой Азии, основал Никейское греческое
государство некто Теодор Ласкарис. В марте 1206 г. патриарх Михаил Авториан помазал
Ласкариса на царство [4, c. 211].
Государство Ласкариса враждовало с черноморским греческим государством Комниных.
Кроме того, Ласкарису приходилось постоянно отражать атаки рыцарей. (Эти земли, как
отмечалось выше, принадлежали Балдуину.) Основные силы крестоносцев были заняты
организацией латинского государства в бывших европейских владениях Византийской
империи.
Такая внешнеполитическая обстановка была чрезвычайно благоприятной для
сельджуков. С одной стороны ни у греков, ни у крестоносцев не было сил для того, чтобы
попытаться вернуть земли, захваченные сельджуками у Византии. С другой стороны, умело
играя на противоречиях между греческими государствами, а также на противоречиях между
греками и крестоносцами, сельджуки извлекали из этого выгоду. В частности, между Теодором
Ласкарисом и Гияседдином Кейхусревом I был заключен договор, по которому сельджуки
обязывались не предпринимать враждебных действий против государства Ласкариса, а
Ласкарис за это должен был платить большую дань сельджукам.
В период правления Гияседдина Кейхусрева I (1192-1196 гг. и 1205-1211 гг.) основным
мотивом для ведения войн стало не столько стремление завоевать новые земли, сколько
необходимость защищать и обеспечивать свои экономические (внешнеторговые) интересы.
В частности, участие сельджукского государства в международной торговле сковывалось
отсутствием портов на Средиземном и Черном морях. Еще в 1182 г. Кылыч Арслан II пытался,
но не смог, взять Анталью - город и порт на побережье Средиземного моря. После оккупации
Византийской империи крестоносцами Анталья перешла под контроль итальянцев.
Весной 1207 г. попытку взять Анталью предпринял Гияседдин Кейхусрев I. Ибн Биби
следующим образом описывает причину похода Гияседдина Кейхусрева к Средиземному
морю: «Однажды к султану пришли купцы с жалобой. Суть жалобы сводилась к следующему.
Купцы хорошо торговали в Египте, закупили много товаров.…В Анталье, куда пришел корабль,
местные власти силой отняли у купцов все, что было в трюмах корабля» [1, c. 116].
Вскоре армия султана осадила Анталью. В течение двух месяцев непрерывно велись
боевые действия. 5 марта 1207 г. Анталья была взята штурмом. Ибн Биби пишет, что Гияседдин
Кейхусрев приказал вырезать всех защитников города за отказ капитулировать [1, c. 118].
После Гияседдина Кейхусрева I на сельджукский престол взошел его старший сын
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Иззеддин Кейкавус I (1211 - 1220 гг.). Он продолжил политику своего отца. В 1213 - 1214 гг. он
установил торговые отношения с королевством крестоносцев на Кипре, а также с Венецией. Эти
меры существенно увеличили объем торговли сельджуков с европейцами через порт Анталья.
Новый султан поставил перед собой задачу завоевать порты на побережье Черного моря. В
октябре 1214 г. Иззеддин Кейкавус I подошел к Синопу. Высланная вперед разведка донесла,
что в предместьях города с немногочисленной свитой охотится император Трабзонского
государства. Вскоре связанный Алексей Комнин был доставлен к султану. Императору был
предъявлен следующий ультиматум. Если городские ворота не будут открыты, то Алексей
Комнин будет казнен, население его Трабзонского государства истреблено или уведено в плен
[1, c. 169-172]. 28 октября 1214 г. над Синопом было поднято знамя сельджукского султана.
Между Иззеддином Кейкавусом и Алексеем Комниным было подписано соглашение, в
соответствии с которым сельджукский султан возвращает Алексею Комнину свободу, трон
и Трабзонское государство, за исключением порта Синоп. Император Трабзона обязуется
ежегодно платить сельджукскому государству дань - 10.000 золотых динаров, 500 лошадей,
2.000 голов крупного рогатого скота, 10.000 овец. Кроме того, по требованию сельджукского
султана Алексей Комнин направляет в его распоряжение войска [1, c. 174]. После этого
Алексею Комнину было разрешено сесть на корабль и отплыть в Трабзон. В Синопе церкви
были переделаны в мечети, в городе был размещен гарнизон сельджукских войск и назначен
комендант гарнизона. Известие о взятии Синопа было направлено в Багдад [1, c. 174-175].
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Аналізуючи стан і перспективи досліджень глобального суспільного розвитку, його
інституційних трансформацій і громадянської інституалізації системи світового соціуму,
є необхідним відзначити, що їхні істотні недоліки пов’язані перш за все з відсутністю в них
належного системно-інтегративного та методологічного підходу і багатозначністю основних
концептуальних понять, тобто якраз із слабкою теоретико-методологічною і філософською
фундованістю даного процесу. Це призводить до відсутності чіткого соціально-філософського
розуміння цілей і завдань глобалізації в контексті інституційного виміру глобальних суспільних
трансформацій, громадянської інституалізації світового суспільного розвитку, інтеграційних
і соціально-самоорганізаційних процесів, неможливості ідейно-філософського пояснення
їхньої основної мети, якісного обґрунтування сутності комплексу ідей та моделей суспільнопрактичних методів, які використовуються в даному процесі. У цьому надає про себе знати
світоглядний і соціально-філософський релятивізм.
В даний час йде безпрецедентний злам існуючих світоглядних стереотипів, перш за
все у сфері соціально-філософського мислення. Перспективною «моделлю» інституційної
громадянської суспільної практики, глобального розвитку нам уявляється та, яка вичленує
та інтегрує в собі ціннісний і соціально-поведінковий аспекти як суспільствознавчих і
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філософських, так і соціологічних, етичних, політичних і економічних та інших галузей знання
в контексті формування багаторівневих громадянських інституцій. Ці ідеї використовуються
як методологічні засновки для визначення суспільних стратегій і цінностей, установок,
моральних і соціальних якостей, які потрібно виховувати і розвивати у людей.
Без опори на соціальну філософію і ефективну наукову аналітику досліджень
неможливий поступальний розвиток суспільної теорії, якісної соціальної практики, оскільки
не можна формувати стратегію різнорівневого суспільного розвитку інституційного типу, не
маючи певної ідейної моделі, ідейно-моральної і світоглядної позиції, ясного уявлення про те,
який соціум і яку особу слід формувати, якими принципами повинна людина керуватися в
суспільному житті. Цей підхід дозволяє, нарешті, прояснити поняття суспільно-історичної
відповідальності, свободи, права особи, рівності, справедливості в системі саморозвитку та
управління соціально-історичним процесом, обґрунтувати поняття ефективної суспільної
практики інституційного рівня. Словом, він надає можливість розібратися в широкому колі
питань, які виникають в процесі соціального розвитку, суспільної самоорганізації на макро- і
мікрорівнях в процесі системно-інституційної глобалізації.
Однією з головних ознак сучасного етапу розвитку світової цивілізації є глобалізація
всіх сфер суспільного життя людини – культурної, інформаційної, економічної. Виникають і
розробляються різного роду концепції глобалізації. Глобалізація припускає зрощення соціумів
та економік усіх країн в одну єдину суспільно-економічну систему з перспективою подібної
політичної та ідеологічної уніфікації й можливої (хоча й не завжди бажаної), культурнодуховної стандартизації в межах світової суспільної системи. Наслідки суспільно-економічної
глобалізації – поглиблення інтеграційних процесів, зростання ступеню інтернаціоналізації
суспільних і господарських систем, все більш тісний взаємозв’язок і взаємозалежність окремих
суспільств, держав, національних економік та їх перетворення у єдиний світовий економічний
простір – на сьогоднішній день є найважливішими факторами розвитку світової економіки і
суспільно-державних систем.
Виходячи з того, що явища інтеграції і глобалізації швидко наростають, а їхні властивості
визначаються законами, які диктує панівна тенденція глобального розвитку, ці явища набувають
особливого значення в першу чергу для малих країн і тих, що стали на шлях інтенсивного
розвитку чи пошуку моделі економіко-суспільної інтенсифікації, в тому числі й для України.
Питання про можливість зіткнення цивілізацій і його наслідки, яке виникло сьогодні, отримає
свою відповідь лише на протязі XXI століття. Проте вже ясно, що в принципі він не може бути
вирішений силою. Не може він вирішуватися і шляхом нав’язування однією цивілізацією своїх
цінностей іншій. Шлях до виходу з наростаючої загрози в іншому – у визнанні рівноцінності і
самодостатності різних цивілізацій, суспільних і господарсько-економічних моделей, у відмові
від їх поділу на вищі і нижчі, в готовності поважати і визнавати чужі права. Все більш вагомим
стає необхідність плюралізму парадигм при розробці нових підходів до предмету глобалістики
та соціальної філософії і суспільного розвитку.
Соціально-філософською моделлю даного типу постає глобально-стадіальне
розумінням суспільного розвитку. Це погляд на схему розвитку і зміни суспільно-економічних
формацій як на відтворення внутрішньої необхідності розвитку не кожної соціальноісторичної інституційної системи («соціорну»), узятої окремо, але тільки як сукупності
усіх тих, що існували у минулому і що існують зараз соціоісторичних систем разом узятих,
тобто лише людського суспільства в цілому. У такому випадку людство постає як єдине ціле,
а суспільно-економічні системи – перш за все як стадії розвитку цього єдиного цілого, а не
соціоісторичних систем, узятих окремо. Глобально-стадіальне розуміння суспільного розвитку
з необхідністю припускає дослідження взаємодії між окремими конкретними суспільствами,
тобто соціально-історичними (соціоісторичними) утвореннями, і їх різного роду системами,
які існували в один і той же час поряд один з одним. Світова соціоісторична надсистема –
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глобальна суперсистема – формується на ґрунті існуючих соціоісторичних систем, які
знаходяться в її межах і розподіляються на «центр» – ортосоціоісторичну осистему (від грецьк.
ортос – прямий, справжній) і у різній мірі залежну від нього та сателітарну «периферію» –
парасоціоісторичні системи (від грецьк. пара – біля, поблизу). З початком формування світової
глобальної соціоісторичної надсистеми ортосоціоісторичний центр і парасоціоісторична
периферія почали ставати суспільними класами, але такими, які на відміну від звичайних
класів безпосередньо складаються не з людських істот, а з соціоісторичних систем. Такого
роду соціальні класи можна назвати глобальними класами. Таким чином, виникнення світової
соціоісторичної надсистеми є становленням глобального класового суспільства.
Виходячи з інтегрованого концептологічного соціально-філософського аналізу і
теоретико-практичного досвіду реформування громадянських інститутів соціуму, соціальних
систем провідних країн, розглянутого з урахування аналогічних завдань, які стоять перед
суспільством в Україні в контексті світових глобалізаційних процесів дослідження даного
типу концептологічно є можливим формувати на деліберативній моделі «комунікативної
субсидіарності» в аналізі процесів громадянської інституалізації суспільної практики в
контексті світ-системного аналізу процесів глобалізації, які надають будь-яким суспільним
процесам загальносвітового значення. Доцільно відзначити особливу важливість соціальнофілософського аналізу понять, методів, пов’язаних з процесом громадянської інституалізації,
вважаючи, що це дозволить поглибити і розширити загальні уявлення про систему глобальної
та громадянської інституалізації, збагативши тим самим теорію і практику глобалістики
і соціальної філософії в цілому. Важливою є й необхідність соціально-філософського
обґрунтовування і суспільного застосування щодо процесу громадянської практики і суспільної
інституалізації – його мети, форм організації, характеру формування особистості та інш.
В дослідженні основних концепцій та методології формування громадянських структур
в умовах глобалізації, реформування інститутів суспільства і систем самоуправління
перспективною «моделлю» інституційної громадянської суспільної практики, глобального
розвитку нам уявляється та, яка вичленує та інтегрує в собі ціннісний і соціально-поведінковий
аспекти як суспільствознавчих і філософських, так і соціологічних, етичних, політичних і
економічних та інших галузей знання в контексті формування багаторівневих громадянських
інституцій.
Зокрема, на нашу думку, важливим є наявність різних, відносно самостійних етапів
поглиблення демократичних засад самоуправління: змістового, ціннісно-нормативного,
адміністративного. Здійснюється виявлення потенціалу форм, які позначають різні підструктури
цілісного процесу інституційної демократизації глобального соціуму. Важливою є також ідея
необхідності формалізації на організаційних засадах роль кожного з учасників комунікації з
приводу управлінських, навчальних та виховних цінностей – як з боку адміністрованої влади
(але на принципово нових підставах), так і з боку громадськості. Нам видається, що повинен
бути сформований новий тип соціального контракту між суспільством і громадянами, який
з необхідністю повинен бути включений в сучасні інституційні системи. В той же час це порізному виявляється на ґрунті різних національних культур, і через це специфіка суспільного
розвитку в сучасному глобалізованому світі має вибудовуватися на базі міжкультурного
діалогу різних країн, соціальних систем та громадянських інститутій. Нарешті, така система
суспільної інституалізації, повинна включати в себе ідеї безпеки суспільства і культури від
руйнівного впливу антикультури і антицінностей.
Самоуправлінське громадянське суспільство в перспективі може бути глобальною
світовою інституалізованої системою, бо на рівні окремої країни можливі лише елементи
«громадянської суспільності» в тій чи іншій економіко-політичній та суспільній сферах.
Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що процес демократизації інститутів
суспільства можливо ефективно дослідити на підставі аналізу процесу прийняття рішень у
137

царині соціальної діяльності, що складається з двох відносно самостійних чинників: з одного
боку, – зі спільноти громадян, як загалу, що має здатність до самоорганізації і самоуправління,
а з іншого, – зі структур та органів суспільно-адміністративного управління, що виконує
волю держави та суспільства, але спроможних до передачі частини владних повноважень у
відносинах самоврядування.
Тому громадянська та інституційна практика в умовах глобалізації потребує якісного
методологічного підгрунтя. Ним повинна стати саме філософська система інтегративної
глобальної парадигми громадянської інституалізації на основі соціальної філософії, зокрема,
світ-системного аналізу, макросоціального підходу, концепції залежності (залежного
розвитку) і постімперіалізму, теорій субсидіарності, комунітаризму, концепцій суспільної
деліберативності і лібертаризму в контексті формування глобально-формаційного, а ширше –
глобально-стадіального розумінням суспільного розвитку. На цьому ґрунтується точка зору
автора, котрий розглядає деліберативну, самоорганізаційну суспільну практику і соціальну
філософію глобально-стадіального типу як ключові складові ідейно-світоглядні аспекти
ефективної інституційної системи глобального громадянського суспільства. Без цього не
можуть бути розв’язаними проблеми світоглядного обгрунтування процесу глобалізації і
прикладного застосування методології інституційної громадянської суспільної практики.
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Киридон А.М.
Український інститут національної пам’яті, м. Київ
«MEMORY STUDIES» В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Для української гуманітарної науки проблема історичної пам’яті стала особливо
актуальною після здобуття Україною незалежності й виникнення потреби осмислення
історичної (й суспільної загалом) свідомості у процесі формування національної ідентичності.
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Відтак у науковому й суспільному вітчизняному дискурсі кінця ХХ ст. широко артикулюються
проблеми колективної/соціальної/історичної пам’яті. Характерною ознакою цього періоду
стали різні інтерпретації історичного минулого, функціонування декількох різних за змістом
канонів «історичної пам’яті» тощо. Розширення теоретичного горизонту, методологічного
й категоріального апарату в академічному середовищі актуалізував проблеми «історичної
пам’яті» та «memory studies» (україномовні аналоги – «студій з дослідження пам’яті» або «студій
пам’яті», «дослідження пам’яті») в Україні. Спектр сучасних досліджень пам’яті надзвичайно
широкий, це вивчення мовних, поведінкових і тілесних практик, так звана мнемоніка тіла;
розгляд історії та пам’яті як форм відображення історичної культури; історії як мистецтва
пам’яті тощо.
Дослідження соціальної пам’яті в соціально-гуманітарних науках на заході початково
здійснювали на ґрунті соціології та соціальної антропології. У 1930-ті рр. М. Гальбвакс визначив
соціальну природу пам’яті й запровадив поняття «колективної пам’яті» як соціального
конструкту, який відповідні спільноти та групи творять і зберігають з метою тлумачення
минулих і сучасних подій. Відродження зацікавленості соціальною пам’яттю та усною історією
в західній традиції постає в 1960-х рр. на ґрунті зміни парадигмальних настанов соціальногуманітарного пізнання. Дослідження мали здебільшого культурологічний і філософський
характер.
Особливість формування вітчизняного історіографічного дискурсу задекларованої
проблеми полягає в тому, що перші (часто неусвідомлені) вживання терміну «історична
пам’ять» мали здебільшого метафоричний смисл. У ЗМІ й публіцистичній літературі поняття й
термін «історична пам’ять» вживалися на рівні метафори чи фразеологічного звороту, але саме
завдяки ЗМІ, кінематографу, документалістиці, літературі тощо це поняття актуалізувалось у
масовій свідомості. Хронологічно це пов’язано з періодом перебудови в СРСР та УРСР, з часом
ліквідації «білих плям в історії». Зокрема, ще 1989 року І.Ісіченко наголосив на активізації
вживання терміну «історична пам’ять» в культурологічних дослідженнях [1].
Хоча характерною особливістю створення наративу наприкінці 1980-х-початку 1990-х
було своєрідне дистанціювання від канонів радянської історіографії, однак здебільшого тяжіли
конвенції історіографічних традицій, вибудувані в межах одержаної освіти істориків. Тут
доречним буде звернутися до твердження П.Х. Хаттон: «На более глубоком уровне историки
предрасположены к тому, чтобы принять конвенции тех историографических традиций, в
рамках которых получили свое образование»[2].
Увиразнимо ще одну рису «досліджень пам’яті» в Україні: якщо на Заході – активізація
досліджень в галузі соціології, культурології, психології, «memory boom» 1980-х, то в Україні
відтворення невідомих сторінок минулого, «білі плями історії», відкриття архівів, доступ до
документів, з яких було знято гриф секретності – потребують осмислення подієвої історії. А
вже згодом – спроба дефініювання концептів. Звідси невипадковим є породження своєрідних
понятійних кентаврів «історична пам’ять», «національна пам’ять» тощо (хоча останні є
похідними від трьох основних видів пам’яті: індивідуальна, соціальна, колективна). Відтак
потребує детального вивчення й осмислення проблема понятійно-категоріального апарату й
усталеності загальновживаних термінів.
Ще однією особливістю розвитку вітчизняних досліджень пам’яті є те, що Україна із
запізненням входить у постмодерн і «memory boom» , як наслідок, – це двоїстий процес: з одного
боку, намагається долучитися до студій із дослідження пам’яті, перебираючи вже напрацьовану
методологію, з іншого боку, пошук національної ідентичності веде до конструювання власного
наративу й оформлення відповідних категорій.
Окрім того, значний вплив на процеси формування історичної пам’яті має дуальність
свідомісного рівня, тривале перебування в умовах ідеолого-герменевтичного простору
радянської держави, очікувальність (або об’єктивне встигання за процесом).
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Перші спроби осмислення конструкту «історична пам’ять» спостерігаються в 1990і рр. в умовах незалежності. На початку 2000-х з’являються історіографічні огляди студій з
дослідження пам’яті в історичному дискурсі [3], огляди в дисертаційних дослідженнях (В.
Жадько, Л. Стародбцева та ін. Прикметно, що в цій царині піонерство належить не історикам,
а здебільшого філософам, соціологам, культурологам.
Проблема полягає ще й в тому, що дослідження «історичої пам’яті» «не вписуються» в
паспорти спеціальностей із захисту дисертацій (відтак – захист відбувається з філософських
та політичних наук).
.На розвиток сучасної вітчизняної історіографії значний вплив мають переклади видань
– узалежнення від перекладних видань (з англійської, польської, німецької, французької та ін.;
запізнення у виробленні власних підходів та бачень методологічного поля;
концентрація методологічних напрацювань в площині соціології, філософії,
культурології, й значно менше-історії;
схильність до міждисциплінарних запозичень (це практика світова, водночас кожна
наука має свій інструментарій й техніки його використання);
відірваність методології й практики (наслідок: назвами, які рясніють поняттями
«історична пам’ять», «національна пам’ять», здебільшого маскують фактологічний канон);
тотальна електронізація пам’яті призводить до того, що зникає потреба щось пам’ятати
або пригадувати.
У сучасних умовах постала необхідність оформлення понятійно-категоріального
апарату «досліджень пам’яті», напрацювання теоретичного підґрунтя й вміння застосовувати
теоретичні знання на практиці.
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Клочак О. З.
Дипломатична академія України при МЗС України, м. Київ
ПОЧАТОК ПОЛІТИКИ ПРИМИРЕННЯ І ПАРТНЕРСТВА В ПОЛЬСЬКО-НІМЕЦЬКИХ
ВІДНОСИНАХ (1989-1991 рр.)
У кінці вісімдесятих минулого століття Польща, в рамках своєї «відкритості на Захід»
започатковує політику зближення з Федеративною Республікою Німеччина. Свідченням цього
став візит федерального канцлера Гельмута Коля в Польщу. 9 листопада 1989 року керівники
урядів обох країн Тадеуш Мазовецький і Гельмут Коль взяли участь у спільній месі німецькою
і польською мовами в містечку Кжижова, що в Нижній Сілезії. В кінці торжественної літургії
обидва прем’єр-міністри публічно обійнялися, що стало своєрідним символом історичного
примирення двох народів.
Результатом візиту став пакет підписаних 11 угод та інших домовленостей глав обох
урядів. Зокрема, в ході візиту Коля були підписані: Угода про молодіжні обміни; Договір
про співробітництво в галузі науки і техніки; Договір про співробітництво в галузі охорони
здоров’я та медичних наук; Договір про заохочення і взаємний захист капіталовкладень; Угода
про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища; Договір про заохочення
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співпраці для підприємств сільського і лісового господарства та харчової промисловості;
Угоду про взаємне заснування та діяльність інститутів в галузі культури та науково-технічної
інформації; Протокол стосовно консультацій міністрів закордонних справ та міністерств;
Угода про відновлення правових відносин у цивільних і кримінальних справах; Протокол про
завершення переговорів з питань, пов’язаних з відкриттям Генерального консульства ФРН
в Кракові і ПНР в Гамбурзі; Двосторонні дипломатичні ноти про взаємообмін військовими
аташе 1. Політичною цінністю була, перш за все, Спільна заява від 14 листопада 1989 року
2 – найбільш повна декларація в історії двосторонніх відносин з 1970 року, що складалася з
78 пунктів, включаючи всі складні питання широкого співробітництва між Федеративною
Республікою Німеччина та Польщею. Основою для подальшого розвитку польсько-німецьких
відносин стало підтвердження в цьому документі, що обидві сторони розглядають Угоду 1970
року як сталу основу їхніх відносин (пункт 4), а також, що непорушність кордонів, повага
територіальної цілісності і суверенітету усіх країн в Європі в їх нинішніх кордонах є одними
з основних умов миру (пункт 61). Однак, на початку Польщу тривожила відсутність згоди
канцлера Коля на вихід за рамки жорстких положень Угоди 1970 року, у тому числі включення
в Заяву так званої формули меж, схваленої в Бундестазі резолюцією 8 листопада 1989 року, в
якій стверджувалося, що польський народ має право на життя в безпечних кордонах, які не
оскаржуватимуться німцями в контексті територіальних претензій ні зараз, ні в майбутньому.
Спільна заява регулювала непрості реалії, які протягом тривалого періоду обтяжували
двосторонні відносини: питання німецької меншини в Польщі, використання німецьких назв в
польських населених пунктах, проблеми по догляду за військовими похованнями і увіковічення
місць німецького антинацистського руху опору в Польщі. Крім того, уряд ФРН підтримав
розпочаті економічні та фінансові переміни в Польщі і заявив про свою підтримку цих
реформ. ФРН зобов’язалася надати негайну допомогу, незалежно від результатів переговорів
у Варшаві з Міжнародним валютним фондом на тему коригування програми (пункт 24), або
перемовин про заборгованість перед Паризьким клубом (пункт 26). Відновлено було так звані
Гарантії Гермеса для спільно визначених і випробуваних проектів (пункт 33). Федеральний
уряд Німеччини готовий був фінансово підтримати польські гарантії на шляху фінансових
реформ більш ніж на 3 млрд. німецьких марок. З тих коштів 500 млн. німецьких марок мало
бути використано для стабілізації польського злотого. Водночас, уряд ФРН відмовився від
погашення більшої частини з мільярда доларів кредиту від 1975 року (так званого кредиту
Jumbo («гігантська» позика). На 760 млн. німецьких марок були повністю анульовані кредитні
та процентні зобов’язання, а 570 млн. німецьких марок було вирішено покласти в злотих на
рахунок Фонду польсько-німецької співпраці, створеного для фінансування спільних проектів
в Польщі (пункти 30-31) 3.
Згідно з офіційною позицією Варшави і Бонна приїзд канцлера до Польщі мав стати
поворотним пунктом у двосторонніх відносинах. За словами Артура Хайніча, експерта
з німецької проблематики, який у 1983 році був уповноважений опозицією вести таємні
переговори з представниками уряду ФРН, не можна занадто перебільшувати значення візиту
канцлера Німеччини. В кінці 1989 року ще не дійшло до радикальних змін на міжнародній арені.
Надалі були дві німецькі держави, а також біполярна, хоча і вже хитка, міжнародна система, що
постала в Європі після Другої світової війни. В результаті, обидва перемовники були обмежені
у своїх словах і ділах: Коль не міг говорити в цілому по Німеччині, а Мазовецький не мав права
вільно висловлювати свою думку із-за допоки членства у східному блоці – Варшавському
договорі 4.
Разом з тим, візит канцлера Німеччини перервався у зв’язку з динамічними подіями в НДР.
Увечері 9 листопада східнонімецька влада вирішила відкрити кордон з ФРН. Саме це викликало
так зване повалення Берлінського муру. Канцлер Коль, аби стати на чолі стрімкого процесу
возз’єднання Німеччини перервав візит до Польщі і відправився в Берлін. Коли через два дні
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він повернувся до Польщі продовжувати (до 14 листопада) свій візит, аналітики підкреслили
помітну зміну клімату у зустрічах. Польські політики і громадськість були здивовані темпами
розвитку відносин між двома німецькими державами та свідомо переймалися подальшим
розвитком подій на німецько-польському кордоні.
Політики по обидва боки кордону стверджували, що без «Солідарності» і демократичних
змін у Польщі, започаткованих Круглим Столом навесні 1989 року, не було б можливим
об’єднання Німеччини. Ця точка зору обґрунтовується тим, що рух «Солідарність» інспірував
польські прагнення формувати свою власну долю. Опозиційний рух надихнув не тільки поляків,
а й заохотив інші народи до аналогічних прагнень, включаючи право німців на самовизначення.
Вже з часу нелегальної діяльності після воєнного стану, введеного в 1981 році польська опозиція
розглядала актуальність німецького питання, у тому числі закритість кордонів по річках Одрі
і Нисі Лужицькій. Позиція політичної опозиції абсолютно відрізнялася від прокомуністичної
влади – в об’єднанні Німеччини бачилося не загрозу, а можливість звільнитися від радянської
протекції, руйнування своєрідної стіни, що відокремлювала Польщу від решти Європи.
Німецька єдність трактувалася як проблема сучасної європейської політики, а не як питання
невизначеного майбутнього 5.
У заяві Громадянського комітету «Солідарність» від 24 квітня 1989 року було зазначено
за «право народів на самовизначення», з одним суттєвим застереженням про «непорушність
усіх державних кордонів в Європі». Власне останній постулат не давав полякам спокою,
чи об’єднана Німеччина визнаватиме раніше затверджені НДР (в 1950 р.) і ФРН (у 1970 р.)
межі польського західного кордону по річках Одрі та Нисі Лужицькій, відтак, проявлялася
обережність у підтримці німецьких зусиль до об’єднання. Тим часом, зважаючи на те, що літом
1989 року збільшилася кількість громадян НДР, які втікали до ФРН через територію Польщі,
за посередництва посольства ФРН у Варшаві польська влада жодним чином не чинила опір
німцям на шляху до свободи.
У колах польської інтелігенції та нового владного середовища хоча й визнавалася
можливість становлення «великої Німеччини», однак, ніхто не очікував, що це відбудеться
так швидко. Відразу ж з поваленням у листопаді 1989 року Берлінської стіни, уряд Тадеуша
Мазовецького змушений був швидко й чітко визначитися зі своєю позицією до німецького
питання. Офіційна позиція базувалася на трьох постулатах.
По-перше, акцентувалося на праві народів, включаючи право німецького народу на
суверенітет і самовизначення в контексті об’єднання двох німецьких держав.
По-друге – скасування поділу на Східну і Західну Німеччину було сприйнято як пряму
причину подолання розколу Європи на два протиборчих блоки.
По-третє – стверджувалося, що через об’єднання Німеччини Захід впритул приблизиться
до Польщі, а остання у свою чергу стане ближче до Західної Європи із взаємно підтвердженим
кордоном по Одрі і Нисі Лужицькій. Власне, Польща мала б бути сусідом країни, яка
безпосередньо є частиною західних структур. Перед польським урядом постав надзвичайно
серйозний виклик зробити усе, щоб західний кордон Польщі не став новою завісою поділу
Європи.
Уряд Мазовецького, перший серед урядів країн Варшавського договору, визнав право
німців на возз’єднання, за умови, що об’єднана Німеччина не буде представляти загрозу для
жодної країни в Європі 6. Таким чином, на практиці було підтверджено тезу, якою давно
оперували західнонімецькі політики про тісний зв’язок між прагненням свободи в країнах
Центральної та Східної Європи та розв’язанням німецької проблеми. Поляки, які першими
пішли по шляху до свободи, власне, й торували шлях до возз’єднання Німеччини.
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Ладний Ю.А.
Дипломатична академія України при МЗС України, м. Київ
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС ПРЕЗИДЕНТА США ДЖ. У. БУША (2001-2009 рр.)
Зважаючи на політичне лідерство США в сучасній системі міжнародних відносин
вкрай важливим є проведення наукових досліджень у сфері процесу формування та реалізації
зовнішньої політики і дипломатії США новітнього часу. За оцінками більшості експертів і
істориків, за часів президенства Джорджа Уокера Буша (2001-2009 рр.) зовнішньополітичний
курс США зазнав кардинальних змін, що значною мірою вплинуло на розвиток світу в цілому,
і окремих регіонів зокрема.
Упродовж усієї виборчої кампанії 2000 року кандидат у президенти США Дж. У. Буш
наголошував на тому, що в зовнішньополітичній сфері, у випадку своєї перемоги, він
реалізовуватиме політику «виключного американського інтернаціоналізму» («Distinctly
American Internationalism») на відміну від політики «ліберального інтернаціоналізму», яка
впроваджувалася адміністрацією У. Дж. Клінтона. Протягом перших місяців після обрання
Дж. У. Буша президентом він цілком свідомо вважав американські національні інтереси більш
важливими, ніж глобальні інтереси США. Переважна більшість спостерігачів впевнена в
тому, що саме філософія так званого «класичного реалізму» здійснила найбільший влив на
представників адміністрації Буша на початку 2001 року. Ця зовнішньополітична філософія
складалася з трьох основних елементів. На практиці це означало те, що зовнішньополітичними
і дипломатичними пріоритетами Дж. У. Буша в перші місяці його правління стали: поновлення
впливовості очолюваних США політичних та військових альянсів по всьому світу; концентрація
уваги на європейському та азійському регіонах в якості найвищого геополітичного пріоритету
країни; більш прагматичне ставлення до розвитку відносин з Російською Федерацією та
Китайською Народною Республікою (остання, зокрема, розглядалася адміністрацією Буша
в якості конкурента, а не стратегічного партнера); використання військових можливостей
США для поширення американського впливу на планеті; забезпечення домінування так званої
«твердої сили» над «м’якою силою», а також адаптування дипломатичної служби США до умов
глобалізаційних впливів, модернізація збройних сил США та значне збільшення видатків на
оборону.
Зовнішньополітичні пріоритети США повністю змінив трагічний ранок 11 вересня 2001
року. Ці події та їх результати глибоко вразили американську націю та безпосередньо президента
США. У ніч на 12 вересня у своєму щоденнику він зробив наступний запис: «Сьогодні стався
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Перл Харбор ХХІ століття». Таким чином Дж. У. Буш перетворився на «президента військового
часу» [1]. Під впливом трагічних подій 11 вересня 2001 року адміністрацією Буша відразу ж
були внесені відповідні корективи та доповнення до визначених раніше зовнішньополітичних
пріоритетів держави і практичних дій дипломатів. По-перше, відбулося переналаштування самих
підходів адміністрації у вирішенні зовнішньополітичних пріоритетів держави. Дещо звужені
до цього часу американські національні інтереси були значно розширені з метою створення
належних передумов для боротьби з міжнародним тероризмом. По-друге, адміністрація Буша
відійшла від вузького трактування дипломатії та політики односторонніх дій і прийняла на
озброєння широкий мультилатералізм, хоча й з можливістю застосування в окремих випадках
унілатералізму. По-третє, адміністрація Буша змінила основний вектор своєї зовнішньої
політики з філософії реалізму (звернення мінімальної уваги на внутрішньополітичний та
економічний розвиток іноземних країн) до однієї з версій філософії ідеалізму, яка передбачала
пильний моніторинг внутрішнього розвитку окремих обраних за певними критеріями держав.
У цьому контексті гуманітарні інтервенції, миротворчі зусилля США отримали значно більший
пріоритет у зовнішній політиці Буша, ніж це було за часи його попередників.
Додатковим підтвердженням цих змін у зовнішньополітичних пріоритетах адміністрації
Дж. У. Буша стало звернення американського президента до представників спільного засідання
обох палат Конгресу США відразу ж після 11 вересня 2001 року. Проголошений ним раніше
курс «виключно американського інтернаціоналізму» було трансформовано у політику
«всеосяжного американського глобалізму» («Comprehensive American Globalism»). Під час
свого виступу в Конгресі Буш підкреслив: «Нашим ворогом є радикально налаштована мережа
терористів та кожен уряд, який їх підтримує… Наша війна з терором починається з «Аль-Каїди»,
але не закінчується нею. Вона не завершиться доти, доки кожне міжнародне терористичне
угруповання не буде знайдене, зупинене та знешкоджене» [2]. При цьому абсолютність
глобального протистояння тероризму полягала в першу чергу, на переконання адміністрації
Буша, у боротьбі між терором та свободою, боротьбі між державами, які підтримують терор,
та державами, які протистоять йому, а також боротьбі між цивілізованим і нецивілізованим
світом.
Проте найбільш суттєві зміни в зовнішній політиці і дипломатії Дж.У. Буша торкнулися
питань організації коаліційних зусиль, а також тієї швидкості, з якою були зібрані в одно ціле
усі союзники та партнери для боротьби з міжнародним тероризмом. Однією з перших країн, яка
оголосила власну готовність надати всебічне сприяння США у цій боротьбі, зокрема шляхом
обміну інформацією та можливістю використання її повітряного простору в гуманітарних
цілях, стала Російська Федерація. КНР, Індія та Пакистан протягом двадцяти днів з моменту
атак на Пентагон і Світовий центр торгівлі в Нью-Йорку також висловили готовність надати
сприяння та здійснювати обмін відповідною інформацією. 27 країн запропонували США
можливість використання їх повітряного простору та аеропортів у зв’язку з проведенням
військової операції в Афганістані, де, за наявними на той час відомостями, переховувався
лідер терористичної організації «Аль-Каїда». 46 декларацій підтримки було прийнято
різноманітними міжнародними організаціями. Близько 100 країн світу запропонували США
можливість надання інформації розвідувального характеру. Рада Безпеки ООН прийняла
спеціальну резолюцію, положення якої зобов’язували усі країни світу переслідувати тероризм
і його прихильників.
Водночас, найбільшою несподіванкою поствересневих подій 2001 року, на думку
фахівців, стало рішення адміністрації Буша стосовно необхідності більш активного втручання
США у внутрішні справи окремих держав світу. Зокрема, була визначена так звана «вісь зла»
у складі Ірану, Іраку та КНДР, проведена військова підготовка та забезпечена консультативна
підтримка збройних сил Філіппін, Ємену, ряду інших країн, здійснена морська блокада
Судану з метою попередження можливої втечі терористів «Аль-Каїди». Прикладами значного
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посилення уваги США до так званих «гарячих точок» планети стало й призначення генерала
Ентоні Зінні (Anthony Zinni) в якості спеціального представника США на Близькому Сході,
у той час як Державний секретар США Колін Пауелл (Colin Powell) активізував зусилля з
метою розв’язання існуючих гострих питань взаємовідносин між Індією та Пакистаном,
зокрема так званої Кашмірської проблеми. Усі ці реалізовані адміністрацією президента США
зовнішньополітичні та дипломатичні заходи досить швидко отримали назву «Доктрина Буша»,
головною метою якої стало створення належних передумов для забезпечення боротьби США
з тероризмом і тими, хто його підтримує, на міжнародній арені.
Паралельно з тим, що заяви та практичні дії президента Буша підтверджували
факт формування нової зовнішньої політики США в період після 11 вересня 2001 року, її
основи додатково були закріплені у 2002 році в офіційному документі країни під назвою:
«Стратегія національної безпеки США». Відповідно до положень цього документа, головною
фундаментальною метою американської зовнішньої політики і дипломатії стає вже «створення
балансу сили на підтримку свободи» [3; 7].
У 2004 році Дж. У. Буш отримав повторну перемогу на чергових президентських виборах
у США, частково завдячуючи продовженню зовнішньополітичному курсу країни з акцентами
на антитерористичній діяльності. Водночас, вже після завершення активної фази військової
операції в Іраку адміністрація Буша почала усвідомлювати необхідність перегляду окремих її
напрямів. Підтвердженням вищевикладеного стала заява переобраного у 2004 році президента
США Буша під час його зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером (Tony
Blair), який заявив наступне: «мій другий термін я планую присвятити поглибленню наших
трансатлантичних зв’язків з європейськими народами». Крім цього він підкреслив й те, що
налагодження більш тісних зв’язків та співробітництва між Європою та Америкою, на його
думку, є визначальним для «просування демократії у світі» [4].
Які ж загальні наслідки відчув на собі світ за результатами односторонньої реалізації
США зовнішньої політики і дипломатії за часів правління Буша-молодшого?
Після розпаду СРСР та Організації Варшавського договору, зникнення альтернативи
капіталістичній системі – соціалістичного табору – США стають єдиною наддержавою в
однополярному світі. Спираючись на свій потужний економічний потенціал, зовнішня політика
США за часів Буша-старшого та У.Дж.Клінтона почала безпосередньо та опосередковано
впливати на життя людей в усьому світі навіть більше, ніж їхні власні уряди, що поступово
і спричинило стихійний протест громадян цих країн, включаючи й реалізацію окремими
екстремістськи налаштованими їх представниками міжнародних терористичних актів. Вже
зараз зрозумілим є те, що за часів правління Дж. У. Буша світ зіткнувся з терором нового
порядку – ідеологічним, а відтак – безкомпромісним [5]. Події в США на початку ХХІ сторіччя
віддзеркалили найгостріші суперечності сучасного світу. Про них вже багато сказано та
написано: зіткнення цивілізацій, конфлікт ісламу та інших релігій, Півночі і Півдня, багатих і
бідних тощо.
Отже, усебічне вивчення зовнішньої політики і дипломатії Дж.У.Буша та результатів її
реалізації стає дедалі нагальним не лише з історичної точки зору. Проведений аналіз свідчить про
цілком реальну можливість повернення США до реанімації «Доктрини Буша» за результатами
проведення у 2012 році чергових президентських виборів у США. Зокрема, 6 жовтня 2011
року лідер на той час за рейтингами серед кандидатів в президенти від республіканців ексгубернатор штату Массачусетс Мітт Ромні (Mitt Romney) заявив агентству новин «ФрансПресс», що «Америка та наші союзники постали перед серйозними загрозами. Для того, щоб
нейтралізувати ці загрози до їх перетворення в конфлікти, наша зовнішня політика повинна
керуватися стратегією сильної Америки» [6].
Проведенний аналіз найбільш резонансних зовнішньополітичних рішень і
дипломатичних дій Дж.У. Буша, визначення ступеню їх впливу на загальний розвиток світової
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системи міжнародних відносин у цілому в період з 2001 по 2009 рр. свідчить про те, що ця тема
може набути додаткової актуальності для суспільно-політичного розвитку США у контексті
чергових президентських виборів 2012 року, у результаті яких республіканці мають непогані
шанси здобути перемогу і, як наслідок, повернутися до реалізації так званої «зовнішньої
політики Дж. У. Буша».
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Ляшенко Д.А.
Робочий апарат Укрбюро Інтерполу, м. Київ
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА. УТВОРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ
У якості одної з характерних ознак міжнародних відносин на сьогоденному етапі
можна виділити збільшення кількості складних проблем, які не можуть бути вирішені на
двосторонній або регіональній основі і вимагають залучення до співробітництва більшості
держав світу. До однієї з таких проблем належить феномен „транснаціональної злочинності»,
яка, за словами Генерального секретаря ІХ Конгресу ООН з попередження злочинності та
поводження із правопорушниками Дж. Джакомелі, створює загрозу для розвитку та безпеки
усього міжнародного співтовариства [1, c. 4].
ХІХ ст. ознаменувало переломний етап у розвитку міжнародного співробітництва
держав у сфері боротьби з міжнародною злочинністю.
Перед керівниками поліцейських відомств різних країн постав ряд проблем, пов’язаних,
по-перше, з розшуком та арештом злочинців, що переховуються за кордоном та вирішенням
питання хто буде вести розшук: поліція країни-ініціатора розшуку або країни-перебування
злочинця, і, по-друге, з питаннями практичного характеру, які виникають у зв’язку із
необхідністю ідентифікації злочинця, який розшукується поліцією.
Вирішенню згаданих проблем шляхом використання дипломатичних каналів в значній
мірі перешкоджали існуючі формальності, використання особистих контактів керівників
поліцейських служб складало доволі ненадійну основу для міжнародного поліцейського
співробітництва, тому виникла об’єктивна необхідність у створенні відповідних
загальноприйнятних форм співробітництва в цій галузі. Цей період характеризувався
усвідомленням представників правоохоронних відомств різних країн у необхідності
вироблення формули налагодження співробітництва і поєднання зусиль у боротьбі зі
злочинами, які носили транснаціональний характер.
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Так, в 1889 році було створено Міжнародний союз кримінального права, який вважав
своїм завданням наукове вивчення злочину, його причин та засобів протидії. Учасники
першого установчого засідання союзу констатували появу «міжнародної злочинності» та
закликали поліцейські служби різних країн до узгоджених дій щодо її попередження. У спробах
дійти прийнятного рішення країни активно використовували і таку форму міжнародного
співробітництва як конференції. Так, за період з 1885 по 1906 роки було проведено шість
міжнародних кримінально-антропологічних конгресів, на яких були розглянуті найбільш
гострі на той час питання науки кримінального права [2, c.85].
Дійсно визначною подією в історії розвитку міжнародного поліцейського співробітництва
став Міжнародний конгрес кримінальної поліції, що проходив з 14 по 20 квітня 1914 року в
Монако та на якому були представлені 24 країни Європи, Азії та Латинської Америки, в тому
числі і Росія.
Наступне засідання конгресу планувалося провести в Бухаресті в 1916 році, однак цьому
перешкодила Перша світова війна, закінчення якої ознаменувалося для Європи бурхливим
ростом злочинності. Проблема міжнародної злочинності з’явилася знову, але у більш гострій
ніж у ХІХ ст. формі.
Необхідність в поновленні перерваних війною міжнародних контактів національних
поліцейських служб призвела до проведення у Відні з 3 по 6 вересня 1923 року Міжнародного
поліцейського конгресу, в якому взяли участь представники усіх континентів за виключенням
Австралії.
Серед інших, конгрес прийняв рішення про створення міжнародної поліцейської
організації, що повинна була функціонувати на постійній основі, – Міжнародної комісії
кримінальної поліції (МККП). Офіційною датою створення Комісії вважається 7 вересня 1923
року, яке можна вважати «днем народження» Інтерполу.
Штаб-квартира Комісії розташовувалася у Відні, а очолив її верховний комісар – керівник
поліції Відня. Кожна держава-член МККП була представлена хоча б одним представником,
спочатку до складу комісії входили 28 членів, в 1925 році – 37 офіційних членів від 20 країн,
в 1932 році – 57 офіційних та 4 неофіційних члена від 30 країн. В цьому ж році у Римі було
проведено чітке розмежування офіційних членів від неофіційних: тільки офіційні члени
стали користуватися правом голосу. В 1938 році в Міжнародну комісію кримінальної поліції
вступили вже 34 країни [3, c. 27].
Для підтримання постійного зв’язку з Комісією, а також поліцейськими службами різних
держав в кожній країні передбачувалося створення поліцейського центру: нового підрозділу в
структурі поліцейського відомства, виконуючого невластиві йому функції. Вказані поліцейські
центри явилися прообразами НЦБ – Національних центральних бюро Інтерполу, основних
структурних ланок міжнародного поліцейського співробітництва.
Протягом 20-х – 30-х років відбулося остаточне оформлення організаційної структури
Міжнародної комісії кримінальної поліції, яка стала основою майбутньої структури Інтерполу;
намітилися основні напрямки діяльності організації: боротьба із фальшивомонетництвом,
работоргівлею, нелегальним розповсюдженням наркотиків, боротьба з міжнародними
злочинами економічної спрямованості і т.д. Однак вести розмову про широке міжнародне
поліцейське співробітництво в рамках Комісії було поки що зарано, вона переважно була
«європейською організацією» [4. c.121].
Закінчення Другої світової війни не тільки принесло поразку Німеччині та перемогу
антифашистській коаліції, але і поставило Європу перед обличчям нової небезпеки: швидким
ростом організованої злочинності та зростаючим впливом «чорного ринку».
З 3 по 5 червня 1946 року в Брюсселі пройшов перший повоєнний конгрес МККП. В
роботі конгресу взяли участь 17 країн Європи, Латинської Америки та Азії. До участі в конгресі
не було запрошено Радянський Союз, хоча було очевидно, що він міг бути корисним для
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діяльності Комісії.
Замість старого Статуту 1923 року, який втратив силу, були прийняті нові Тимчасові
положення про цілі, завдання та принципи діяльності Комісії. Конгреси Комісії вирішено було
іменувати Генеральними та проводити щорічно. Штаб-квартиру Комісії було перенесено до
Парижу.
Почала зростати кількість держав-учасниць Комісії. В 1951 році їх число збільшилося до
37, до середини 50-х років членами Комісії були більш як 70 держав, а в 1974 році їх було вже
117 [5, c.40].
Повоєнні роки були відзначені активним розширенням діяльності Комісії, підвищенням
її ролі у міжнародному співробітництві. В 1949 році Комісії було надано консультативний
статус при Організації Об’єднаних Націй.
На 24 сесії Комісії в Стамбулі в 1954 році було прийняте рішення про створення
спеціального комітету експертів для підготовки проекту нового статуту організації. Проект
був підготовлений та одноголосно прийнятий в 1956 році на 25 сесії Комісії у Відні. Він вступив
в силу 13 червня 1956 року.
Новий Статут мав усі ознаки установчого акту та детально регламентував компетенцію
організації, її цілі та завдання, принципи участі в міжнародному співробітництві у боротьбі
із міжнародною злочинністю. Статут визначав внутрішню структуру Організації, функції
кожного органу, він закріпив також і нове найменування Організації – Міжнародна організація
кримінальної поліції (МОКП).
З прийняттям нового Статуту почався новий етап в діяльності Організації, з 1960 року
засідання Генеральної Асамблеї стали проводитися за межами Європи.
В 1966 році штаб-квартира Інтерполу було перенесено до пригороду Парижу в Сент-Клу,
в 1984 році – до Ліону.
Отже, створення Інтерполу було зумовлено об’єктивними закономірностями суспільного
розвитку, тобто інтернаціоналізацією економічної, науково-технічної сфер життя, яка призвела
до виникнення такого явища як «міжнародна (транснаціональна) злочинність». Вирішити цю
проблему можливо лише розвиваючи міжнародне співробітництво, найбільш ефективною
формою якого є міжнародні організації.
Міжнародна організація кримінальної комісії розвивалася поступово: з міжнародної
комісії, що була органом міжнародної конференції, вона перетворилася на міжнародну
організацію, що володіла ознаками як міжурядового так і неурядового характеру, а згодом
трансформувалася у міжнародну міжурядову організацію. Отже, змінювалася і юридична
природа Інтерполу, його міжнародно-правовий статус, які внаслідок цього сьогодні мають
складний характер.
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Поняття «культ» та «неокульт» яК ідентифікатор феномену нової
релігійності: історіографічний аналіз
У сучасній науковій літературі релігієзнавчого спрямування використовуються
різноманітні дефініції нових релігійних утворень, які набули поширення на межі 1960—1970х років у країнах Заходу та на межі 1980—1990 років активізувалися у країнах колишнього
СРСР. Швидке зростання нових форм релігійності, як явище нове і невивчене, зіткнулося
з проблемою ідентифікації, не знайшло оптимального і коректного сталого означення,
одностайно підтриманого усіма дослідниками.
При аналізі напрацювань вітчизняних та закордонних науковців відзначено, що до нових
релігій застосовують занадто велику множину означень. При чому характерно, що окремі
групи, дослідників, члени нових релігійних громад, діячі традиційних церков, прихильники
антикультових рухів, пересічні громадяни використовують різні назви.
Відомий український релігієзнавець А. Колодний вважає, що «термінологічно
визначити новий феномен виявилося особливо важким завданням. Ще й досі немає єдиного,
загальновживаного терміну, який би позначив усе різноманіття новітніх явищ у релігійній сфері»
[1, с. 782]. Подібну позицію підтримує російський дослідник Є. Балагушкін, наголошуючи, що
різноманітність нових релігій, сект і культів настільки велика, що для них важко відшукати
спільну назву. Недивно, що одна з присвячених їм книг мала назву «Странные культы» [2, с. 96].
Як зазначає відомий німецький історик, один із фундаторів так званої «історії понять»
у контексті соціальної історії Р. Козеллек, що «історія будь-якого слова чи поняття веде від
констатації значень, отриманих їм у минулому, до фіксації цих значень для нас» [3, с. 121]. У
цьому контексті стосовно нової релігійності використовують ряд понять й терміносполучень,
зокрема: «нетрадиційна релігія», «нова релігійна течія», «неорелігія», «секта», «культ», а
також ряд модифікацій та видозмін на кшталт «новий релігійних рух», «тоталітарна секта»,
«деструктивний культ» тощо. Паралельною є проблема трактування певного поняття та
насичення його певними властивостями.
Якщо розглядати поняття «культ» для позначення нової релігійності, то згідно з
установленим висновком, найприйнятніше сприймати його як відгалуження від історичної
релігії, але з власним віровченням та світосприйняттям. Модифікація поняття «неокульт» може
поєднувати різноманітні сучасні релігійні утворення. Філософ Т. Оленич запропонувавши
термін «неокульт», розуміє релігійну або містичну організацію, яка на відміну від поняття
«культ», має чіткі хронологічні рамки і виникла у ХХ столітті після Другої світової війни [4, с.
127].
Російські релігієзнавці С. Самигін, В. Нечипуренко та І. Полонська відзначили, що під
поняттям «культ» можна розуміти «… невелику релігійну групу, яка об’єднує людей, що прагнуть
до власного містичного досвіду, із нерозвинутою організаційною структурою та харизматичним
лідером» [5, с. 509]. Саме всеохоплююча влада лідера, як вважають американські дослідники
Дж. Крамер та Д. Олстед, є відмінністю НРТ та «культу» (у якості громади нової релігійності)
від традиційних релігій. Основним критерієм «культу» є особлива модель організації релігійної
громади [6, с. 52]. Американські дослідники Дж. Макдауелл та Д. Стюарт зробили висновок, що
культ — це група людей, переконання яких ґрунтується на уявленнях про перевагу конкретного
лідера, що значною мірою призводить до заперечення центральних доктрин християнства,
викладених у Біблії. Ними було запропоновано умовний поділ «культів» на західні, східні та
«Культи Нового Часу» [7, с. 10-11]. Більш детальну інформацію про характерні риси «культу»,
ми знаходимо у праці В. Бодаренка, А. Косянчука й В. Фомиченка, яка була опублікована ще 1988
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році. У ній були перелічені наступні характеристики: відсутність чіткої ієрархічної структури
і постійного чисельного складу, часте дроблення та об’єднання груп, повна гегемонія лідера у
питаннях віровчення [8, с. 17-18]. Австралійський теолог М. Порубльов зазначає, що «культами,
по-перше, називають невеликі за чисельністю, однак активно діючі релігійні течії, які або
частково, або повністю відкидають апостольський символ віри християнства. По-друге, цей
термін є означенням невеликих, однак, активних релігійних груп, що взагалі не мають жодного
відношення до християнства. По-третє, слово «культ» відносять до таких релігійних рухів, які
засновують богословське віровчення на основі різних світових релігій…» [9, с. 24]. Але, як
вважають американські дослідники Дж. К. Росс та М. Д. Лангоуні, «культи», наголошуючи на
своїй унікальності і закритості, виступають як альтернатива існуючим історичним конфесіям
[11, с. 13].
Іспанський соціальний антрополог М. Варґас Йовера зазначила, що поняття «культ»
досить часто використовується без жодної кореляції щодо конкретної релігійної громади, не
аналізуючи її діяльність і не демонструючи реальний образ її пересічного представника [10,
p. 504].
Думка українських дослідників В. Петрика, Є. Ліхтенштейна, С. Сьоміна, В. Гришка та
В. Остроухова тотожна з означеннями російських та закордонних колег: це «релігійна містична
організація, котра характеризується необмеженою владою духовних лідерів, жорстокою
дисципліною, сильним впливом на психіку адептів, релігійним фанатизмом та екстремізмом»
[11, с. 192]. Подібна характеристика надана у розвідці «Религии народов современной России» за
редакцією М. Мчедлова, у якій визначається сутність поняття «деструктивний культ» (лапки –
В.О.), відзначено, що останні є «екстремістським різновидом нетрадиційних релігій» [13, с. 87].
Вищевказане визначення неоднозначно говорить про те, що дослідник розрізняє нові релігійні
організації за видами діяльності, тобто ті, які не спричиняють шкідливого впливу на оточуючих,
мають на меті позитивні, наприклад, лікувальні цілі, і ті, що несуть у собі ідеї безцільності
нинішнього життя і спрямовані на самознищення. Так, відомий український дослідник релігії
В. Єленський зосередив увагу на тому, що «культи, які практикують насильство — особливо …
не популярні і загалом невдачливі. Вони могли плекати грандіозні плани навернення мільйонів,
але ніколи не здійснювали їх, крім тих випадків, коли рух проходив шлях від секти до церкви
й рухався до релігійного «мейстриму» – шлях, що займає десятиліття, якщо не століття» [14,
с. 16].
Іспанський соціальний антрополог М. Варґас Йовера, проаналізувавши поняття «культ»
зробила висновок, що це поняття носить принизливий характер. Ознаками, які відрізняють
його від НРТ є фанатизм, нетерпимість, прагнення поширити враження суспільної небезпеки.
Однак, на думку дослідниці, у деяких соціальних розвідках є допустимим можливість
використання поняття «культ», але тільки у тому випадку, коли воно не має факту оцінювання.
[15, р. 46]. У термін «культ» польський психолог Д. Крок вносить і поняття нової релігійності,
але за умови своєї нейтральності, коли «… це релігійні групи, які не є традиційними або,
доброякісними, або руйнівними…» [16, р. 66].
При систематизації напрацювань вітчизняних та закордонних дослідників установлено,
що термін «культ» не може бути застосований для ідентифікації нової релігійності сучасного
періоду, перш за все тому, що поряд із поняттям «секта» набуло негативного трактування.
Поняття «культу» і «нової релігійності» не тотожні між собою і містять ряд істотних
відмінностей за тривалістю існування, походженням, віроповчальними положеннями та
етичними принципами, рівнем організації і чіткістю ієрархічної структури, кількісним складом
адептів, ставленням до членів інших релігійних груп, до історичної церкви, до соціуму тощо.
Під «культом» слід розуміти зовсім невелику організацію з невизначеними хронологічними
рамками (що є визначальним фактором), нечіткою структурою і можливостями частого
дроблення і поєднання, часто нагадує групу людей, які об’єднані спільною ідеєю. Тоді як
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організації нової релігійності об’єднують велику кількість адептів, часто включають не одну
громаду, мають більш сталий склад і чітко визначені віроповчальні та організаційні принципи.
Хоча означення «культ» має на увазі релігійну організацію, сформовану на основі
традиційного віровчення, вона існує в рамках традиційної релігії, а нова релігія вийшла за
її межі як окрема самостійно сформована організація або група організацій, як нове явище у
сфері релігії.
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Астраханский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Россия
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СПЕЦИФИКЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В
СИСТЕМЕ КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Теория социально-политического развития ХХ века черпает свой методологический
багаж с идейно-концептуальных ориентиров классической науки ХVII-XIX вв. Идеалом
классической науки было эмпирическое знание основанное на механистической парадигме
ньютоно-картезианской физики, которая в дальнейшем оказала сильное влияние и на
развитие социальных и гуманитарных наук. В рамках данного понимания общественного
развития лежало мировоззрение машинной цивилизации XVII-XVIII вв., когда образ
функционирования простого механизма переносился на устройство и развитие мира в целом
(«лапласовский детерминизм»). Поэтому моделью мира становился часовой механизм, в
котором детерминировано поведение и развитие любых систем.
Идея социального прогресса становится ключевым двигателем социального развития,
которое опиралось на рациональное переделывание мира во имя счастья человечества. Тем не
менее, сформированная в ее рамках позитивистская методологическая доктрина была исходно
дисфункциональна для описания сложных социальных систем. Наиболее значимое социальнополитическое выражение получил детерминистский подход в 1651 году в трактате Т. Гоббса
о Левиафане. В данном трактате Т. Гоббс рассматривает государство в качестве большого
искусственного человека – Левиафана, функционирующего как механизм, или механическое
соединение отдельных людей, сумма которых представляет колоссальную силу, подчиненную,
однако, законам классической механики [1, c. 6]. В модели Гоббса причинный детерминизм
общественных взаимодействий строго ограничивал индивидуальную волю человека и его
самоорганизацию.
Также в идеях Б. Спинозы отчетливо просматривалась заимствование механикоматематической методологии для объяснения модели взаимоотношений между государством
и обществом, которое определяется общественным договором. Данная модель исходит из
принципа равновесного и эволюционного развития государства и общества, поэтому между
ними существует нечто вроде равновесия сил, нарушать которое опасно. К праву государства
не относятся действия, подрывающие его способность руководить подданными; всеобщее
возмущение может положить конец «общественному соглашению», превратить гражданское
состояние в состояние враждебности [2, c. 176].
В связи с этим одним из главных принципов позитивизма в социальных науках
являлся постулат о чистой науке, свободной от ценностей социальной природы. Вместо этого
превалировали модели и методы точных наук, которые копировали представление о простой
и однородной механической Вселенной. Как считает О. Тоффлер, «оно явно довлело над умами
творцов американской конституции, разработавших структуру государственной машины, все
звенья которой должны были действовать с безотказностью и точностью часового механизма.
Меттерних, настойчиво проводивший в жизнь свой план достижения политического
равновесия в Европе, отправляясь в очередной дипломатический вояж, неизменно брал с
собой в дорогу сочинения физика и астронома Лапласа» [3, c. 25].
Линейные принципы развития были свойственны и для взглядов представителей
Просвещения, которые выступали за эволюционное и постепенное развитие общества. Вольтер
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оправдывал предшествующие революции (например, казни английского короля Карла I),
мечты о свержении тиранов у просветителей сочетались с рассуждениями о нежелательности
кровопролития, о пагубных последствиях гражданской войны и т.п. В идеологии либеральной
буржуазии к этим соображениям прибавляется страх перед выступлениями трудящихся масс.
«Когда чернь примется философствовать, – утверждал Вольтер, – все погибло». Просветители
возлагали надежды на постепенные реформы сверху [4, c. 15].
Также для политической мысли эпохи Просвещения было характерно понимание не
только постепенного равновесного развития общества, но и четкого очертание начального и
конечного пункта данной эволюции. Идеалы гражданского общества и правового государства
становятся главной целью политического развития любого государства.
В учении родоначальника немецкой классической философии И. Канта развитие
человеческого общества делится на два больших периода: историю становления свободы и
историю свободы в ее достижении вперед. Общественное развитие осуществляется в форме
культуры, «которая состоит в общественной ценности человека», а его содержанием является
просвещение [5, c. 179]. В его доктрине просвещение впервые было осмыслено как всемирноисторический процесс, в ходе которого человек, благодаря прогрессу культуры, преодолевает
зависимость от природы и обретает свободу. Будущее развитие человечества он связывал с
образованием мировой конфедерации правовых республиканских государств. Для И. Канта
разумное есть нарастающий итог культуры, а не обобщение существующей практики. И.
Кант также как большинство мыслителей Просвещения, негативно воспринимал революцию
как форму общественного развития, был сторонник постепенных реформ, выражающих
легальность буржуазной революции.
В учении представителя немецкого идеализма Г.В.Ф. Гегеля государство мыслилось
как высшая ступень развития объективного духа, «шествие Бога в мире». Развитие идет
от абстрактного к конкретному, каждая последующая стадия включает в себе «истину»
предыдущих. Это и есть диалектический процесс. Процесс самопознания абсолютной идеи
разворачивается логически и во времени, как и всемирная история человечества. Этот процесс
имеет глобальный характер и охватывает всю человеческую культуру, включая эволюцию
политических институтов. Государство является целью развития общества, и этатизм является
его ключевой доктриной. Поэтому в действительности государство есть вообще первое, внутри
которого семья развивается в гражданское общество». Государство первично к гражданскому
обществу и логически и хронологически. Гражданское общество сформировалось только в
эпоху Нового времени [6, c. 237].
Другим детерминизмом в историософии Гегеля является абсолютизация роли Запада во
всемирном историческом процессе. Восток помещался в основание развития человечества, в то
время как Запад относился к вершине самораскрытия абсолютного духа. «Всемирная история,
— утверждал философ, — направляется с Востока на Запад, т. к. Европа есть безусловно конец
всемирной истории, а Азия — ее начало» [6, 253].
В первой половине ХIХ века рационалистические концепции линейного социальнополитического развития в рамках политической философии не могли в полной мере дать
адекватной оценки росту общественной динамики. В противовес рациональным концепциям
развития политической философии, появилось новое направление в рамках эволюционной
парадигмы политического развития – позитивизм.
Позитивизм как принцип познания социально-политических явлений ввел в
гуманитарные науки О. Конт. В его работах раскрываются закономерности переходных
состояний общественного развития - разрушение старых верований как фундамента
социального порядка, упадок авторитетов, сомнения, моральная испорченность, политические
беспорядки, погружение общества в анархию [7]. В орбиту анализа политических
процессов включались факторы, прежде не принимающиеся во внимание: возрастающая
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внутренняя дифференциация общества, вызванная прогрессирующим разделением труда,
духовные факторы (коллективные представления, верования), международные отношения.
Позитивистская парадигма лежит в основе традиционной теории представления роли
государства, выстроенной еще Платоном. Новые возникающие свойства системы, которые
могли бы изменить будущее, расцениваются как девиации и отторгаются, элиминируются.
Позитивистский подход к развитию социальных систем в своем методологическом арсенале
делает акцент на познание устойчиво воспроизводящихся организованностей. Главным
методологической идеей здесь является механизм самоподдерживающейся социальной системы
за счет духовного взаимодействия индивидов в процессе межиндивидуальной коммуникации,
сформированным прошлым опытом или феноменологическими представлениями о нем.
Стабильность такой системы заключается – в поддержании гомеостаза, равновесия в некоем
феноменологическом состоянии.
Таким образом, в системе классической науки были сформулированы следующие
принципы социально-политического развития, которые в дальнейшем повлияли на
политическую науку ХХ в. (в виде теорий модернизации, демократического транзита): 1.
Представление о развитии как о линейном процессе от традиционных обществ к современным;
2. Отношение к революциям, социально-политическим изменениям как к социальным
девиациям; 3. Абсолютизация роли Запада и западных политических институтов в развитии
человеческих обществ.
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Такижбаева Н.З.
Международная Академия Бизнеса, г. Алматы, Казахстан
СТРАТИФИКАЦИЯ КАЗАХОВ, РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕНИИ
КАЗАХСТАНА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ (ПО ДАННЫМ ВСЕСОЮЗНЫХ
ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ В.)
Казахстан в ХХ веке, как и ныне, славился своим многонациональным населением.
КазССР была одной из советских республик, где титульная национальность во второй
половине ХХ в., была одной из ма лочисленных, сос тавляя менее одной тре ти
населения респу блики.
А ведь, как заметил президент РК Н.А.Назарбаев, «Казахстан в своем нынешнем виде
– не чей-то подарок казахам, а их историческая родина, исконно казахская земля. И не вина,
а беда нашего народа в том, что он стал меньшинством на земле своих предков вследствие
колониального порабощения царской империей, вымирания от голода в годы Советской
власти, ссылок и переселений других наций в период коллективизации и Отечественной
войны, механического возрастания удельного веса некоренного населения в ходе целинной
эпопеи и освоения недр республики» [1, с.38]. При этом он подчеркнул, что национальное
возрождение казахов в сочетании с общедемократическими процессами, реализацией прав
человека является необходимым условием равноправного развития других национальностей.
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Как свидетельствует история, казахи умеют жить в согласии с представителями остальных
национальностей, постоянно поддерживая такую атмосферу, чтобы все живущие в республике
считали Казахстан своей родиной, при консолидирующей роли казахов.
Рассмотрим, каков был уровень образования, один из важных показателей качества
жизни народа.
Уровень образования национальностей сельского населения Казахстана в динамике
показать затруднительно, так как в публикациях переписей эта информация представлена
не полностью, а в материалах переписи 1979 г. они совсем отсутствуют. Несмотря на такую
неполноту, имеющаяся статистика все же позволяет рассмотреть уровень образования
отдельных национальностей сельского населения. В частности, вот каким он был в 1959 и 1970
гг. (см. табл.).
Таблица 1. Гендерная с тратификация отдельных национа льнос тей сельского
населения по у ровню о бразования в 1959 и 1970 гг.* (на 1000 человек в возрас те
10 ле т и с тарше) [Таблица составлена и рассчитана по: 2, c.490 – 493]
Национальности На 1000 человек в возрасте 10 лет и старше
приходится лиц с образованием
выс- незасредним
средним н е п о л - Итого с выс- начальным не
шим к о н ч е н - специобщим
ным
шим
имеют
ным
альным
средним и средним
начальвысшим
(полным и
ного
неполным)
образования

Оба пола
Казахи
1959г.
1970 г.
Русские
1959 г.
1970 г.
Украинцы
1959 г.
1970 г.
Мужчины
Казахи
1959г.
1970 г.
Русские
1959 г.
1970 г.
Украинцы
1959 г.
1970 г.
Женщины
Казахи
1959г.
1970 г.
Русские
1959 г.
1970 г.
Украинцы
1959 г.
1970 г.

7
20

7
6

20
31

42
99

175
199

251
355

221
307

528
338

12
18

6
6

53
59

41
69

228
246

340
398

333
364

327
238

9
15

5
5

44
54

41
69

249
271

348
414

323
345

329
241

13
31

11
8

31
39

61
118

219
221

335
417

231
312

434
271

13
18

5
5

46
44

41
70

255
271

360
408

406
417

234
175

13
19

5
5

44
49

45
73

300
311

407
457

375
383

218
160

3
11

3
5

10
25

25
82

138
178

179
301

213
303

608
396

11
18

7
6

59
71

41
69

205
224

323
388

271
318

406
294

6
11

5
5

43
58

36
65

202
236

292
375

275
312

433
313

Примечание: *Данных за 1979 г. не т; а в 1989 г. у ровень о бразования
учитыва лся с 15 ле т.
Из таблицы видно, что уровень образования казахов на селе был очень низким. Из каждой
1000 человек в возрасте 10 лет и старше в 1959 г. более половины не имели даже начального
образования. Однако и через десять лет у них, в сравнении с другими национальностями, была
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самая высокая доля лиц без образования и одна из низких – с высшим и средним специальным.
Поэтому неудивительно, что образованность казахов, по данным переписи 1970 г., была самой
низкой на фоне других национальностей, проживающих в сельской местности республики.
Самыми же образованными на селе были русские, у которых удельный вес имеющих
среднее специальное образование являлся наивысшим. К тому же немалым был и контингент
лиц с высшим образованием.
У украинцев доля лиц с высшим и средним (полным и неполным) образованием была
выше, чем у русских. Однако по численности имеющих высшее образование украинцы
отставали от них.
Каждая из этих национальностей имела свои особенности в уровне образования мужчин
и женщин. В целом же тенденция у них была общая – по образованности мужчины опережали
женщин, которые доминировали по удельному весу в своем составе лиц без ачального
образования.
Среди занятого сельского населения уровень образования отдельных национальностей
в эти годы был следующим: в 1959 г. у всех национальностей больше половины всех занятых
были с начальным или без начального образования. К 1970 г. их уровень повысился, но не
столь значительно: доля лиц с высшим и средним (полным и неполным) образованием лишь
на немного превысила 50% [Рассчитано по: 3, с. 46]. У казахов в 1959 г. среди занятых было
меньше всех имеющих высшее и среднее (полное и неполное) образование. Русские по уровню
образования занятых опережали казахов, но еще более высоким он был у украинцев.
Если сравнить уровень образования каждой национальности по полу, то отметим, что
в 1959 г. на каждую 1000 занятых среди казахов, украинцев, он у мужчин был выше, чем у
женщин. И лишь у русских женщины и в 1959, и в 1970 гг. по уровню образования опережали
мужчин.
В последующие годы шло бурное развитие системы образования и к 1989 г. отдельные
национальности сельского населения Казахстана имели следующий уровень образования:
казахи на селе в основном имели среднее общее образование, наполовину меньше приходилось
на лиц с неполным средним образованием, затем шли имеющие среднее специальное,
начальное, высшее и неполное высшее образование. Немало было не имеющих даже начального
образования – 7,4% от общей численности казахов в возрасте 15 лет и старше. При этом уровень
образования мужчин был выше, чем у женщин, которые, в свою очередь, опережали их по доле
лиц со средним специальным и начальным образованием. Однако удельный вес не имеющих
начального образования у женщин был весьма высоким, в 2,7 раза превышая его у мужчин
[Рассчитано по: 3, с. 46].
Русские по удельному весу имеющих высшее образование уступали казахам 2,3%,
опережая их по доле лиц со средним специальным образованием на 3,1%. При этом доля не
имеющих начального образования у русских была меньше, чем у казахов, на 0,2%. Удельный вес
лиц с высшим, неполным высшим и средним специальным образованием у женщин был выше,
чем у мужчин, которые большей частью имели среднее общее и неполное среднее образование.
Однако в целом удельный вес не имеющих начального образования у мужчин был ниже в три
раза [3, с. 46].
Украинцы, по сравнению с другими национальностями, имели один из самых высоких
удельный вес лиц со средним специальным образованием, уступая лишь корейцам. Однако
по доле не имеющих начального образования они были третьими среди десяти наиболее
многочисленных национальностей сельского населения республики. Кстати, самый низкий
удельный вес лиц с высшим образованием, и один из низких – со средним специальным
имели белорусы. В их общей численности в возрасте 15 лет и старше не имеющих начального
образования было 8,3%, подавляющее большинство из которых составляли женщины. Однако
у женщин доля лиц с высшим, средним специальным и начальным образованием была
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значительно выше, чем у мужчин.
Таким образом, анализ показал, что уровень образования сельского населения Казахстана
был невысоким, основу составляли лица со средним общим образованием. При этом по
уровню образования мужчины значительно опережали женщин, которые доминировали лишь
по удельному весу имеющих среднее специальное и начальное образование. Все это нашло
отражение и в уровне образования отдельных национальностей, об особенностях которых
было сказано выше.
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Фландрией и Валлонией в рамках федеративного государства
Бельгия
Бельгия представляет собой пример государства, около 150 лет бывшего унитарным (при
фактическом разделении населения на два самостоятельных народа: фламандцев и валлонов), а
затем, в 1980 году преобразованного в так называемую двойную федерацию — весьма сложную
и многоуровневую структуру. Противоречия на оси Фландрия — Валлония, которые во второй
половине XX в. вылились в откровенный сепаратизм, были заложены изначально, в момент
создания бельгийского государства. То, что по меркам международной политики выглядело
выгодным компромиссом, с точки зрения внутренней политики стало основой культурного
конфликта между фламандцами и валлонами. [1]
Положение Брюсселя достаточно шатко — это двуязычная в теории и франкоязычная
на практике столица государства, в котором нидерландоязычные фламандцы обладают более
значительной экономической силой и политическим влиянием. При всём этом географически
Брюссель расположен именно во Фландрии, хоть и недалеко от границы с Валлонией.
Исследователи выделяют три основных направления развития событий: присоединение
Брюсселя к Фландрии, присоединение его к Валлонии (с созданием коридора по территории
Фландрии) и выделение его в отдельный столичный округ Евросоюза.
До конца 2011 года существовала серьёзная проблема, ставшая началом
общегосударственного политического кризиса длиной в 483 дня [2]: запутанное положение
избирательного округа Брюссель-Халле-Вилворде. Благодаря фактической франкоязычности
Брюсселя, не признаваемой из-за его официальной двуязычности, франкофоны,
живущие в агломерации Брюсселя, естественным образом растущей из-за расширения
города, получали всё больший вес на фламандской территории и были вполне способны
формировать франкоязычные муниципалитеты, которые затем избирают франкоязычных
бургомистров. Таким образом, на фламандской территории существовала неконтролируемая
и весьма значительная угроза нарушения баланса представительства народов в федеральном
правительстве, а также в местном самоуправлении.
Несмотря на то, что премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо является выходцем
из валлонской Социалистической партии, ему очевидным образом пришлось уступить
требованиям Фландрии. [3] Во-вторых, решение проблемы Брюсселя-Халле-Вилворде
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«валлонским методом» едва ли стало бы окончательным: помимо серьёзного возмущения
фламандцев, представляющих собой более сильный субъект федерации, оно в любом случае
не стало бы окончательным решением этой проблемы. Фламандцы, скорее всего, с новыми
силами заговорили бы об отделении от Валлонии, а валлонцы, воодушевившись своим успехом,
продолжали бы требовать расширения агломерации Брюсселя. Территориальные споры
представителей различных субъектов федерации, как правило, являются весьма опасным
фактором для её целостности и благополучия. Это справедливо не только в случае Бельгии.
Между Фландрией и Валлонией существует давний конфликт на языковой почве.
После бельгийской революции 1830 года и распада Объединённого королевства Нидерланды
независимая Бельгия, объединившая в себе представителей двух народов, была несомненно
франкоориентированным государством — фактически имела место лингвистическая
дискриминация: нидерландский язык не использовался госслужащими, не применялся в
системе среднего и высшего образования, не существовало и официального нидерландского
перевода бельгийской конституции. Носители нидерландского языка должны были учить
французский для увеличения своей социальной мобильности. Ситуация начала меняться
с активизацией так называемой «языковой борьбы» (taalstrijd) после завершения Первой
мировой войны. В 1954 г. сформировалась фламандская националистическая партия —
Volksunie или Народный Союз, выступившая за бельгийский федерализм, в 1979 г. образовался
более радикальный Фламандский блок (Vlaams Blok), ратующий за отделение Фландрии
и впоследствии ставший одной из основных партий фламандских сепаратистов — Vlaams
Belang («Фламандский интерес»). Точкой отсчета федерализации Бельгии принято считать
1962 г., когда был принят Закон о фиксации лингвистической границы. К 1980 г. оба главных
языка страны были фактически уравнены в правах. Единственным официальным языком на
территории Фламандского региона является нидерландский.
Сама история этой борьбы уже могла бы являться серьёзным конфликтогенным фактором.
Однако шаткость лингвистического разделения Бельгии не сменилась стабильностью.
Брюссель, столица Бельгии, фактически, является франкоязычным, несмотря на закреплённую
двуязычность страны. Теперешнему франкоязычному населению Валлонии далеко до статуса
наиболее богатого и влиятельного бельгийского меньшинства.
На этот конфликт накладываются электоральные и политические традиции Фландрии и
Валлонии, ведущие к значительной диверсификации политических взглядов и предпочтений
жителей различных регионов, однако неотделимые от прочих конфликтогенных факторов. Так,
более обеспеченные фламандцы, склонные добиваться большей экономической и политической
независимости от Валлонии, голосуют за национал-демократические, национал-либеральные
партии, в то время как в ориентированной на сохранение статус-кво Валлонии, напротив,
популярны социалисты (на федеральных выборах 2010 года валлонская Социалистическая
партия получился 13,7% голосов, став второй после «Нового фламандского альянса»).
Необходимо также учитывать, что валлонское движение франкофонов, борющееся, в первую
очередь, за культурное и лингвистическое первенство Валлонии в Бельгии, исторически
сложилось как движение левое, проникнутое идеями интернационализма и добавляющее к
своим насущным целям мотивы классовой борьбы валлонских рабочих против состоятельной
фламандской буржуазии. Стоит также добавить, что валлонцы основным методом
улучшения собственного печального экономического положения считают введение новых
налогов, призванных перекачивать часть денег из относительно благополучной Фландрии и
централизованно перераспределять их. Лидером партии «Новый фламандский альянс» этот
курс был метко обозначен как «цунами новых налогов» [3]. Всё это, вкупе с особенностями
политического устройства Бельгии, ведущего к формированию общего правительства из
победивших на выборах в обоих регионах партий, уже способно значительно дестабилизировать
политическую обстановку в стране.
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Таким образом, Фландрия и Валлония разделены в национальном, культурном,
лингвистическом и экономическом аспектах. Кроме того различаются их электоральные
предпочтения. Бельгийские чиновники утверждают, что политический кризис для них не
является чем-то ранее невиданным, но он впервые совпал с государственным экономическим
кризисом, связанным с суммой внешнего долга. [4] Справедливости ради, стоит отметить, что
население обоих регионов исповедует преимущественно католическую веру и уже значительное
время существует в рамках единого государства, что в некоторой степени препятствует
размежеванию. Однако куда сильнее ему препятствует воля Евросоюза. ЕС не заинтересован
в отделении Фландрии по нескольким причинам: в Брюсселе расположена их штаб-квартира
(а также штаб-квартира НАТО) и любые беспокойства именно в Бельгии особенно сильно
отразятся на статусе и символическом капитале Евросоюза как организации [5], предстающей
неким тормозящим развитие фактором, теряющим свои позиции и зачастую неспособным
доказать свою полезность многим политикам, если не находящимся у власти, то по крайней
мере вполне способным придти к ней в ближайшем будущем.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОСТСОВЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Осмысление сложной и противоречивой специфики процессов демократизации на
постсоветском пространстве уже сейчас выявило исключительное своеобразие как форм
самого демократического транзита, так и форм тех новых политических режимов, которые
утверждаются в новых независимых государствах бывшего СССР. Растущее разнообразие форм
и моделей политических режимов постсоветского типа, четко проявившееся к концу 1990-х —
середине 2000-х годов (политрежимы Ельцина, Путина, Кучмы, Лукашенко, Каримова, Алиева,
Шеварднадзе или Назарбаева), стимулировало пересмотр и уточнение многих устоявшихся
концептуальных схем и подходов к анализу посткоммунистического развития [6, с. 15].
Целью данного доклада является анализ основные характерных черт постсоветских
политических систем.
Постсоветские политические системы отличаются формальной инсталляцией институтов
современного государства (парламента и многопартийности, электоральных механизмов и
современной конституции), которые, выполняя роль легитимного фасада системы, в целом
внутренне подчинены «патримониальной логике» своего функционирования. Ключевую роль
в функционировании постсоветских систем играют не рационально-легальные отношения в
рамках официальных систем взаимодействия, а клиентарно-патронажные связи.
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Другой важнейшей особенностью рассматриваемых систем является та или иная степень
персонализации власти. Как правило, персонализированный характер власти и управления
связан со слабой рационализацией политического процесса, что обуславливает господство
традиционных представлений о власти (вождя, царя, князя, государя) и их проекцию на
современную действительность. Поэтому глава государства в таком обществе неизбежно
становится воплощением политической системы, ее символическим центром и основным
нервом, стягивающим формальные и неформальные нити правления в единое целое; все другие
политические институты, в соответствии с таким воззрением, изначально второстепенны и
являются лишь средством, инструментом реализации его политической стратегии [4, с. 15].
Также характерной чертой постсоветских политических систем есть их нестабильность,
несбалансированность. В них наблюдается сильный перекос в сторону президентской власти.
Несмотря на то, что именно этот перекос полномочий в сторону президента был заявлен как
гарантия стабильности, в случае потери влияния президентом стабильность политической
системы разрушается. Так, вместо правительственного кризиса, который случился бы в схожих
обстоятельствах в парламентской республике, зачастую возможен лишь революционный
исход, ведь применить импичмент практически невозможно. По мнению экспертов, в
Киргизии сама государственность находится под угрозой. В других странах Центральной
Азии, России, Азербайджане и Белоруссии преобладают авторитарные практики советского
и досоветского образца, политическая система ориентирована на одного или нескольких
лидеров, одну правящую партию, которые не меняются на другие в ходе выборов. Понятно,
что в РФ существует «мягкий авторитаризм», а в Узбекистане и Туркмении – жесткий [4, с. 16].
Прозрачность выборов, демократия на самом деле превращаются в реальную или
предполагаемую подтасовку результатов выборов действующими властями и приводит
к широкой социальной мобилизации. Революция происходит в форме демонстраций,
массовых митингов, и забастовок, которые проводятся оппозицией после подведения
результатов выборов. Оппозиция настаивает, что произошли нарушения избирательных
законов, исказивших выбор избирателей. Проведение массовых протестов заканчивается
либо повторным голосованием (Украина), либо –силовым захватом зданий органами власти
(Грузия, Киргизия) и бегством главы государства с последующими новыми выборами. Во
всех вариантах оппозиция приходит к власти. Момент максимальной мобилизации масс –
это момент поворота к переговорам, т.е. к компромиссу. Во всех обществах постсоветского
пространства среди людей доминирует ощущение, что смена одних людей на других приведет
к изменению всего образа их жизни [7, с. 35].
Движущей силой постсоветских политических партий является патриотизм
(национализм). Идеи народного суверенитета становятся важнейшими. Формируются
молодежные организации («Пора» в Украине, «Кмара» в Грузии и т.д.).
Выделив основные характерные черты постсоветских политических систем более
детально остановимся на основных результатах их функционирования. Так, сгруппируем
результаты деятельности постсоветских политических систем таких стран, как Грузия,
Киргизия и Украина:
1. Экономическое развитие. В постсоветский период Украина из экономических лидеров
среди республик СССР стала одним из экономических аутсайдеров в странах СНГ. Экономика
Грузии характеризовалась стремительными темпами падения экономики. Как результат, к
Киргизии, в советское и постсоветское время находившейся в рядах экономически отсталых
республик, присоединилась Грузия, а затем отчасти и Украина.
2. Социальная политика. Экономическая и социальная политика правительств Украины,
Грузии и Киргизии и привела к тому, что население этих стран оказалось в положении наиболее
проигравших, если отталкиваться от стартовых позиций 1991 г. Это обусловило формирование
множества источников недовольства среди разных социальных групп. Однако источника
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недовольства как такового недостаточно для начала протестов, важен сам процесс восприятия
людьми своего положения.
3. Социальное расслоение. Экономический рост, начавшийся в странах СНГ,
качественно менял массовые настроения. Целый ряд объективных факторов способствовал
росту относительной депривации в Грузии, Киргизии и Украине. Это – экономический рост и
связанный с ним рост ценностных ожиданий; наличие референтных групп, демонстрирующих
быструю вертикальную мобильность; статусная несовместимость ряда крупных социальных
групп и деструктивное устройство клановых экономик; наличие идеологий, предлагающих
альтернативу и обличающих режимы; примеры успешных революционных изменений [9, с.
59].
Важным фактором в становлении постсоветских политических систем Грузии, Киргизии,
Украины и других стран стал электоральный опыт оппозиции. Политические системы
этих стран обеспечивали относительно высокий для СНГ уровень свободы, что позволяло
оппозиции оформиться и набраться сил. Режимы Л. Кучмы, Э. Шеварднадзе и А. Акаева были
не самыми жесткими на просторах СНГ. Украина и Грузия на фоне других стран СНГ всегда
выглядели очень достойно по уровню развития прав, свобод и политической конкуренции.
Киргизия была наиболее свободной из всех центрально-азиатских республик.
Власти в Грузии, Украине, Киргизии выстроили эффективную систему контроля над
элитами. По мнению экспертов, в трудный для себя момент власть работает на самосохранение.
Она может действовать в зависимости от обстоятельств более или менее резко: подбрасывать
бюллетени, устраивать митинги, подкупать и даже убивать людей. Она по-разному может
действовать в разных ситуациях. Но цель всех действий – сохранить те конструкции, которые
есть [4, с. 14].
В Украине, Грузии, Киргизии ключевым условием победы на выборах стало объединение
оппозиции. Лидерами оппозиции становились влиятельные представители политических
элит, ранее занимавшие высокие посты, имеющие большой опыт и обширные политические
и экономические связи. Это превращало оппозицию в системную, расширяло возможности ее
поддержки со стороны прежде лояльных режимам элит.
Влияние внешних сил на трансформацию режимов также было достаточно существенным.
Прежде всего, роль внешнего фактора проявлялась в зарубежных программах продвижения
демократии, действовавших в Грузии, Киргизии и Украине. Актуализация политического
подхода в продвижении демократии привела к тому, что программы способствовали не только
открытости общества и развитию гражданских групп, но и усилению оппозиции в борьбе
против действующих режимов [4, с. 14].\
В современных условиях расстановки политических сил на территории постсоветского
лагеря, особого внимания заслуживают отличительные черты политической системы Грузии.
Так, политическое и экономическое мифотворчество, безграничный оптимизм были теми
ферментами, которые наряду с объективными условиями и процессами, определяли характер
процессов распада СССР и возникновения новых независимых государств, в том числе и
Грузии.
В отличие от многих других бывших республик СССР, первое правительство Грузии
возглавил бывший диссидент и сторонник националистической идеологии Звиад Гамсахурдия.
Однако, его короткое правление отличалось откатом от демократических принципов
и в значительной мере политическим волюнтаризмом, что в условиях разгоревшихся
межэтнических и межклановых конфликтов, а также конфликта с армейской верхушкой,
привело к свержению первого Президента.
В дальнейшем, более чем десять лет, власть в Грузии находилась в руках Эдуарда
Шеварднадзе, бывшего советского функционера с огромным опытом государственного
управления. Шеварднадзе вернулся в Грузию после свержения режима Звиада Гамсахурдии и
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занял пост Председателя Госсовета, а затем Председателя парламента. Однако он столкнулся с
серьёзными экономическими проблемами, ростом влияния мафии и военными действиями в
Абхазии. Став президентом Грузии, не смог добиться возвращения Абхазии и Южной Осетии
и решения политико-экономических проблем страны [2, с. 19].
Система распределения верховной власти во второй половине правления Шеварднадзе
была частично скопирована с американской модели, в том смысле, что президент не имел права
распускать парламент, а тот не мог выразить недоверие правительству. При этом, правительство
возглавлялось непосредственно президентом, а вместо премьер-министра существовала
должность «государственного министра». Одним словом, как отмечали эксперты, полномочия
исполнительной и законодательной власти были в какой-то степени уравновешены.
Но уже в феврале 2004 года, то есть, через месяц после вступления в должность,
Саакашвили и его партия внесли изменения в конституцию, которые резко усилили
полномочия президента, превратив парламент в малозначимый орган. Была введена должность
премьер-министра, но президент продолжал фактически возглавлять правительство, как при
предыдущей, «американской» модели. То есть, новая система распределения власти стала
очень похожа на постсоветские аналоги, в том числе российский. Тогда, в феврале 2004 года,
т.н. Венецианская комиссия выражала замечания к предполагаемым изменениям, но дальше
этого дело не пошло.
При этом, «деевропеизация» политической системы Грузии при Саакашвили выражалась
не только в конституционном и ином законотворчестве, но и в фактическом состоянии дел. Если
при Шеварднадзе, начиная уже с 1998 года, чувствовалась острая политическая конкуренция, в
том числе в самой партии власти, то с 2004 года оппозиция в Грузии была оттеснена на обочину
политической жизни, и практически маргинализована. Можно привести для сравнения
результаты выборов в 2004 году, когда Саакашвили набрал свыше 95% процентов голосов на
президентских выборах, а его партия заполучила почти 80% мест в парламенте по партийным
спискам. [2, с. 21].
Короткий «сбой» в этом процессе маргинализации оппозиции случился в конце
2007– в начале 2008 годов, когда в политику непосредственно вошел грузинский олигарх
Патаркацишвили, и неожиданно к нему примкнул очень популярный до этого бывший министр
обороны Окруашвили. Образовалась крупная оппозиционная коалиция, и начался острый
политический кризис. В результате, на внеочередных выборах 5 января 2008 года Саакашвили
смог набрать лишь 53% голосов, причем он проиграл выборы в Тбилиси и в ряде крупных
городов. Но после гибели Патаркацишвили, и выдворения Окруашвили из страны, оппозиция
окончательно раскололась и все пошло по старой колее. Уже весной 2008 года правящая партия
одержала оглушительную победу на выборах, получив 80% мест в парламенте (примерно 60%
голосов по пропорциональным спискам).
Подводя итоги проведенного исследования следует отметить, что неимение зрелой
политической элиты, приход к власти сил, мыслящих стереотипами провинциальной
литературной критики и псевдопатриотически настроенных историков определили характер
внутренней и внешней политики постсоветских политических систем. Сложные политические
и социально-экономические механизмы, географические и геополитические реалии не были
соответственным образом осмыслены и поняты пришедшими в руководство страны силами, и
малая, полиэтническая страна, оказалась ареной гражданской войны и этнических конфликтов,
не говоря уже о параличе экономики и социальной катастрофе.
Революционные правительства, как правило, выросшие на «дрожжах» национализма
и популизма, отличаются крайней идеологизированностью, неспособностью правильно
оценить насущные проблемы и политические и социально-экономические реалии не только
собственных стран, но и внешнего мира. Отсюда стратегические ошибки и поражения.
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Дипломатична академія України при МЗС України, м. Київ
ЄВРОПЕЙСЬКА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І ДИПЛОМАТІЯ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
На рубежі Середньовіччя та раннього Нового часу, поряд з виникненням і еволюцією
європейської системи держав, відбувається об’єктивно обумовлений процес інституціонального
оформлення зовнішньої політики держав Європи. Для вивчення цих історичних процесів, явищ
і подій автор пропонує до раніше існуючих досліджень підійти з нових методологічних засад,
а саме – використати теорію інституцій та інституціональних змін у політичних, правових,
суспільних системах і дипломатичних системах. Такий методологічний підхід дає можливість
показати, як інституції розвиваються у відповідь на конкретні виклики, стимули, стратегії
та варіанти вибору і, відповідно, як вони впливають на функціонування політичних систем і
систем міжнародних відносин упродовж тривалого історичного періоду.
Поняття «інституціоналізація» активно використовують політологи, правознавці,
філософи, соціологи, економісти для виявлення суперечливих проблем суспільного розвитку
з найдавніших часів до сьогодення. Історики, враховуючи його специфіку та концептуальнотеоретичну складність, не поспішають залучати до методологічного арсеналу історичного
пізнання. Історичний аспект дослідження інституціоналізації зовнішньої політики передбачає
виявлення способів досягнення тих чи інших суспільних результатів, відтворює процес самої
трансформації, а не зосереджує увагу дослідника лише на простій фактологічній констатації.
Така постановка проблеми має показати, яким чином відбувалося виникнення, формування
інституціональних основ і розвиток дипломатичних та консульських служб європейських
держав.
Виходячи з постановки проблеми – маємо вивчати не лише схему хронологічних
подій зовнішньополітичної діяльності держав, спираючись на джерельну базу, а показати
перетворення зовнішньої політики як політичного явища на організовану системоустановчу
інституцію, проаналізувати внутрішні та зовнішні функції держави, виявити критерії
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ефективності зовнішньої політики з погляду формування європейської системи держав чи
визначення пріоритетів зовнішньої політики держав Європи.
Застосування інституціонального підходу передбачає не лише пошук якісно нового,
а зосереджує автора на з’ясуванні спільного та відмінного, традиційного і еволюційного,
прогресивного і консервативного, класово обмеженого й загальногуманістичного в контексті
інституціоналізації та інституціональних змін, відхиляючи будь-які упереджені теоретичні
установки.
У цілому, аналіз науково-теоретичних розробок стосовно генезису та розвитку
системи європейських держав свідчить про усталену в історіографії традицію фактологічного
відтворення процесів, спираючись на принцип історизму, що значною мірою свідчить
про неможливість за таких умов уникнути схематизації відтворення історичних подій. У
той же час, необхідно виявити організаційні та кількісні, якісно нові зміни в зовнішній
політиці європейських держав досліджуваного періоду, тобто вказати на всі суттєві події
та факти, не означає збагнути сутнісних ознак самої системи держав. Для її вивчення
необхідно використовувати нові методики пізнання, однією з яких є теорія інституцій та
інституціональних змін. Вона ефективна тоді, коли ми прагнемо дати загальноцивілізаційну
або навіть системну оцінку глобальних змін, а також для виокремлення результативності
історичного процесу, його конкретних досягнень чи прорахунків. Історики дедалі частіше
схиляються саме до нових методик дослідження складних соціально-політичних явищ, а тому
розглядають проблеми взаємин інтелігенції і влади, політики та дипломатії, намагаються дати
системну оцінку періоду раннього Нового часу як перехідній, певною мірою доленосній добі
європейського розвитку тощо.
Постановка проблеми інституціоналізації зовнішньої політики є новою для історичного
дослідження, відтак вимагає застосування системного аналізу та відповідної термінології,
яка необхідна для виконання наукових завдань. Інституціоналізація зовнішньої політики
– це термін, який автор пропонує використовувати як похідну форму від слова «інститут»
(від лат. – настанова) для позначення певних інститутотвірних процесів, органів чи установ,
безпосередньо пов’язаних з поняттям «зовнішня політика і дипломатія», зокрема процес
утворення, оформлення і перетворення зовнішньополітичних функцій держави і зовнішніх
зносин держави із звичайних, певною мірою спорадичних, на повноцінний державно-правовий
інститут міждержавних відносин на конституційно-політичному рівні або в конкретному
регіоні у будь-якому часово-просторовому вимірі. Інституціоналізація – це перетворення будьякого політичного явища (зокрема зовнішньої політики) на організовану системоустановчу
інституцію. Вона є формалізованим, упорядкованим процесом з певною структурою відносин,
ієрархією чи підпорядкованістю різних рівней влади і іншими ознаками організації (правила
поведінки, звичаї, закони, норми, дипломатичні методи, церемоніал, дипломатичний протокол,
тощо).
Характер і ступінь інституціоналізації суспільства, тобто кількість виникаючих в ньому
інститутів і процес їх утворення свідчать про тип суспільства і етапність його розвитку, тип
держави і права, тип політичної системи і асоціативного життя, свободи утворення політичних
і інших об’єднань. Початкові форми інституціоналізації (зокрема, інституціоналізації
зовнішньої політики) виникають на рівні самоорганізуючих процесів, як, наприклад, реалізація
зовнішніх функцій держав з упорядкованими і спрямованими діями; лідери (держави-лідери),
здатні очолити і спрямувати цей процес; зачатки постійних керівних органів зовнішніх зносин,
а саме явище піддається реально чи формально керуванню (або управлінню), наприклад,
європейська система держав ХVІ-ХVІІІ ст. в еволюційно-часовому вимірі [1].
З кінця ХV століття Європа вступає у новий період міжнародних відносин. Політична
ситуація в Західній Європі наприкінці ХV століття, після подій Столітньої війни (1337-1453),
суттєво змінилася завдяки тому, що значно зміцнилися монархії, й у більшості держав,
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зокрема – Франції, Іспанії та Англії, завершувався процес внутрішньої консолідації. Саме в цих
державах було закладено основи сучасних національних держав, у той час як розробленість
Німеччини й Італії залишалась непереборною. Ці тенденції знайшли свої чітке відображення в
подіях Італійських воєн (1494-1559) [2; 3].
Поряд із змінами в політичній, соціально-економічній, культурній сферах, формуються
підвалини основ державної дипломатичної служби й відбувається інституціоналізація
зовнішньої політики європейських держав. Дипломатична практика розвивалась у відповідь
на зміцнення державної влади. У минулому монархи задовольнялися тим, що відкликали своїх
послів, тільки-но їхня місія закінчувалась. У ХV столітті Венеція була єдиною державою, що
підтримувала мережу постійних посольств за кордоном; згодом її приклад наслідували – папа,
заснувавши папські нунціатури, і решта італійських міст. Суверенні володарі десь із 1500 року
потроху стали усвідомлювати, що однією із ознак їх статусу й незалежності є можливість
призначення постійних закордонних посольств. До того ж вони стали цінувати наплив до їх
держав, і перш за все до королівських дворів – політичної інтелігенції [4;5].
Першим серед них був Фердинанд Арагонський, що мав своє посольство при дворі св.
Якова з 1487 року; спершу його очолював доктор Родріго Гондесальві де Пуебло, а згодом жінка
– Катерина Арагонська, принцеса Велська і донька короля. Французькому королю Францискові
І звичайно приписують заснування першої організованої королівської дипломатичної
служби, з 1526 року він мав послів навіть у османській Порті. Невдовзі corps diplomatique,
дипломатичний корпус, з’явився при кожному великому дворі та в кожній столиці. Живучи за
умов певної небезпеки, дипломати швидко виробили необхідні правила імунітету, взаємодії,
екстериторіальності, складання вірчих грамот і прецеденту. Саме тому відомості про зовнішню
політику і дипломатію на рубежі Середньовіччя та раннього Нового часу варто розцінювати не
як випадкові, не пов’язані між собою історичні факти, а як ознаки, що підтверджують усталеність
нової дипломатичної практики на одному з етапів формування абсолютних держав у Європі,
інституціоналізацію їх зовнішньої політики [6]. Ця нова дипломатична практика виникала,
обособлювалася та оформлювалася на тлі світового багатовікового дипломатичного досвіду,
що стало передавався від формації до формації, від держави до держави. Саме дипломатія
раннього Нового часу цілком відповідала об’єктивним потребам історичного процесу.
Дипломати доби раннього Нового часу беззаперечно пов’язували кожен
зовнішньополітичний крок своєї держави з міжнародними відносинами часу, навчилися
враховувати позиційне розташування зовнішньополітичних сил і визначити місце своєї
держави в цьому розташуванні. Вони здійснювали прелемінарні переговори і готували
проекти майбутніх угод, опанували посольський церемоніал, систему дипломатичних
стереотипів. Проте, доки ще формувалися постійні дипломатичні кадри, глави держав багато
в чому самоособисто займалися зовнішньополітичною діяльністю та дипломатією [7; 8]. Уже
наприкінці ХV – початку ХVІ століття надто швидке поширення міжнародних зв’язків було
відзначено переходом у Європі, перш за все – у Західній Європі, до сучасної системи організації
посольської служби – постійним дипломатичним представництвам, було покладено початок
процесу інституціоналізації зовнішньої політики кожної окремої держави та європейської
зовнішньої політики в цілому. Беззаперечно, саме Італія по праву вважається країноюфундатором постійної дипломатії.
Постійна дипломатична служба набувала швидкого поширення та вжитку в практиці
міждержавних відносин. Так, із 1510-х років – у Папській державі, із 1520-х – в Англії, в
Імперії – за доби Карла V. До середини ХVІ століття це вже стало європейською традицією
[9]. Інформація про внутрішнє становище в інших державах та їх зовнішньополітичні плани
незвично розширилася. Можливість співставлення відомостей, які надходили від послів із
різних держав, розвивала вміння дипломатів критично розбиратися в інформації та сприяла
розширенню їх світогляду.
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Отже, першу чверть ХVІ століття слід визнати офіційним початком процесу
інституціоналізації зовнішньої політики, ери постійних посольств, постійної дипломатії. А
вже згодом продовжився наступний етап – етап розвитку й удосконалення дипломатичної
практики досвідом багатьох держав і народів, і, безперечно, що в центрі цієї практики
споконвічно стояли питання війни й миру. Першими війнами доби раннього Нового часу
стали Італійські війни (1494-1559) [10]. Шлях до нового не проходив по прямій висхідній
лінії, а навпаки, при збереженні загальної схоластичної орієнтації, у ньому перепліталися
елементи старого і нового способів мислення, старі і нові ментальні установки, траплялися
і компроміси, але при цьому нове мислення вимагало свого прояву, і, насамперед, у питанні
влади: що таке «влада» у новому світосприйнятті і реальне місце владаря-державця у цьому
новому суспільстві, у період політичної інституціоналізації. Саме на рубежі XV-XVI століть
відбувається генезис інституціональних процесів нової зовнішньої політики, які знайдуть
своє виявлення протягом доби раннього Нового і Нового часу.
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Штумпф С. П.
Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Россия
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЦЕННОСТИ СЛАВЯН. ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Центральной фигурой человеческого мира является сам человек: существо, наделенное
сознанием, верой, творческим гением. Человек неповторим. Любые социальные реформы
отступают перед непредсказуемостью и сложностью человеческой натуры. Эта сложность
человека преломляется в сложность человеческого мира, по отношению к которому мир
природы прост. Несводимость мира человека к миру природы определяет особенность
гуманитарного мировоззрения – многомерность. Данное мировосприятие включает в
себя такие разнородные компоненты, как наука, вера, искусство, социальная рефлексия.
Наука представляет собой знания, подобные естественным: объективные, безличные,
открывающие законы, которые устанавливают сущностную связь между группами явлений.
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Отметим, что законы гуманитарного знания указывают на связь условную, на возможность
определенных последствий того или иного состояния вещей. Вера есть неотъемлемый элемент
внутреннего мира человека, задающий определённые ценностные ориентации и являющийся
необходимым механизмом личностного, а затем и общественного становления. Искусство даёт
возможность постижения мира человека художественными средствами в его неповторимой
индивидуальности. Социальная рефлексия позволяет размышлять над миром человека, над
его историей. Мир человека неповторим и в каждом индивидуальном случае, и в применении
к его истории. Исторический факт, в отличие от факта физического, нельзя воспроизвести
заново в другое время и в другом месте. В осмыслении этих процессов научные методы
сочетаются с постижением и интуицией.
Названные слагаемые определяют универсальные гуманистические основы
мировоззрения народов славянской группы – человеколюбие, нравственность, истина, красота,
совершенство, гармония, любовь, вера, надежда. В культурной традиции они предстают в
качестве высших, непреложных оснований бытия славянина. Но одновременно они отвечают
за смысловое содержание его духовной жизни в религиозном и светском толкованиях.
Духовное наполнение обозначенной традиции связано с потенциальной возможностью её
проявления в жизни каждого человека и в дальнейшем – социума. Это констатирует факт
присутствия гуманитарного начала в феномене духовности, раскрывающегося в многообразии
существующих возможностей, ценностей и обязанностей, делающих жизнь человека достойной
высокой оценки.
Гуманитарная и социокультурная природа духовности определяет особенности её
функционирования в современном обществе. Духовное пространство является универсальной
сферой общественно-исторической деятельности, способом освоения социального
мира, а также особой формой соотношения непостижимого (божественного) и земного
(человеческого). Действительно, рассматривая содержательные характеристики духовности,
мы имеем основания утверждать, что данный феномен следует представить как своего
рода динамический процесс, активизирующий модуляции духовности на гуманитарном и
религиозном уровнях.
Сегодня представляется безвозвратно утраченным ощущение гармонии бытия человека
в окружающем мире. Элиминация духовной сферы общества, представляющей совокупность
специфических общественных отношений, в которых осуществляется сумма социальных
качеств, отвечает за это нарушение. Однако потенциал для устранения названного искажения
не исчез. Духовность выполняет роль регулятора межсубъектных форм связи и на генетическом
уровне определяет исторически сложившуюся систему культурных ценностей славян, её
структуру, содержание и формы проявления.
Вопросу приоритетов духовных и культурных ценностей большое внимание уделяли
А. С. Хомяков[1], Н. А. Бердяев[2], Н. О. Лосский [3] и другие мыслители. Обобщая их
мнения, следует отметить, что социальный характер как совокупность наиболее устойчивых,
существенных признаков, свойственных определённой группе, значительному слою людей,
является продуктом длительного социокультурного развития. Сплочение между субъектами
любого сообщества обеспечивают социальные гуманитарно-нравственные нормативы,
сформировавшиеся на протяжении тысячелетий. Они воспитывают в человеке общезначимые
нравственные принципы и складываются в определённую духовно-ценностную иерархию.
Духовные ценности в системе культуры – это обобщающее понятие, включающее в себя
исторически и социально выношенные, апробированные, а потому наиболее устойчивые идеи,
идеалы, цели, к которым стремится социальная общность в процессе бытия. Они составляют
единую мотивационную, ценностно-нормативную систему, регулирующую поведение людей
и обеспечивающую консолидацию социальных групп в обществе. Духовные и культурные
ценности (максимы, заветы, нормы морали) отражают культурную традицию народа (группы
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народов), накопленный опыт, признанную (не всегда в открытой форме) формулу отношений
между людьми, традиционный Общественный договор. Объединяясь в систему, они могут
уточняться, изменяться с течением времени и обстоятельствами жизни.
Говоря конкретно о исторической традиции славян, заметим, что в период язычества
культура вобрала в себя тысячелетний опыт борьбы за выживание в рамках рода и племени,
строгое деление на своих и чужих. Последние рассматривались как лежащие вне зоны
равноправных отношений. В рамках этого этапа развития формируются такие ориентиры,
как эгоизм – абсолютный приоритет интересов своего рода, племени, семьи; опора на силу
– высший аргумент в бесконечных войнах и междоусобицах; строгая субординация между
членами сообщества, коррелирующая с иерархией природной системы Земли. Суверенитет
целого – общества, рода, племени – всегда был выше суверенитета его частей – отдельных
представителей. Суверенитет природного мира, сохранение здоровых условий жизни для
множества последующих поколений – выше суверенитета человеческого сообщества с его
сиюминутными интересами.
Две противоположные тенденции – западная и восточная – весьма существенно
повлияли на формирование духовно-ценностной иерархии славянской группы народов.
Развиваясь на стыке двух цивилизаций, последняя испытала такое экономическое,
политическое и духовное влияние Востока, какое не могла испытать ни одна страна Европы.
Азиатский способ производства оказывал некоторое время решающее воздействие на
формирование национального характера, социальную психологию представителей славянских
национальностей. Находясь между двумя культурами – Западной и Восточной, впитывая их, в
славянской культуре объединились восточное подчинение индивида родовому клану, общине
и западный индивидуализм – уважительное отношение к личности.
Последнее тысячелетие духовное развитие славян было неразрывно связано с
Православной церковью, объединившей множество племён под знаком единой веры. Она
сплачивала людей в борьбе с татаро-монгольским игом. Разгром Золотой Орды укрепил
позиции Православия. Оно всё больше превращалось во всеобщий духовный стержень. Её
главный духовно-ценностный императив состоял в обеспечении единства социума в вере,
признании непререкаемости заветов и учений священных книг. Православное мировоззрение
сегодня выступает в роли норматива социально-гуманитарного сплочения между субъектами,
в котором постоянно реализуется внутренне собственное отдельное Я (через образование,
проповедь, оперирование потенциями).
Вера, апеллируя к Высшему началу (Богу), формулировала нормы отношений между
людьми и отношения человека к Богу. Заповеди Ветхого и Нового Завета отражают высокие
гуманистические начала (Декалог). Они не отменяют исходные языческие ориентиры – эгоизм
и поклонение силе, но, накладываясь на них, выстраивают определённую систему ограничений
в рамках православного вероучения.
В целом православное мировоззрение является духовно ориентированной моделью
развития общества. Она включает в себя три аспекта: верования – ответ на вопрос о сущности
бытия и месте человека в нём; ценностные ориентиры – выбор значимых для человека ценностей
– материальных или духовных; суждения, на которые опирается отношение человека к Природе.
Говоря об этих аспектах, следует отметить, что верования задают духовное пространство как
отдельного индивида, так и более широкой общности – народа, частицей которого он является.
Над человеком есть высшее начало – Бог – создатель мира, воле которого он должен безусловно
повиноваться. Не снимается также со счетов индивидуальная нравственная ответственность
человека. Высшими ценностными ориентирами признаются духовные деяния. Как то:
дарованное человеку божественное качество постигать законы мироздания и через погружение
в молитве обретать высшую силу духа, способность творить, любить, в том числе жизнь как
она есть и природу. Благодаря этим возможностям он обретает гармонию своего внутреннего
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Я с Я, растворённым в мироздании. Славянин обладает способностью к умозрительности,
интеллектуальной интуиции. Суждения, выражающие отношение к Природе, опираются на
понимание того, что человек равен со всеми прочими божьими тварями и может пользоваться
её плодами, но не должен брать более, чем у неё есть (может восстановить). Эти позиции
выстраивают духовно-ценностную иерархию православного мировоззрения, определяющую
гуманитарную направленность социального развития славян в целом.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО КРИЗИСА
Анализом причин настоящего и перспектив развертывания финансового кризиса, в
полной мере представившего свою сущность в первой половине 2009 года сегодня не занимается
только ленивый. Банкиры, юристы, социологи, политики, философы всерьез обеспокоенные
существующим состоянием экономики, в мучениях пытаясь ответить на вопрос: почему это
случилось, и какие существуют пути выхода со сложившейся ситуации?
Интересным представляется изменение позиций ученых и политиков относительно
причин падения экономики общества благосостояния «золотого миллиарда». Так, если в конце
2008 – начале 2009 годов аналитики указывали на исключительно внутренние противоречия
экономики, проблемы в финансовом секторе, отсутствие доверия в банковской сфере,
то с послаблением кризисных явлений роль отдельно взятых личностей подчеркивалась
максимально ярко. Повторился исконно историософский парадокс: в причине виновна масса,
а в решении – заслуга элит.
Во всех научных и около научных изданиях седовласые современные мудрецы, опираясь
на всевозможные этические, философские, логические, экономические, культурологические
закономерности уверяли, что именно человек «общества потребления» виновен во всех бедах
глобальных кризисных явлений. Оказывается тот, кто не желал слышать о бессмысленности
и не бесконечности потребления (которое ему, кстати, навязывали довольно усердно), кто не
хотел учиться и приобщаться к культуре, кто не понял иллюзорности роста валового продукта,
привел мир к краю пропасти.
Скорее всего, этот «хитрый» ход был бы погребен в истории экономики, если бы вначале
2012 реинкарнация кризиса 2008 не стала бы настолько очевидной. И здесь финансовые элиты
и спонсируемые ими социологические центры оказались втянутыми в решение дилеммы.
Ведь обвинить в этот раз обнищавшие массы сложно, равно как и невозможно признать
ошибочность решений, признанных ранее правильными. Новых обвинений масса не поймет,
а допущенных ошибок не простит. Демократии могут переизбрать утвердившихся лидеров.
Не-демократичные же общества в виду отсутствия механизмов смены власти изберут путь
революции и гражданской войны. Что, собственно, и случилось.
Но бунты заканчиваются, те, кого ими запугивали, успокаиваются. Но проблема не
решена. Отчужденность не преодолена. Даже жители стран «золотого миллиарда» от вопроса
«почему мы не счастливы?» переходят к вопросу «как не стать нищими?». Надвигающаяся
вторая волна кризиса снова ставит нас перед вопросами. Имеем ли мы основания и право
сделать обывателя ответственным за мировой кризис? Более того, должен ли обычный человек
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принять на себя основной удар кризисных явлений, теряя сбережения, имущество, здоровье,
карьеру? И готовы ли владельцы миллиардных состояний отдать обществу его стратегический,
но «прихватизированный» ими (А. Солженицын) капитал? Ответы, как мне кажется, очевидны.
На мой взгляд, существующее состояние общества – это не кризис человека, личности,
культуры потребления – это кризис системы глобального производства. И его истинной
причиной стал невиданный ранее уровень отчужденности человека от результатов его
труда (причем, как в сторону минимума, так и максимума), а также подчинение всех сфер
общественного бытия (науки, культуры, образования, религии, общественной морали) даже
не экономическим законам, а сколачиванию капитала, расширению власти отдельных людей,
корпораций, государств.
Такая система не могла бы существовать без «создания» под себя определенного
типа «массовой личности», без упрощения культуры до уровня зрелищ и развлечений, без
нивелирования системы образования, без рекламы нового, свободного от обязательств и
ответственности стиля жизни, без рационализации духовной и материальной ее составляющих.
Даже наука, как наиболее свободный и демократичный вид духовной деятельности,
направленный на познание мира превращается капиталистом в непосредственную
производительную силу, становясь, наряду с трудом, бесплатным, безвозмездным источником
эксплуатации Человечества.
Именно поэтому считаю абсолютно справедливой позицию Г. Шиллера, который в
своих работах обосновывает гипотезу культурного и информационного империализма.
Ссылаясь на исторические реалии, исследователь пришёл к выводу, что только в наше время
влияние больших государств и корпораций достигло предельных границ за счет глобализации
основных систем жизнеобеспечения общества. Возросшие возможности перераспределения
ресурсов, власти, экономического и политического влияния породили новые утонченные, не
известные классическому капитализму, формы эксплуатации. Видимость свободы и иллюзия
выбора превратила человека в часть системы, создала ситуацию невозможности выхода из нее,
недопустимости автономного существования личности.
Наиболее важной составляющей этого процесса является сокрытие и искажение
поистине важной научной, политической, экономической информации. Человек не должен
иметь достаточного количества знаний и инструментов для адекватного понимания сущности
общественных процессов; он должен полностью зависеть от системы, быть ее частью.
Соответственно, человек не может быть обвинен в наступлении мирового кризиса и объявлен
его первопричиной. Он – его жертва. Жертва по несчастью, по незнанию, по вере в прогресс.
И это не вина, а беда современной личности.
Все это гуманно, по-человечески понятно. Но что делать? Кризисные явления все
ощутимее, разрыв в благосостоянии стран все больше. И даже там, где нет бытовых проблем,
человек сходит с ума. Кое-кто сводит счеты с жизнью, кто-то убивает несколько десятков
сограждан, иные настолько увлечены зарабатыванием денег, что теряют все качества,
свойственные человеку. И именно в этом кроется ответ на вопрос о кризисе, гражданском
неповиновении, смутах! Человек не перестал искать счастья. Ему нужна свобода – полная
безоговорочная свобода! Не два выходных, а внутренний покой, чувство пред-заданности
его существования, наличия смысла каждого дня. Иначе, что мы ищем в социальных сетях?
Почему нас так непросто оторвать от Интернета? Почему мы ожидаем далеких сообщений?
Для чего конструируем свое виртуальное «Я»?
Но все это психологические проблемы зависимости, – скажете вы. Тот, кто имеет желание
и силу воли всегда способен отказаться от сетевой жизни в угоду реальной. Все это так. Но
почему то меня не оставляет ощущение, что именно этого боятся те, кто, как писал М. Булгаков,
управляют жизнью человеческой и судьбами народов. Ведь зачем им заниматься человеком?
Зачем учитывать настолько энтропийную составляющего неумолимого прогресса? В конечном
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итоге, они делают все для того, чтобы прогресс не принес освобождения массовому человеку.
Никто не распределит прибыль поровну. Никто научно-экономическое развитие не сменит
развитием духовным. Оказывается, мечты Ф. Ницше о сверхчеловеке не просто нереальны,
а и социально утопические. Поэтому следующим кандидатом на роль виновного в кризисе не
нами созданной системы, станет наше желание быть свободным и счастливым.
Еще пол столетия назад общество ликовало от каждого технологического прорыва, смело
считая их своим освобождением от тяжелого труда, от постоянного страха потерять работу,
было полно надежд на духовное развитие. Но капитализм неумолим. Авторские свидетельства,
патенты, юристы и банкиры сделали свое дело. Массе ничего не принадлежит. И если она хочет
выжить, то должна подчиниться новым условиям, стать частью ускоряющегося прогресса. Как
следствие, уже сегодня подросло поколение, не считающее мораль чем-то важным, свободу –
чем-то существенным, а добро – жизнеутверждающим.
Еще две-три волны придуманного кризиса и мы будем готовы отказаться от остатков
человеческого, забыть, что некогда мир принадлежал всем.
Секція / Секция
Історичний досвід України: держава, економіка, люди / Исторический опыт Украины:
государство, экономика, люди
Бабков Д.И.
Брянский филиал Российского государственного социального университета, Россия
К ВОПРОСУ АВТОРСТВА «ОБРАЩЕНИЯ К НАСЕЛЕНИЮ МАЛОРОССИИ»
ГЕНЕРАЛА ДЕНИКИНА
Август 1919 г. Вооружённые Силы Юга России уверенно наступают на Киев. Остаются
считанные дни до освобождения «матери городов русских» от красноармейцев. Окружением
Главнокомандующего ВСЮР генерала А.И. Деникина взятие Киева воспринимается как
символическое овладение всей южной Россией, которая вот уже почти два года существует
то в виде Украинской народной республики, то Украинской Державы, то Украинской
Социалистической Советской Республики...
Ни один из этих государственных проектов не устраивал руководителей Белого движения
на Юге России, т.к., говоря словами его лидера, генерала Деникина, у его правительства,
«поддержанного тогдашним общественным мнением и научными силами, составился твёрдый
и неизменный взгляд на национальное, религиозное и культурное единство русского народа
в лице трёх ветвей его – великорусской, малорусской и белорусской (выделено Деникиным
–Д.Б.)» [1, с.527]. Идея самостоятельной «Украины» воспринималась большинством белых
как противоречащая всей исторической традиции взаимоотношений Юга (Малой Руси) и
Севера (Великой Руси), а поэтому отвергалась. Но руководство Армии понимало, что получая
в свои руки этот богатейший край, обладающий «местными особенностями», его населению
необходимо объяснить цели и направления национально-государственной политики новой
власти по отношению к нему и его жителей. И тогда на свет появился документ под условным
наименованием «Обращение главнокомандующего к населению Малороссии», в котором и
были изложены взгляды на современное положение края и его дальнейшего бытия. Генерал
Деникин утвердил «Обращение» 12 августа (по старому стилю) в своей ставке в г. Таганроге.
В течение следующей недели оно было опубликовано во многих изданиях, выходивших на
территории подконтрольной ВСЮР.
Появление Манифеста доброжелательно встретило большинство политических
групп и партий, поддерживавших Белое движение. Его оживлённо обсуждали в прессе,
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«как центральной, так провинциальной» [1, с.531; 5, с.113]. Безусловно поддерживали
акт и представители деникинской администрации. Так, член Особого Совещания при
Главнокомандующем ВСЮР В.А. Степанов полагал, что «украинский вопрос» совершенно
исчерпывается декларацией генерала А.И. Деникина» [6, с.1]. Были, конечно, и недовольные
«ущемлением прав» земского и городского самоуправления и отказом армейского командования
финансировать украинизированные школы, несмотря на то, что они не пользовались
популярностью у населения. Резко против «Манифеста» выступили украинцы-самостийники,
использовавшие этот акт «для самой отчаянной агитации» против добровольцев [1, с.532533]. Так, например, петлюровская «Селяньска Думка» (выходила в Бердичиве) – «ароматный
цветок украинского красноречия», по выражению В.В. Шульгина, в номере от 10 сентября 1919
г. писала: «Деникин при помощи Шульгина лёгонькую рукою уничтожил украинские школы,
украинские суды, законы, всё, всё. Злые, как цепные собаки, благородия впервые за революцию
потешают свою душу вандализмом… Меднолобые генералы думают, что этими способами
можно достигнуть желанного единения Украины и России, мерзенный недотяпа, дубомордый
солдафон Деникин покушается на гений Украины и её сорокамиллионного народа» [7, с.137].
Неодобрительно отнеслись к «Обращению» и те, кто по определённым причинам не состоял в
рядах ни сторонников добровольцев, ни «самостийной Украины», а поддерживал советизацию
Украины. Так, молодой тогда художник и карикатурист Б.Е. Ефимов (Фридлянд) «Обращение»
Деникина воспринял как «напыщенно-угрожающее» [8, с.39].
Несмотря на то, что содержание документа полностью соответствовало взглядам и
убеждениям генерала Деникина, а под ним стояла его подпись, он не был автором собственного
Обращения, что является неоспоримым фактом. Но кто был подлинным автором Обращения,
в мемуарной и научной литературе единства мнений нет.
Так, по версии самого Деникина, его составили «в управлении народного просвещения,
при ближайшем участии проф. Новгородцева» [1, с.530]. Г.Н. Михайловский считал, что текст
«знаменитого манифеста Деникина» написали Шульгин и П.П. Гронский [9, с.267]. Историк
А.С. Пученков первоначально полагал, что «вероятно» документ был написан «В.В. Шульгиным
в соавторстве с кадетом П.П. Гронским», потому что так писал «хорошо информированный
Г.Н. Михайловский» [10, с.63]. Однако позднее Пученков остановился только на кандидатуре
Шульгина, как автора «Обращения» [11, с.196]. Историки А.И. Ушаков и В.П. Федюк полагают, что
«первоначальный» проект Обращения был составлен В.В. Шульгиным и П.И. Новгородцевым,
который «пользовался репутацией «национал-либерала», и это нашло отражение в тексте
документа» [12, с.111]. Исследователь Анна Процик полагает, что текст «Обращения» было
поручено написать тому же Новгородцеву и И.М. Малинину, начальнику Управления
народного просвещения Особого совещания при Главнокомандующем [13, с.131]. Свободная
энциклопедия «Википедия» по поводу авторства «Обращения» придерживается наиболее
компромиссной точки зрения. В ней сообщается, что данный документ был составлен «при
участии публициста Василия Шульгина, профессора истории Павла Новгородцева (на самом
деле Новгородцев занимался исследованием права и философии права – Д.Б.), начальника
Отдела народного просвещения И. Малинина и других общественных деятелей» [14].
Таким образом, среди возможных авторов Обращения генерала Деникина были названы:
безымянные сотрудники Управления народного просвещения и его глава И.М. Малинин,
правоведы П.П. Гронский и П.И. Новогородцев, а также писатель, публицист и государственный
деятель В.В. Шульгин.
Что касается И.М. Малинина, то на его участие в подготовке текста указывает только
Анна Процик, которая при этом ссылается на …. Деникина, который его имя не называл. Если
текст действительно готовился бы в возглавлявшемся Малининым управлении, то всё его
участие в написании текста ограничилось тем, что он был главой данного ведомства. Других
доводов в пользу своей версии, кроме ссылки на Деникина, Процик не приводит, поэтому
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его участие в составлении текста представляется сомнительным, как и её указание на то, что
«видные кадеты» Малинин и Новгородцев «были уполномочены составить от имени Деникина
торжественное обращение», т.к. совершенно не понятно, откуда взята эта информация. В
источниках, на которые ссылается американо-украинский автор, об этом нет ни слова.
Что же касается П.П. Гронского, то о его участии в написании текста «Обращения» также
говорит только один человек – Г.Н. Михайловский. Но он хоть и служил во внешнеполитическом
ведомстве Дeникина, но не был причастен к определению внутриполитического курса и
идеологической работе, а потому, записывая спустя много лет свои воспоминания о событиях
Гражданской войны, мог просто спутать двух правоведов – Гронского и Новгородцева. Тем
более, что для большинства имя первого было более известно, т.к. Гронский был товарищем
министра внутренних дел в правительстве Деникина, в то время как Новгодцев официально
никаких постов не занимал. Несмотря на то, что российский историк Пученков А.С. также
первоначально упоминал Гронского как соавтора Шульгина в написании «Обращения»,
он не привёл никаких доводов в пользу своего предположения, кроме ссылки на того же
Михайловского. Тем более что позже Пученков среди авторов «Обращения» оставляет только
Шульгина, хотя опять же, кроме ссылки на свидетельство самого Шульгина, не приводит иных
аргументов.
Более сложен вопрос о степени участия П.И. Новгородцева в подготовке проекта
«Обращения». Известно, что он с 1918 г. находился в расположении Добровольческой армии. Но
из-за боязни навредить своей семье, оставшейся в Советской России, отказался от официальных
постов в Правительстве и от публичных выступлений, хотя привлекался к разработке
законопроектов Особого совещания и работал в Подготовительной по национальным делам
комиссии при Особом совещании, где одно время был заместителем Председателя Общего
Отдела, а позже некоторое время и главой данной комиссии. Кроме того, он принимал участие в
конференциях партии народной свободы (кадет) в Екатеринодаре и Харькове[15, с.463; 16, с.14;
17, с.13 об-14; 18, с.1-6]. Знакомство П.И. Новгородцева и В.В. Шульгина друг с другом – очевидно.
С учётом того, что Новгородцев активно сотрудничал с созданной по инициативе Шульгина
Подготовительной по национальным делам комиссии и готовил труды по территориальному
устройству государства, а эта проблема затрагивалась и декларацией Деникина, то его участие
в разработке проекта «Обращения» или его корректировке вполне вероятно. Неизвестно,
высказывался ли где-либо Новгородцев о своей роли в написании «Обращения». Но, по нашему
мнению, автором самого текста он не был. И Деникин, упоминавший Новгородцева, говорил
лишь только о его «близком участии» в подготовке «Обращения», но не о его авторстве [1,
с.530].
Свидетельство о своей причастности к составлению «Обращения генерала Деникина
к населению Малороссии» оставил только один из названных выше потенциальных авторов
данного документа. Это известный русский политический деятель малороссийского
происхождения В.В. Шульгин. И именно он, по нашему мнению, и был подлинным автором
«Обращения».
По воспоминаниям самого Шульгина, когда деникинские войска вплотную приблизились
к Киеву, и в кругах близких к Главнокомандующему возникла идея опубликования некоего
обращения к населению Малороссии, то написать его решили поручить именно ему. Об этом
ему сообщил В.А. Степанов, который, по словам Шульгина, заявил, что «мы (вероятно, имелись
в виду члены Особого Совещания – Д.Б.), так сказать, заранее сговорились: манифест должны
написать вы!». Сперва Шульгин отказался, но после того, как Степанов добавил, что «судьба
Малороссии» в его руках, согласился. В городском саду Таганрога Шульгин продиктовал своей
машинистке Надежде Сергеевне фон Раабен текст «Манифеста» [20, с.17; 21, с.23]. Изложенная
Шульгиным программа государственной политики добровольцев на Юге России совпадала с
мнением Деникина по так называемому «украинскому вопросу», о котором упоминалось выше
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[1, с.525-527]. Поэтому «Обращение к населению Малороссии» практически без правок (текст
помощниками Деникина – не исключено, что это был П.И. Новгородцев, подвергся лишь «малым
изменениям», а сам генерал «только приписал конец») было одобрено Главнокомандующим
[21, с.23].
Свидетельство Шульгина прямо или косвенно подтверждает ряд фактов. Прежде всего,
необходимо отметить, что «украинский вопрос» не был для Шульгина чем-то случайным.
Наоборот, он в своё время слыл известным специалистом в этой области, посвятившим ей
значительное число газетных статей, книг, выступлений на трибунах различного уровня
(Государственная Дума, Государственное Совещание в Москве, Киевская Городская Дума).
Борьба с «хохломанством», «мазепинством», «украинством» была частью его политической
программы и даже семейной традицией, хотя среди его родственников были и сторонники
украинского движения и украинизации Южной России. «Украинская проблема» волновала
Шульгина на протяжении всей его долгой жизни.
В работах Шульгина и его политических сторонников можно встретить все основные
вопросы, отражённые в «Обращении» генерала Деникина. В частности, отношение к
украинскому движению как к германофильскому и антирусскому по своей сути, ставящему
своей главной целью не заботу о развитии и процветании Малороссии (Украины), а
непременно отрыв её от всего общерусского государственного тела, разрыв каких бы то
ни было связей с Россией; обоснование единства всех ветвей русского народа; неприятие
«украинской» терминологии, требование использования исторических названий края – Малая
Русь, Малороссия и, соответственно, населяющего её народа – малороссы, а не украинцы;
требование изучения в школах и использования в общественной (а в некоторых случаях и
государственной) сферах малорусского наречия русского языка, а не «украинской мови»
при непременном государственном статусе русского языка; изучение в школах истории и
географии Южной России, а не Украины; требование соблюдения и учёта культурных и иных
особенностей края, переход от унитаризма к децентрализации на основе экономической и
культурной автономии и т.д.
Что касается содержания собственно «Обращения», то здесь необходимо обратить
внимание на один документ, авторство которого не вызывает сомнения. Речь идёт о Записке
В.В. Шульгина: «Задача Добровольческой Армии по восстановлению независимой и единой
России», подготовленной им для Особого Совещания в качестве проекта программы действий
и некоторой идеологической основы политики Добрармии в условиях осени 1918 г. Именно с
этой программой Шульгин планировал выступить на совещании в Яссах от имени командования
добровольцев [23, с.27-29 об]. 19 октября доклад Шульгина о полученном им приглашении
для участия в конференции в Яссах был обсуждён в заседании Особого Совещания, поездку
признали желательной и решили образовать комиссию для детального обсуждения наказа
В.В. Шульгину [16, с.43]. Скорее всего, его основой должна была стать упомянутая «Записка».
В ней был раздел, посвящённый «украинскому вопросу». В частности, Шульгин полагал,
что перед освобождением Малороссии, необходимо опубликовать некую «Декларацию»,
в которой объявить, что украинское правительство низложено и установлена временная
русская власть, а «жовто-блакитний» флаг заменён русским. Среди положений данной
«Декларации» были следующие: «В правительственных учреждениях восстанавливается
русский язык, как язык государственный. Однако никому не возбраняется обращаться в
правительственные учреждения на малорусском просторечии, если находятся лица, не
владеющие русской книжной речью. Малорусским просторечием не возбраняется так же
пользоваться в государственных земских учреждениях лицам, которые этого пожелают…
Печать свободна издаваться на каком угодно языке. Но официальная печать будет выходить
на русском языке. На русском же языке будет происходить и преподавание в университетах,
гимназиях и школах…». Исключение делалось для начальной школы, в которой учителям «при
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объяснениях» не запрещалось использование малорусского просторечия. Частная же школа
«свободна», и там «преподавание может происходить на каком угодно языке». В отношении
гражданского управления отмечалось, что оно пока будет осуществляться через генералгубернаторов, но после «восстановления» России «будет рассмотрен вопрос об автономии
областей Южной России». Тогда же предполагалось решение и аграрного вопроса. До этого
времени «собственность объявляется неприкосновенной» [23, с.29-29 об]. Если сравнить
«Записку» Шульгина с «Обращением» Деникина, то можно увидеть, что их содержание почти
полностью совпадает. Что же касается стиля изложения «Обращения» и его речевых оборотов,
то их можно найти в многочисленных работах Шульгина по украинской проблеме, написанных
как до, так и после издания «Манифеста Деникина», что также подтверждает его авторство.
Более того, программа деятельности командования ВСЮР в «украинском вопросе»,
изложенная в «Обращении», напоминает некоторые мероприятия, проводимые Шульгиным
в Одессе зимой 1918 – 1919 гг., когда он оказался на положении политического руководителя
при «одесском диктаторе» – генерале А.Н. Гришине-Алмазове. Генерал очень враждебно был
настроен по отношению к петлюровцам, поэтому в «украинском вопросе» не был склонен
идти на компромиссы. Но Шульгин предложил ему не бороться с «вывесками», а произвести
простую смену понятий. Упраздняя преподавание «украиньской мови (галицийского языка)»,
одновременно разрешить преподавание в качестве необязательного предмета «малорусского
языка». Вместо преподавания истории и географии Украины ввести курс истории и географии
Юга России. Родители, желавшие обучать своих детей малорусскому языку, должны были
подать о том соответствующие заявления на имя начальника учебного заведения [24, с.22-25].
Там же, в Одессе, в январе 1919 г., по инициативе Шульгина и при поддержке
добровольческого командования была организована «Подготовительная по Национальным
Делам Комиссия» [25, с.2 об]. Комиссия должна была рассмотреть «все «национальные
вопросы», возникавшие на «шестой части суши» … с русской точки зрения (выделено
Шульгиным – Д.Б.)» [24, с.7-9; 17, с.1-15 об; 26, с.16; 1, с.527; 27, с.210-212; 28, с.58-59]. Одним
из результатов работы этой комиссии стал проект областной реформы Южной России, взятый
затем за основу для управления территориями, занятыми ВСЮР и утверждённый позднее
генералом Деникиным в виде «Временного положения о Главном управлении областью
Новороссийскою». Этой же комиссией, а также Шульгиным самостоятельно, отстаивался
тезис о необходимости децентрализации территориального управления [29, с.2; 16, с.570-573;
7, с.139-140; 26, с.16; 30, с.1; 22, с.88-105]. Эти же сюжеты присутствуют и в тексте «Обращения
к населению Малороссии». Таким образом, сказанное выше подтверждает, что автором текста
«Обращения» был именно Шульгин.
Свои воспоминания об истории составления «Манифеста» Шульгин опубликовал в июлеавгусте 1924 г., т.е. за два года до выхода пятого тома «Очерков русской смуты» А.И. Деникина,
где тот упоминает события, связанные с изданием «Обращения к населению Малороссии», и
приводит его текст. Не знать о публикации Шульгина Деникин не мог («Новое Время» была
одной из популярных в среде русской эмиграции газет). К тому же эмигранты внимательно
следили за выходом воспоминаний влиятельных некогда людей. Т.е. предположить, что
Деникин мог просто забыл о роли Шульгина в подготовке «Обращения», нельзя – ему об этом
не специально, но напомнили.
Тогда возникает вопрос: почему Деникин не упомянул Шульгина в качестве автора
своего «Обращения»? Теперь мы этого не узнаем. Но можно предположить, что это стало
результатом того, что Шульгин в эмиграции стал ярым сторонником (и в какой-то мере даже
поклонником) генерала П.Н. Врангеля. Его, а не Деникина, тот восхвалял при каждом удобном
случае, и это при том, что именно на время «правления» Деникина, а не Врангеля, пришлась
самая активная часть деятельности Шульгина в период Гражданской войны. Именно Деникин
поддержал многие проекты Шульгина (как административно, так и материально), в то время
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как Врангель отказался от его каких бы то ни было услуг. Возможно, Деникин просто не хотел
лишний раз упоминать заслуги (как бы их не оценивать) Шульгина перед Белым движением.
Может быть, Деникину не хотелось упоминать Шульгина потому, что могло
сложиться впечатление, что командование ВСЮР (и сам Главком) в определении своей
политики по отношению к Малороссии всецело находились под влиянием Шульгина и его
сторонников. В действительности этого не было. Влияние Шульгина на государственную
политику командования в «украинском вопросе», собственно, подготовкой «Манифеста»
и ограничилось. Дальнейшая практика как центральных, так и местных органов власти на
территории Малороссии, за исключением в некоторой степени Киевской области, отличалась
от того умеренного тона, который Шульгин пытался положить в основу политики Деникина.
Большинство политиков и военных, окружавших Деникина, плохо понимали специфику южной
России и считали, как с сожалением отмечал Шульгин, что здешним жителям можно быть
или только русскими, а значит, выступать союзниками добровольцев, или быть украинцами,
а значит, быть врагами Добрармии. Но до того, что можно быть одновременно патриотом и
Малой Руси, и Великой России, «русская интеллигенция не доросла». Эту «золотую середину»
в Белом движении исповедовала, пожалуй, только «киевлянинская группка» Шульгина. Изза пренебрежения к особенностям характера южан и несколько насмешливому отношению
к их бытовым особенностям, по мнению Шульгина, Белым и не удалось поднять на борьбу с
большевиками «сорокамиллионную громаду» малороссов [7, с.131-134].
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НАЦІОНАЛЬНА ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА – ЯК НЕВРАХОВАНИЙ
ЧИННИК УКРАЇНСЬКИХ РЕФОРМ
Вступ. Жодна країна, яка стала на шлях незалежності при розбудові власної держави,
ніколи не досягне успіхів, копіюючи чужу практику. Це доведено світовим досвідом. Визначні
досягнення високорозвинутих країн базуються на власній економічній специфіці, своїх
історичних традиціях, генетичному корінні, культурі свого народу.
Отже, формування та розвиток національної господарсько-економічної культури є
однією з найактуальніших проблем економічної науки та господарсько-економічної практики
в умовах ринкової трансформації.
Відродження національної господарсько-економічної культури, як органічної складової
цілісної культури нації, дозволяє проникнути в анатомію господарських форм, їх еволюцію,
збагнути господарську модель, до якої адаптовано населення країни, враховуючи її національні
екогомологічні, психологічні та інші особливості.
Постановка завдання. Національна господарсько-економічна культура – неврахований
чинник українських реформ щодо економічного зростання та розвитку економіки України
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в соціально орієнтовану економіку. Світова економічна наука робить висновок, а практика
підтверджує, що всі високоефективні економіки виростають на власній національній культурі.
Отже, формування та розвиток високого рівня національної господарсько-економічної
культури сприятиме реалізації економічних потреб та інтересів громадян, нації та
забезпечуватиме ефективність функціонування економічної системи на основі притаманних
їй ідеалів, норм, традицій.
Виклад основного матеріалу. Господарсько-економічна культура – явище суб’єктивнооб’єктивне, сутність якого пронизане принципами гуманізму та свободи людини, тим самим
визначає її становище у суспільстві як найвищої цінності та мети виробництва. Вона є
найдієвішим чинником господарсько-економічної діяльності людини.
Формування культурного господаря є фактором репродукування головної продуктивної
сили суспільства — робочої сили, як сукупності духовних і фізичних здібностей людини.
Отже, національна господарсько-економічна культура – це сукупність загальнолюдських
і національних соціально-економічних цінностей і норм, що визначають логіку, моделі,
принципи економічної поведінки та виконують роль соціальної пам’яті економічного
розвитку, спонукають до відбору, трансляції та оновлення цінностей, потреб у сфері економіки
й орієнтують людей на певні форми господарсько-економічної активності.
Господарсько-економічна культура – це поєднання її сутності як в широкому, так і у
вузькому значенні.
У вузькому значенні – це господарська культура, тобто відповідний зміст людської праці,
яка визначається певними напрямами громадської та домашньої господарської діяльності в
сфері матеріального і нематеріального виробництва, це культура побуту та традиційні народні
промисли і ремесла.
У широкому значенні господарсько-економічна культура – це є відповідний зміст
людської праці, яка визначається як першооснова, з якої формується людина, суспільство в
цілому.
Господарсько-економічна культура — це поняття інтегральне і має складну структуру, в
якій органічно поєднуються ціннісні економічні орієнтації, економічне мислення як складова
економічної свідомості (самосвідомості) та економічний самоконтроль. Ціннісні економічні
орієнтації це:
— стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, зорієнтована на певний
аспект соціально-економічних цінностей, які формуються в процесі розвитку індивіда, його
участі у конкретних видах економічної діяльності;
— економічна спрямованість, як підсистема внутрішніх спонукань, які визначають
ставлення особистості до дійсності та власної діяльності;
— мотиви праці, як спонукальна причина дій і вчинків людини, основою яких є її
різноманітні потреби, які формуються під впливом соціально-культурного середовища і
внутрішніх індивідуальних характеристик людини, які дані їй від народження.
Характерним структурним компонентом господарсько-економічної культури є
цілеспрямованість планування власної діяльності та поведінки, передбачення її результатів,
як вияв самоконтролю та коригування власних ідей.
Господарсько-економічна культура — це складне динамічне утворення, що має соціальноекономічну природу і знаходить вираз у економічних відносинах, скерованих на створення,
засвоєння, збереження і розповсюдженння матеріальних і духовних цінностей. Сферами
прояву цієї культури є:
Перша сфера — характер та ступінь взаємодії людини з природою.
Друга сфера — характер та ступінь взаємовідносин між людьми.
Третя сфера — характер та ступінь ставлення людини до самої себе.
Господарсько-економічна культура актуалізується у різних галузях, тому є різні її форми:
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1) культура праці (промислова міська та сільськогосподарська культура; культура
трудового колективу; культура професій; культура обслуговування тощо). Культура праці – це
трудова діяльність людини на гуманістичних засадах, яка включає етнонаціональні традиції,
звички, психологічні та поведінкові стереотипи. Це процес самоутвердження та самореалізації
людини та опредметнення сутнісних сил індивідів у всьому їх багатстві і неповторності;
2) культура управління та підприємництва. Культура управління – це система знань,
що обслуговує управлінську практику як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва
управління, різного роду рекомендацій, узагальнень об’єкта управління, які мають науковопрактичну цінність і органічно, системно взаємозв’язані;
3) інформаційна культура – це грунтовні знання ефективного використання інформації,
зокрема вміння знаходити необхідні джерела інформації, обробляючи їх, комп’ютерна
грамотність;
4) культура виробництва, культура обміну, культура розподілу, культура споживання
– це здатність людини, групи людей чи суспільства в цілому усвідомлювати свої розумні
потреби і знаходити найбільш ефективні в економічному та моральному відношенні шляхи їх
задоволення.
В Україні складається нова соціально-економічна і культурна ситуація, що породжує
нову соціокультурну реальність, складовою якої є нова господарсько-економічна культура,
чинниками формування якої є:
— радикальні технологічні, інституціональні та організаційно-управлінські зміни;
— створення сприятливого економіко-правового середовища, яке б реально забезпечувало,
а не декларувало свободу господарського вибору, право власності, самоуправління тощо;
— перебудова системи економічної освіти і виховання, пошуку нових підходів до її
реалізації;
— державна політика фінансового забезпечення освіти та науки;
— нагромадження народом соціально-культурного досвіду, який повинна формувати
інтелігенція як індикатор іннтелектуального і духовного здоров’я суспільства.
Висновок. Отже, сучасний процес становлення і розвитку господарсько-економічної
культури в Україні має бути спрямований на істотне прискорення реалізації національних
економічних інтересів та досягнення стабілізації економіки і умов для подальшого економічного
піднесення, технологічної модернізації економіки, включення національної економіки до
міжнародного поділу праці, прискореного формування національного ринку та вітчизняного
підприємництва, досягнення економічної незалежності та добробуту нації.
Відродження національної господарсько-економічної культури, як органічної складової
цілісної культури нації, дозволяє проникнути в анатомію господарських форм, їх еволюцію,
збагнути господарську модель, до якої адаптовано населення країни, враховуючи її національні
екогомологічні, психологічні та інші особливості. Універсалізм та самобутність стають
провідними рисами господарсько-економічної культури українців. Універсалізм – феномен
передусім сутнісного плану, його домінанта – не маса, а якість. Це цілісність, зумовлена
соціально-економічним і духовним Буттям, а втілена у форму Свідомості, що поєднує освіту,
науку, традиції, пам’ять і релігію, філософію і мистецтво в феномені цілісної культури. Творить
цю культуру «справжня людина», як людина природна, тобто етична, духовна, внутрішньо
вільна, сповнена добра, скромності, гідності, інфальтивний спосіб життя якої – праця і
самовдосконалення.
Багато засобів, що сприяють формуванню господарсько-економічної культури в умовах
ринкової трансформації економіки в Україні, має економічна наука, яка повинна розвиватися
у руслі національного відродження, оновлюючи свою сутність, основою якої є суб’єктивне
мотивування економічної поведінки індивідів. Адже персоніфікація стала однією з абсолютно
необхідних ланок методології аналізу суспільних відносин, яка була начисто видалена з
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політичної економії прикриттям класового підходу. Політична економія повернулася обличчям
до людини-виробника і споживача, які і є творцями господарсько-економічної культури.
Остання є органічною складовою цілісної культури нації, будь-який прояв відродження якої
пожвавлює вивчення історії народного господарства і економічної думки.
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УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
На референдумі 1991 року про отримання Україною незалежності понад 90% громадян
підтвердили своє прагнення створення незалежної України. Причинами такого волевиявлення
народу були, передусім, політична та економічна криза в колишньому СРСР. Громадяни
очікували покращення ситуації в державі та засвідчили незалежність за кращий вибір для
політичного, економічного та суспільного розвитку України. [1, c. 553]
За рік до референдуму, Українська політична еліта затвердила незалежність нашої
держави на міжнародній арені, підписавши зовнішньополітичні акти: Декларація про
державний суверенітет України (16 липня 1990р.) та Постанова Верховної Ради УРСР «Про
реалізацію декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх зносин» (25 грудня
1990р.). Ці документи перш за все затверджували визнання Україною пріоритет міжнародного
права над внутрішнім та декларували рівність УРСР з іншими радянськими республіками при
укладанні міждержавних угод. Вагомого значення надавалось забезпеченню участі УРСР у
загальноєвропейському процесі та європейських структурах. [1, c. 550-551]
Пріоритетним вектором для політичної еліти України став прозахідний курс зовнішньої
політики. Договір «Про Відкрите небо» був одним із перших угод підписаних Україною як
незалежною державою. Співпраця із НАТО продовжилась в рамках програми «Партнерство
заради миру» (1994р.) та підписання Хартії про особливе партнерство Україна-НАТО (1997р.).
Але, політична еліта зіткнулась із супротивом з боку громадян щодо співробітництва та
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вступу до НАТО. Причиною були стереотипи, що виникли в українському суспільстві. Вони
стосувались: побоювання, що членство в НАТО втягне Україну у військові дії; членство
потребуватиме великих затрат; в Україні пануватиме закордонний капітал; а також страх, що
таке співробітництво може зіпсувати стосунки із Росією. [2, c. 46-47]
На першому етапі розбудови незалежної України першочерговим завданням політичної
еліти було встановлення демократичних цінностей на фоні виходу нашої держави на міжнародну
арену як самостійного суб’єкта міжнародних відносин. Знаходячись довгий час у складі СРСР
Україна не мала досвіду впровадження демократії на своїй території. Політична система мала
розвиватись в умовах незалежних від політичної моделі колишнього СРСР, тому перехід до
демократичних цінностей потребував часу та навиків. Як країна пост соціалістичного табору,
Україна із отриманням незалежності та становленням своєї державності має пережити етапи
переходу до демократичних цінностей. По-перше, зміна усталених структур у політичній та
економічній сферах. По-друге, зміцнення демократичних процесів та економічних інституцій.
Останній етап – політична єдність громадян та держави у обранні політичних та економічних
векторів розвитку та становлення громадянського суспільства. [2, c. 19]
Події 2004 року показали активність громадян України у політичних процесах. Завдяки
«Майдану», громадяни змогли осмислити свою національну ідентичність, що призвело до
відстоювання народом України духовних та культурних цінностей своєї нації. Народ України
зміг оцінити рівень власного впливу на події в державі та здобули віру в самих себе. [3, c. 43-44]
Проте, як зазначив колишній президент Європейського Прламенту, Єжи Бузек, звиклим
процесом для нації, що переживає своє становлення є послаблення власної активності після
досягнення певного прогресу у своєму розвитку. Помаранчева революція стала громадянським
прогресом для українців але, сьогодні громадяни України є менш впливовими ніж раніше. [4]
Отже, із отриманням незалежності у 1991 році, почалась нова віха української
державності. Важливими завданнями для політичної еліти були становлення демократичних
засад політичного та суспільного розвитку, створення правової та договірної бази, розвиток
діалогу між державою та суспільством.
Україна змогла показати себе на міжнародній арені як незалежного актора міжнародних
відносин. Проблемою досі лишається консолідація політичних поглядів щодо основних
векторів зовнішньої політики. Громадяни України неоднозначно ставляться до інтеграційних
процесів, що в них бере участь наша держава. Задля ефективного впровадження зовнішньої та
внутрішньої політики, розвиток громадянського суспільства та налагодження тісніших зв’язків
держави із громадянським суспільством лишаються досі пріоритетними для політичної еліти.
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УЧАСТЬ УКРАЇНЦІВ У ЗАВЕРШАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Після вигнання німецьких військ за межі Радянського Союзу бойові дії розгорнулися на
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територіях Рейху та його союзників. Берлін впав. 8 травня 1945 р. Німеччина підписала акт про
беззастережну капітуляцію. З війною в Європі було покінчено. 9 травня стало всенародним
святом — святом Перемоги. Через три місяці (8 серпня 1945 p.), виконуючи зобов’язання, взяті
на Кримській конференції (4—11 лютого 1945 р.), СРСР оголосив війну Японії [1].
У цій статті ми ставимо за мету проаналізувати воєнні операції, що забезпечили
перемогу Радянських Збройних Сил над Японією на заключному етапі другої світової війни та
визначити роль українців у цих подіях. Головні угруповання японських сухопутних військ були
спрямовані проти Радянського Союзу. Квантунська армія під керівництвом генерала О. Ямади,
розташовувалася в Маньчжурії. Вона, разом з підпорядкованими їй військами Маньчжоу-го
та монгольського князя Девана, налічувала понад 1 млн. чоловік : 31 дивізія, 9 піхотних і 2
танкові бригади, 1 бригада «спецпризначення» (смертники) [2, с. 540]. На її озброєнні було 1215
танків, 6640 гармат і 1907 літаків [3, с. 186]. Угруповання японських військ на маньчжурському
плацдармі прикривалося сімнадцятьма укріпленими районами загальною протяжністю 3,4
тис. км. [2, с. 540]. Цей неприступний залізобетонний пояс японське командування називало
«бансей-дзіокаку», тобто «стіна, закрита на замок».
Основною метою Верховного Головнокомандування СРСР було швидке оточення
японських військ, розчленування їх, капітуляція. Для цього було сформовано 3 фронти:
Забайкальський, 1-й та 2-й Далекосхідні. Керівництво всіма сухопутними та військовоморськими силами здійснювало Головне командування радянських військ на Далекому Сході.
Головнокомандуючим був призначений Маршал Радянського Союзу О. Василевський, членом
Військової ради — генерал Й. Шикін, начальником штабу — генерал С. Іванов. Основна роль
у цій операції відводилася Забайкальському та 1-му Далекосхідному фронтам. Для розгрому
японських військ у терміновому порядку було проведено стратегічне перегрупування сил і
засобів із західного театру воєнних дій на Далекий Схід. Переміщення військ здійснювалося з
таким розрахунком, щоб у зазначеному напрямку перекидалися насамперед ті армії та з’єднання,
які вже воювали в умовах, близьких до місцевих, мали досвід проривів укріплених районів і
дій у гірській місцевості, зокрема 39-а і 5-а армії із Східної Пруссії, кінно-механізована група
генерала І. Плієва з району Праги (загалом 40 дивізій і бригад). Таким чином, у Забайкаллі й
на Далекому Сході до початку війни проти Японії бойовий склад радянських військ зріс майже
вдвічі [4, с. 453]. Крім того, із заходу на схід було перекинуто управління колишніх Карельського
і 2-го Українських фронтів. Туди ж вирушили й інші уславлені армії: 53-я на чолі з генералполковником І. Манагаровим; 6-а гвардійська танкова армія під командуванням уродженця
України генерал-полковника А. Кравченка; багато солдатів, офіцерів і керівників колишнього
2-го Українського фронту, в тому числі Маршал Радянського Союзу Р. Малиновський; генерал
армії М. Захаров, генерал-полковник І. Плієв, генерал-лейтенант Н. Павловський та інші.
Наступ трьох фронтів розпочався вночі 9 серпня. Вранці радянська авіація завдала
масованих ударів по найважливіших залізничних вузлах і військових об’єктах противника.
Радянським військам вдалося знищити японські прикордонні застави та заглибитися на
територію противника. Одночасно на всіх оперативних напрямках перейшли кордон головні
сили трьох фронтів. Оскільки ворог відвів свої основні сили у глибину Маньчжурії, залишені
у прикордонній зоні малочисельні частини і з’єднання не змогли чинити серйозного опору. До
кінця дня війська фронтів на деяких напрямках просунулися вперед майже на 50 км, а рухомі
з’єднання на 120— 150 км [7, с. 573].
Просування військ Забайкальського фронту до внутрішніх районів Північно-Східного
Китаю, бойові дії на Далекому Сході й Сахаліні, в Кореї і на Курильських островах викликали
розгубленість серед правлячих кіл Японії. На засіданні Вищої ради з керівництва війною
прем’єр-міністр К. Судзукі заявив, що вступ у війну Радянського Союзу «ставить нас остаточно
у безвихідне становище і робить неможливим подальше продовження війни» [7, с. 187]. Проте
ставка головнокомандування віддала наказ Квантунській армії розгорнути бойові дії проти
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Радянського Союзу. Однак ліве крило 44-ї японської армії було розгромлене й Квантунська
армія опинилася в ізоляції від військ Північного фронту, що діяв у районі Бейпіна (Пекін), і не
могла отримувати допомоги з півдня. Тим часом 53-я армія генерал-полковника І. Манагарова
і 6-а гвардійська танкова армія генерал-полковника А. Кравченка наступаючи від Мамата на
Шиньян (Мукден), де містився штаб 3-го японського фронту, завдали удару по правому крилу
44-ї армії [8, с. 25-27].
На західному фланзі противник спробував організувати стійку оборону 36-й армії під
командуванням генерал-лейтенанта О. Лучинського, використавши для цього масивні споруди
Чжалайнор-Маньчжурського укріпрайону і водну перепону р. Аргунь. Проте інженерні війська
збудували у смузі наступу армії мости й паромні переправи. Форсувавши Аргунь, з’єднання
армії оволоділи Чжалайнор-Маньчжурським укріпрайоном. Підтримку основній групі військ
Забайкальського фронту з повітря надавала 12-а повітряна армія під командуванням маршала
авіації С. Худякова [9, с. 221].
В боях із Квантунською армією солдати та офіцери вміло використовували досвід,
набутий ними в ході битв із гітлерівською Німеччиною. З найкращого боку показали себе в
цих боях воїни-українці, які становили значну частину особового складу всіх армій та фронтів.
Солдати В. Колесник і В. Бульба закрили своїми тілами амбразури ворожих дотів, зберігши
життя багатьом своїм однополчанам [5, с. 417].
В результаті обхідного маневру на ранок 15 серпня угруповання противника виявилося
напівоточеним. Розпочався штурм бойових укріплень. Безпосередньо на місто наступали
частини 26-го стрілецького корпусу генерала О. Скворцова та частини 65-го стрілецького
корпусу. 16 серпня радянські формування захопили Муданьцзян [9, с. 578-579]. Спроба
японського командування затримати наступ фронту на сунгарінському напрямку провалилася.
З перших днів війни високою активністю відзначалися дії Тихоокеанського флоту. Під
час відступу Квантунської армії він висаджував морські десанти в Корейські порти Юкі, Расін
і Сейсін [9, с. 574]. В організації висадки морських десантів відзначилося багато екіпажів
бойових і транспортних кораблів, членами яких були й вихідці з України. В боях за Расін 1011 серпня мужність і військову майстерність виявили екіпажі дивізіону торпедних катерів
під командуванням капітана 3-го рангу К. Казачинського. Під час висадки десантів мужністю
відзначалися дії екіпажів транспортів, якими командували С. Марченко, О. Левченко, М. Артюх,
В. Крицький та інші [6, с. 417].
Успішному наступові радянських військ сприяли масовані удари авіації 9-ї і 10-ї
повітряних армій. Високу бойову майстерність і мужність виявили льотчики-українці. Серед
них майори І. Карпенко та Г. Попович, які були удостоєні звання Героя Радянського Союзу.
Нищівні удари радянських військ змусили 14 серпня японський уряд прийняти
рішення про капітуляцію, командуючий Квантунською армією видав розпорядження
про припинення бойових дій. Для прискорення фактичної капітуляції японських військ і
припинення кровопролиття було вирішено висадити повітряні десанти у ключових пунктах
розміщення командування і сил противника — Харбіні, Пріні, Мукдені, Чанчуні та інших
містах Маньчжурії та Кореї. 19 серпня розпочалася повсюдна капітуляція японських військ. У
полон здалося 594 тис. солдатів і офіцерів, 148 генералів [12, с. 344-347]. 2 вересня в Токійській
затоці на борту американського лінкора «Міссурі» було підписано акт про капітуляцію Японії.
Першими цей акт підписали представники Японії, потім свої підписи поставили представники
союзних держав. Від імені СРСР цей історичний документ підписав уродженець с. Косенівки
Уманського району Черкаської області генерал-лейтенант К. Дерев’янко [12, с. 76-81]. Очевидці
стверджували, що це було зроблено за наказом Й. Сталіна, який зауважив, що якщо акт про
капітуляцію Німеччини підписав представник російського народу маршал Г. Жуков, то акт
про капітуляцію мілітаристської Японії повинен підписати представник українського народу.
Підписання акту означало кінець війни з Японією і кінець усієї другої світової війни. Це стало
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великою подією для народів Радянського Союзу і всього світу [7, с. 384]. Тобто, перемога
радянських військ над Квантунською армією було досягнута завдяки: раптовості, масштабності
й швидкості наступу; чіткій координації та взаємодії різних сил і засобів у ході воєнних
операцій; широкому використанню у кампанії на Далекому Сході чотирирічного досвіду
ведення війни з фашистською Німеччиною; напруженій і цілеспрямованій політико-виховній
роботі командирів і політорганів. Маньчжурська операція стала однією з найвидатніших
операцій радянських військ у другій світовій війні. В ній воєнне мистецтво збагатилося досвідом
небувалого за масштабами перегрупування військ із заходу на схід країни на відстань від 9 до
12 тис. км, маневру великими силами на величезні відстані, організацією взаємодії сухопутних
військ із військово-морським флотом і авіацією. Операція відзначалася великим розмахом,
умілим вибором напрямків головних ударів, створенням вирішальної переваги сил і засобів
на головних напрямках при дуже великій ширині смуги наступу фронтів і армій. У результаті
капітуляції Японії Південний Сахалін і Курильські острови відійшли до Радянського Союзу,
який отримав вільний доступ до Тихого океану. Таким чином, розгром Квантунської армії і
капітуляція Японії мали всесвітньо-історичне значення. Вони означали кінець другої світової
війни. Перед країнами Східної та Південно-Східної Азії відкрився шлях демократичного
розвитку. Почався розпад світової колоніальної системи.
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Українська преса різного політичного спрямування як джерело з
історії українсько-німецьких відносин доби Центральної Ради (НА
ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ «сАМОСТІЙНИК І БОРОТЬБА»)
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Важливе місце у комплексі джерел з історії українсько-німецьких відносин
доби Центральної Ради належить періодичній пресі українського походження.
Загальну характеристику висвітлення у пресі періоду національно-визвольних змагань
зовнішньополітичного курсу українських національних урядів 1917 – 1920 рр. надав у своїх
працях П.Губа [1]. Проте, детально на проблемах відображення українсько-німецьких взаємин
у пресі різних політичних сил автор не зупинявся. Отже, метою статті є аналіз інформаційного
потенціалу української преси різного політичного спрямування при висвітленні подій історії
українсько-німецьких відносин доби Центральної Ради. Зважаючи на досліджувану проблему,
розглянемо інформаційний потенціал періодичних видань різного політичного спрямування
на прикладі газет впливових українських партій – «Самостійник» і «Боротьба».
Газета «Самостійник» видавалася Українською партією соціалістів-самостійників.
Більшість газетних матеріалів з історії українсько-німецьких відносин за видовою
приналежністю є аналітичними статтями та інформаційними повідомленнями.
Аналізуючи газетні матеріали, присвячені проблемі українсько-німецьких відносин,
можна дійти висновку, що видання, а отже, і партія, органом якої воно виступало, до
гетьманського перевороту займали пронімецьку позицію. Зміст статей свідчить, що автори
були переконані у тому, що союз із Німеччиною допоможе Україні зберегти самостійність
у боротьбі із більшовиками. Так, показовою є стаття «Українська міжнародня політика та її
керманичі», надрукована в номері газети від 14-го квітня 1918 р. [2, с.1].
Розміщення статті на першій сторінці вказує на її важливість. Стаття була відповіддю
на відкритий лист колишнього міністра закордонних справ О.Шульгіна до діючого міністра
закордонних справ, надрукований в «Новій Раді». В цьому листі О.Шульгін засуджував
розпорядження міністра внутрішніх справ про заборону перебування на території України
англійських, французьких та бельгійських офіцерів та критикував різку відповідь міністра
закордонних справ на лист-скаргу заступника французьких і англійських інтересів іспанського
консула М. Василіаді. Автор статті висловив з цього приводу точку зору, що український уряд не
може зараз «…сидіти на двух стільцях», оскільки йому вже довелося обрати в якості союзника
держави Четверного союзу…» [3]. Таким чином, автор статті дорікав політичним опонентам в
особі О.Шульгіна за їхню прихильність до країн Антанти.
Інформаційні повідомлення були невеликими за обсягом, розміщувалися на
передостанніх сторінках серед огляду інших подій. Найчастіше вони супроводжувалися
коментарями, в яких підкреслювалося позитивне ставлення до німецької допомоги з боку
редакції газети. Так, в номері від 21-го квітня 1918 р. було повідомлено, що французька газета
«Ехо де парі» помістила інформацію про те, що німці збираються захопити владу на Україні,
для чого вони, і прийшли в Україну. Повідомлення закінчувалось коментарем редакції газети:
«Даремна спроба провакувати україно-німецькі відносини» [4, с. 3].
Після подій квітневого перевороту, газета змінила тон, але спочатку відкритих виступів
проти німців в ній не вміщувалось. Зокрема, у випуску від 19-го травня 1918 р. було надруковано
повідомлення «… із Германських офіційних джерел» про непричетність німців до перевороту
[5, с.2].
Проте, вже на початку червня в одному з номерів газети, на першій сторінці вміщувались
дві статті під назвами «Наше германофільство» та «Zu spät» («Надто пізно»), спрямовані проти
німців. Автор статті «Наше германофільство» вбачав у формуванні кабінету міністрів, до
складу якого увійшли представники неукраїнських партій, наслідок німецького втручання.
На його думку, зазначені події нанесли «смертельний, і дуже, можливо, непоправний удар
германофільству на Україні» [6, с.1]. Стаття «Zu spät» була логічним продовженням першої
публікації. У ній йшла мова про те, що німецькі інтереси в Україні будуть забезпечені тільки
тоді, коли спиратимуться не на силу німецьких багнетів, а на симпатії та довіру населення.
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Стаття закінчувалася риторичним питанням: «Чи зрозуміють це ті верховодячи сфери, що
творять тепер німецьку політику України?» [7, с.1].
Цікавим є те, що у відділі газетних фондів Національної бібліотеки України імені
В.І.Вернадського зберігається примірник номеру, в якому були залишені тільки заголовки
статей антинімецького спрямування, а самі статті були вилучені. Можна припустити, що це
пов’язано із німецькою цензурою.
Газета «Боротьба» видавалась Українською партією соціалістів-революціонерів. Оскільки
більшість членів кабінету міністрів та сам голова Ради Народних Міністрів В. Голубович
належали до партії українських соціал-революціонерів (УПСР), то «Боротьбу» можна вважати
проурядовим виданням.
Саме тому газета містила значну кількість офіційних матеріалів – документів державного
значення, урядових звернень тощо, багато в чому дублюючи «Вістник Ради Народних Міністрів
УНР». Текст мирного договору між УНР та Центральними державами був надрукований в
номерах «Боротьби» від 26-го [8,с.3] та 27-го [9, с.3-4] лютого 1918 р., раніше, ніж в офіційному
«Вістнику Ради Народних Міністрів УНР», текст додаткового договору з Німеччиною в той же
час – 14-го [10,с.1-2] і 15-го березня 1918 р. [11, с.3].
Номери «Боротьби» за березень 1918 р. містять досить багато інших урядових документів,
які мають значення для історії українсько-німецьких відносин, зокрема: відозву української
мирної делегації в Бресті [12, с.2] та окремі матеріали конференції [13, с.1], текст телеграми
В. Голубовича до німецького канцлера тощо [14, с.2].
В цьому виданні також друкувалися заяви німецької військової адміністрації з приводу
подій в Україні. Так, в номері від 13-го березня було оприлюднено відозву генерала Р. фон Геца
[15, с.4], в номері від 3-го квітня 1918 р. – наказ генерала Г. Гренера німецьким військам на
території України [16, с.2]. Подібні звернення німецького командування завіряли населення в
тому, що їхня мета допомогти урядові, закликали населення до співпраці.
Інформація поточного характеру найчастіше містилася в рубриках «Всякі звістки» та
«Телеграми». Інформаційні повідомлення дають уявлення про перебіг переговорів з укладання
Брестського мирного договору і торгово-економічної угоди, події, пов’язані із ратифікацією
мирного договору Центральною Радою та рейхстагом, незадоволення діями німецьких військ
збоку українського населення, заходи, спрямовані на українсько-німецьке зближення у
культурній сфері [17, с.4].
Цікаву інформацію містять публікації аналітичного характеру. Зокрема, у статті
М.Залізняка «Німеччина й справа миру з Україною» було проаналізовано ставлення до
ратифікації мирного договору з Україною різних політичних кіл Німеччини [18, с.1]. На думку
автора, більшість партій рейхстагу прихильно поставилися до миру з Україною, оскільки це
відповідало інтересам Німеччини. Виключення склали лише польські партії, які досить різко
виступили проти та бойкотували голосування. Вагання соціал-демократів можна пояснити
тим, що вони довгий час перебували під впливом російських більшовиків.
Таким чином, періодичні видання різного політичного спрямування дають можливість
з’ясувати ставлення окремих політичних сил до зовнішньополітичного курсу уряду, суспільну
думку з приводу подій міжнародного життя. Переважну кількість повідомлень цих видань
можна віднести до інформаційних та аналітичних матеріалів. Доведення достовірності
інформаційних матеріалів вимагає порівняння їх змісту з повідомленнями інших груп джерел.
При використанні матеріалів аналітичного характеру слід ураховувати вплив політичних
поглядів автора на його позицію щодо певних подій. З метою уникнення однобічності при
висвітленні суспільних настроїв необхідно порівнювати публікації різних політичних сил.
Опрацювання та залучення періодичної преси до джерельної бази досліджень сприятиме
подальшому поглибленню вивчення історії українсько-німецьких відносин доби Центральної
Ради.
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4.Самостійник. – Київ, 1918 р. – 21 квітня.
5.Самостійник. – Київ, 1918 р. – 19 травня.
6.Самостійник. – Київ, 1918 р. – 2 червня.
7.Там само.
8.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 26 лютого.
9.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 27 лютого.
10.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 14 березня.
11.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 15 березня.
12.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 5 березня.
13.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 6 березня.
14.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 9 березня.
15.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 13 березня.
16.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 3 квітня.
17.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 13 березня.
18.Боротьба. – Київ, 1918 р. – 15 березня.
Івасечко О.Я.
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (ПЕРІОД УНР) У
ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Р. ЛАЩЕНКА
Сьогодні Україна на міжнародній арені позиціонує як повноцінний і самостійний суб’єкт
міжнародних відносин. За Основним законом України зовнішньополітична діяльність повинна
спрямовуватись на забезпечення її національних інтересів. Проблему зовнішньополітичних
векторів співпраці українського народу із іншими державами досліджувало багато науковців,
а особливого інтересу вона набула у період 1917-1920 рр. З огляду на це, незаперечного
значення набувають державницькі політологічні розробки українських вчених-емігрантів,
видатних діячів українського національного відродження кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. як
М.Грушевський, В.Липинський, С.Томашівський, С.Шелухін, О.Ейхельман, В.Старосольський
та ін. Не залишився осторонь цього питання і Р.Лащенко, який детально характеризує відносини
українського народу з його географічними сусідами.
Тому метою даної публікації є аналіз основних принципів державного розвитку УНР,
вироблених Р.Лащенком.
Аналізуючи систему міждержавних відносин вчений керувався як історичним підходом,
так і аналізом реальних політичних подій того часу.
У цілому Р.Лащенко проаналізував декілька важливих для України напрямків міжнародної
співпраці:1) Україна - Балкани; 2) Україна – Московська держава – Більшовицька Росія; 3)
Україна – Польща; 4) українсько-німецькі взаємини, які в добу національно-визвольних змагань
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українського народу 1917-1920 рр. набули особливого значення для реалізації державницької
ідеї українського народу.
Керуючись історичним минулим та ментальними рисами українського народу, Р.Лащенко
особливим вектором зовнішньополітичного розвитку УНР називає співпрацю з балканськими
народами. Він відзначає схожість процесу державного самовизначення українського і
балканського народів. Вчений досліджує проблему історичної і політичної спорідненості
слов’янських народів, яку розкриває у статті, присвяченій 50-річчю російсько-турецької війни
1877-1878 рр. під назвою «Визволення балканських слов’ян і Україна» [1].
Питання про визволення балканських народів Р.Лащенко розглядає у контексті відносин
між Українською і Московськими державами. На нашу думку, доцільно проаналізувати бачення
вченим українсько-російських взаємин у розрізі двох історичних періодів. Йдеться, по-перше,
про аналіз відносин із Російською імперією, а по-друге, про перспективу зовнішньої політики
України після абдикації московського царя у лютому - березні 1917 р., а саме відносини УНР і
більшовицької Росії.
Оцінюючи характер двосторонніх українсько-російських відносин, Р.Лащенко зазначає,
що уряд Російської імперії вороже сприймав навіть саму ідею українства. Політика російського
уряду щодо України, констатує дослідник, визначалась твердженням, що «українського
народу, як народу окремого від «русскаго», московського, царський уряд не визнавав» [3,
с.6]. Для царського уряду пояснює він, не існувало відмінних від російської історії права
чи мови. Пропагування окремої української мови, історії, традицій, культури трактувалось
царським урядом і його прибічниками, як «сепаратизм», і рівнялось найвищому державному
злочину - державній зраді. Таким чином, царський уряд не лише не сприймав української ідеї,
а й систематично, починаючи з часів Б.Хмельницького і до періоду національно-визвольних
змагань українського народу 1917-1920 рр., вживав усіх можливих заходів, аби зупинити
розвиток національної свідомості українців. Така пропагандистська діяльність представників
московського уряду на теренах України здійснювалась повсюди: у шкільних закладах, армії,
урядових інститутах, а також підтримувалась російськими часописами [3, с.6].
Отже, на основі проаналізованих реальних фактів із суспільно-політичної практики
Р.Лащенко прийшов до висновку, що політика Росії щодо України, насамперед, свідчила не
лише про вороже ставлення російського уряду до українського народу, але і про «політичний
фанатизм агентів російського уряду», який у процесі імплементації своєї політичної тенденції
виходив за межі допустимого.
Особливості українсько-російських взаємин яскраво проявились у період гетьманства
П.Скоропадського і тої політики, яку здійснював гетьман із своїм найближчим оточенням.
Р.Лащенко констатує, що тогочасна політична атмосфера посприяла зростанню заворушень, які,
вилившись в організацію так званих повстанських банд, утворили на Україні ситуацію анархії та
безвладдя. Підставою для дезінформації населення була і заява в Берліні голови ради міністрів
В.Лизогуба кореспондентам німецьких газет про можливість федерації України з Росією [4, с.5].
Тому федерацію УНР з Російською державою Р.Лащенко вважав можливою, але передчасною.
Враховуючи історичні уроки у взаєминах між Україною та Росією, дослідник наголосив, що в
процесі становлення української державності виключно правильною є орієнтація на власні
національні сили. Саме тому у процесі державного будівництва відповідальність повинна
покладатись, насамперед, на свідомі українські національні сили.
Р.Лащенко охарактеризував і українсько-польські стосунки. Необхідно зазначити, що
взаємини обох держав з давніх часів розвивалися неоднозначно, а тому отримали суперечливе
трактування у працях науковців. Однак у ході національно-визвольних змагань українського
народу 1917-1920 рр., польсько-українські відносини були вкрай напруженими. Проблема
полягала у тому, що західноукраїнські землі внаслідок воєнних подій, опинилися у складі
Другої Речі Посполитої, всупереч офіційній позиції української сторони. Таким чином,
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польська влада асоціювалася в очах українського народу з окупантом. Цілком логічно, що
Р.Лащенко у своїх працях досліджував проблему українсько-польських взаємин у світлі
політичних та історичних фактів. Особливу увагу вчений надає порівняльній характеристиці
національних правових систем українців та поляків і, на цій підставі, доводить несумісність,
короткотривалість можливих міжнародних союзів між двома державами.
Вчений зазначає, що після ратифікації Литовських статутів розпочався відкритий процес
ліквідації системи українських копних судів як польською шляхтою, так і місцевими органами
влади, особливо старостами. Польська шляхта не лише не визнавала правових основ копного
судівництва, а й виражала відверте неприйняття національної судової системи українського
народу загалом [2, с.36].
У період національно-визвольних змагань українського народу за державну
незалежність 1917-1920 рр. особливої актуальності набули німецько-українські відносини.
Саме цей вектор зовнішньої політики Української держави, на думку Р.Лащенка, в період
діяльності П.Скоропадського був визначальним. Вчений обґрунтовує свою позицію, виходячи
із аналізу змісту Брест-Литовського договору, укладеного між делегацією УНР з одного
боку, та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією, Османською імперією - з іншого, про
припинення військового протистояння між ними [4, с.3].
Р.Лащенко вцілому позитивно оцінив зміст Брест-Литовської угоди для державницького
поступу УНР. Після підписання Брестського миру, на переконання вченого, допомога Німеччина
виявилась найбільш реальною для України у тогочасних політичних умовах. Зокрема,
утворилися можливості для виведення із території України озброєних загонів більшовицької
армії, які «намагалися поневолити під московську владу знесилений український народ» [4,
с.8].
Для цілковитого виконання умов Брестської угоди українська влада, наголошує
Р.Лащенко, мала змінити траєкторію політичного курсу держави і реорганізувати систему
державної влади відповідно до демократичних принципів[4, с.6]. Р.Лащенко прогнозував,
що український народ після відновлення державної незалежності, стане рушійною силою,
важливим чинником нової історії, одним із потужних центрів політичного впливу в Європі [4,
с.8].
Аналізуючи різні аспекти зовнішньополітичних орієнтацій УНР в період національновизвольних змагань українського народу за незалежність 1917-1920рр. Р.Лащенко дійшов
висновку про пріоритетність розрахунку на власні національно-демократичні сили. Факти
політичної історії свідчать, констатує вчений, що Україна має вигідне геополітичне положення,
а тому перебуває під пильною увагою багатьох світових держав. На думку вченого, це і є
підставою, чому вона перманентно потрапляла під вплив окремих держав у різні періоди
державотворчого процесу, які доволі часто використовували українські ресурси для реалізації
власних національних інтересів.
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ
Численність наукових праць [1-5], що досліджують проблему контролю, створює думку
про достатню вивченість даного питання. Разом з тим, поняття контролю в науці неоднозначне
– з одного боку це свідчить про його актуальність та багатогранність, з іншого – ілюструє
намагання розглянути феномен контролю крізь призму різних поглядів на нього, тобто з точки
зору філософії, політології, права, державного управління тощо.
Громадський контроль – це порівняно нова форма контролю, для якої притаманним
є активне спостереження його суб’єктами – громадськими організаціями, ініціативними
групами та громадянами за дотриманням прав і законних інтересів окремих громадян (або ж
суспільства в цілому) органами публічної влади.
Громадський контроль у формі громадської експертизи та аналізу державної політики у
будь-якій сфері життєдіяльності та вироблення громадських рекомендацій щодо її покращення
покликаний стимулювати органи державної влади й управління та органи місцевого
самоврядування до більш відповідального виконання поставлених завдань, підвищення якості
послуг, що надаються, ефективного використання бюджетних коштів, зменшення корупційних
проявів у державі, забезпечення відкритості та прозорості всієї вертикалі влади. Ефективне
функціонування цього виду контролю в державі є запорукою впевненого коригування
управлінських рішень, перевірки правильності формування порядку денного та виявлення
збоїв у діяльності керуючої системи.
Форма, подібна до громадського контролю, існувала ще за часів Радянського Союзу,
– «народний» контроль, який був своєрідним симбіозом партійного контролю та контролю
громадян за діями виконавчої влади. Варто зазначити, що в тоталітарному суспільстві такий
контроль був доволі умовним та мав обмежену сферу впливу. Він був швидше імітацією
контролю та участі громадян у процесі контролю.
Діяльність громадських організацій, покликаних здійснювати громадський контроль,
органічно пов’язаний із організаціями, метою діяльності яких є захист та представництво
громадських інтересів. Причому, саме таку діяльність визнають, як перший прояв контролю
на теренах колишньої УРСР, йдеться про діяльність Української Гельсінської групи, яка ще в
1976 році задекларувала основною метою своєї діяльності слідкувати за дотриманням прав
людини в УРСР.
За 21 рік існування незалежності України було декілька спроб прийняття закону, який
би врегулював проблему громадського контролю на загальнодержавному рівні. Так, автори
проекту Закону України «Про громадський контроль» (реєстраційний номер 6358 від 19.01.2001
року, внесений на розгляд Верховної Ради України депутатом С.Кириченком) визначає
громадський контроль, як організаційно оформлену діяльність громадян України з контролю
за відповідністю діяльності об’єктів громадського контролю нормам Конституції України,
законів України, інших нормативно-правових актів, та за дотриманням ними державної
дисципліни [7].
Проект Закону України «Про громадський контроль» (№ 6246 від 11.10.2004 р.) визначає
громадський контроль над органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
як здійснення правових, організаційних, інформаційних заходів для забезпечення неухильного
дотримання органами державної влади та місцевого самоврядування положень Конституції,
законів України інших нормативно-правових актів із метою сприяння їхній ефективній
діяльності та виконання покладених на них функцій захисту прав, свобод інтересів громадян
[6].
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Характерно, що і в законопроекті 2001 року, і в законопроекті 2004 року коло суб’єктів
громадського контролю автори законопроекту обмежують виключно громадськими
організаціями. До того ж, стаття 5 законопроекту від 11.10.2004 р. обмежує це коло суб’єктів
значно більше, адже вона передбачає, що суб’єктами громадського контролю можуть бути лише
громадські організації, які включені до спеціального реєстру, метою діяльності організації
є саме громадський контроль, в організації мають працювати на постійній основі не менше
10 осіб, до складу організації мають входити не менше 3 осіб, які мають вищу юридичну та
економічну освіту, причому – не нижче ступенів спеціаліст чи магістр, та стаж роботи за
спеціальністю не менше 2 років. [6].
Інший законопроект – «Про громадський контроль», розроблений на рік пізніше членами
Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль», поняття громадського
контролю визначає, як організаційно-оформлену діяльність громадян України з контролю за
відповідністю об’єктів громадського контролю нормам Конституції України, законів України,
інших актів законодавства та за дотриманням державної дисципліни [8].
На сьогоднішній день чинне законодавство регулює поодинокі елементи функціонування
громадського контролю практично на всіх рівнях влади, але робить це настільки безсистемно, що
врешті-решт призводить до повного нівелювання самої ідеї контролю. Так, на всіх рівнях влади –
від центральних органів виконавчої влади до місцевого самоврядування, триває спроба створити
систему громадських рад, на рівні центральних органів виконавчої влади є поодинокі випадки
функціонування експертних рад.
Таким чином, можемо констатувати, що в Україні цілісна система громадського контролю
за діяльністю органів публічної влади в Україні повністю не сформована. Погляди науковців на
цю проблему варіюються від створення четвертої контролюючої гілки влади на чолі з громадською
колегією як позапартійним органом, що стоїть над всіма гілками влади та може визнати недійсним
будь-яке незаконне рішення усіх трьох гілок влади, відсторонювати порушників від займаних посад
чи відкликати їх, достроково припиняти повноваження того чи іншого органу влади, здійснювати
інші види масових протестів та непокори у відповідь на незаконні дії влади, як це пропонує Б.Колос,
автор книги «Яку і як ми маємо будувати Україну». [9, с. 85–90].
Досвід функціонування органу, основним завданням якого є безпосередній контроль
за діяльністю вищих органів влади, звісно, менш радикальний та більш виважений, ніж
запропонований вище, є у наших російських колег, а саме створення Суспільної палати. [10].
Про створення аналогічної Суспільної палати в Україні поки що мова не ведеться, але сама
ідея, на нашу думку, заслуговує на увагу та потребує подальшого наукового обґрунтування.
Отже, функціонування системи громадського контролю потребує комплексного
підходу, подальшої розробки і систематизації. Зокрема, виходячи з вищенаведених визначень
в законопроектах, їх автори не роблять градації на рівні органів державної влади та на рівні
місцевого самоврядування. Разом з тим, механізми реалізації громадського контролю на
різних рівнях влади мають суттєві відмінності та особливості як в правовому регулюванні, так
і в формах їх реалізації.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІЙСЬКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У світі відбуваються військово-політичні зміни. Геополітичний центр сили зміщується з
Заходу на Схід. Тільки колективні об’єднання здатні протистояти новим глобальним загрозам.
Країни все більше стають взаємопов’язаними, як і весь світ. У міжнародних відносинах
домінують колективні, блокові домовленості та рішення. В першу чергу це Організація
об’єднаних націй (ООН), яка взяла на себе зобов’язання за дотримання миру та безпеки. Її
найближчим партнером для практичного втілення рішень Ради безпеки ООН є Організація
Північноатлантичного договору (НАТО, NАТО- OTAN). До Організації Північноатлантичного
договору входить 28 країн-членів та 22 країни-партнери, які співпрацюють у рамках програми
Альянсу «Партнерство заради миру». Наступним аналогічним прикладом може слугувати
Європейський Союз [1, 2].
Усі постсоціалістичні країни Центрально-Східної Європи увійшли в ЄС та співпрацюють
з НАТО, частина з них стали її членами, інша проходять процедуру підготовки до вступу.
П’ятнадцять пострадянських республік шукають свій військово-політичний курс. Три
прибалтійські країни увійшли до Організації Північноатлантичного альянсу, вважаючи період
перебування у складі СРСР окупацією. Дві кавказькі республіки прагнуть увійти до НАТО, це
Грузія та Азербайджан, Вірменія покладає надії на військово-політичний союз з Російською
Федерацією та проводить формальні відносини з Альянсом. П’ять незалежних держав
Центральної Азії розділились у своїх зовнішньополітичних курсах. Туркменістан оголосив
себе нейтральною країною, про що було прийнято відповідну резолюцію РБ ООН. Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан та Киргизія у пошуку свого геополітичного місця між Сходом та
Заходом. Три слов’янські країни Україна, Білорусія та Молдова на шляху до визначення. Україна
оголосила про свій без’ядерний та позаблоковий статус, не підкріпивши власної декларації
міжнародними документами та внутрішнім законодавством [3].
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Сучасний час висунув нові глобальні військові загрози – тероризм, екстремізм,
розповсюдження зброї масового ураження.
Проблеми національної безпеки України у пострадянський період досліджували
вітчизняні вчені В. Богданович [4], І. Бінько, В. Білоус, О. Белов, О. Бодрук, В. Горбулін
[5], О. Литвиненко [6], В. Ліпкан [7], Г. Перепилиця, Г. Ситник. В їх наукових роботах
національна безпека розглянута у політологічному, історичному, економічному, військовому
та інформаційному аспектах. Деякі з дослідників прагнули сформувати універсальні дефініції
понять «національна безпека» та «система забезпечення національної безпеки». Однак, ніхто з
названих авторів не досліджував критерії оцінки військової безпеки.
Через теоретичну та практичну значущість об’єкту дослідження було обрано тему та
визначена її актуальність. Метою роботи є визначення переліку критеріїв діяльності держави,
наявності факторів, які лягли б в основу проведення оцінки стану військової безпеки любої
сучасної країни.
За визначенням українського правника Г. Новицького, національна безпека покликана
захищати важливі цінності народу: територію, населення, національні багатства та національну
самосвідомість [8].
Кожна країна моє свої критерії оцінки загроз національній безпеці. Результати такої
оцінки, як правило, знаходимо у законах про національну оборону і безпеку, концепція і
стратегіях національної безпеки, військових доктринах.
Національна безпека визначається як стан захищеності життєво важливих інтересів
особи, суспільства, нації, держави, що спонукає до їх прогресивного розвитку. Стан національної
безпеки дає гарантію захищеності національних інтересів, як основи держави і які визначають
конкретні цілі для забезпечення оптимального геополітичного існування країни. Національна
безпека – це певний стан, національні інтереси – це певні потреби. Військова безпека недавно
ототожнювалась з національної безпекою, сьогодні це її основна складова. За думкою автора,
військова безпека – частина національної безпеки, стабільний гарантований стан державного
забезпечення військово-політичної захищеності національних інтересів від військових загроз,
небезпек та агресії.
Для прикладу, Україна не входить ні в одну з систем безпеки в Європі та у світі, що робить
її відкритою для загроз і небезпек, в тому числі військових. Рівень національної безпеки України
доволі низький, не відповідає потребам суспільства та нації. Він зумовлений багатошаровим
поділом українського суспільства за матеріальними, політичними, культурними, духовними,
історичними ознаками.
В Україні є проблема з законодавчим забезпеченням національної безпеки. Концепція
національної безпеки України 1997 р. у своїй основі має аналогію перекладу російського закону
зразка 1992 р. [9]. Відповідно до Конституції України ст. 17 оборона країни покладається на її
збройні сили.
Всі питання військової безпеки повністю відносяться до сфери національної безпеки.
Концепція передбачає формулювання політичних, державних поглядів, підходів, розуміння
певної проблеми. Стратегія вказує на напрямки діяльності у певній сфері. Закон – правило
вирішення відповідних проблем. Національну безпеку України забезпечує Президент, його
дорадчий орган РНБОУ (ст. ст. 106,107 Конституції України), а здійснює уряд ( с. 116). До
інститутів національної безпеки слід віднести військове відомство, правоохоронні органи та
спеціальні служби, які виконують свої функції у військовій, правоохоронній та спеціальних
сферах.
Однією з проблем національної безпеки України є протиріччя у призначенні та функціях
спеціальних служб (СБУ, Служби зовнішньої розвідки). На Заході це цивільні служби без
правоохоронних функцій. В Україні навпаки. Закон України «Про розвідувальні органи» ст. 5,
17 дозволяє вести розвідувальну діяльність навіть на території України, проти своїх громадян,
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коли логіка їх виписаних функцій заперечує можливість такого роду дій [11]. Демократичний
контроль за діяльністю спецслужб повинен охоплювати цивільну, прокурорську та
парламентську складові [12, 13].
Небезпека – реально існуюча деструктивна, дестабілізуюча ситуація негативного впливу
на соціальний організм (військова безпека), в наслідок якої можуть бути завдані збитки, які
погіршують її якісний стан, аж до повного знищення.
Загроза – безпосередня, конкретна форма небезпеки, яку створюють цілеспрямовано з
прямим умислом завдати збитки. Загроза може виходити з боку ворога. Російський дослідник
А. В. Возженников у своїй монографії дає наступне визначення: « Загроза – це сукупність
намірів і можливостей одного суб’єкту політики нанести збитки життєво важливим інтересам
іншого суб’єкта політики»[14]. Приблизно такі визначення дають національні законодавчі
акти держав світу.
Порівняльний аналіз стратегій національних безпек п’ятнадцяти пострадянських
республік, шести країн-членів Організації Варшавського договору, США, Туреччини та
Нідерландів (Голландії) дозволили знайти найбільш оптимальні критерії оцінки військової
безпеки.
Стратегія національної безпеки РФ 2010-2020 рр. чітко і вичерпано визначає показникиіндикатори оцінки стану національної безпеки Російської Федерації, до яких відносять: рівень
безробіття; децільний коефіцієнт (співвідношення доходів 10 % найбільш і 10 % найменш
забезпечених громадян); рівень росту споживчих цін; рівень державного зовнішнього і
внутрішнього боргу у % співвідношенні до ВВП; рівень забезпечення ресурсами охорони
здоров’я, культури, освіти, науки в % співвідношенні до ВВП; рівень щорічного обновлення
озброєння, воєнної і спеціальної техніки; рівень забезпечення воєнними і інженернотехнічними кадрами. Для щорічної оцінки стану національної безпеки РФ проводиться
моніторинг [15].
На основі порівняльно-критичного аналізу конституційно-законодавчих, стратегічнодоктринальних документів, сучасної наукової літератури та наукових досліджень можна
запропонувати двадцять п’ять наступних критеріїв (оціночну шкалу) стану військової безпеки
любої країни світу. Сюди слід віднести: 1.Характеристика геополітичного розташування
(наявність безпосереднього виходу до моря і океану, протяжність сухопутного і морського
кордонів, рівень розвитку системи сучасних комунікацій). Зацікавленість країною провідними
закордонними державами та міжнародними організаціями (їх проникнення в економіку). 2.
Відсутність зовнішніх та внутрішніх територіальних конфліктів та суперечок (стан соціальнополітичної стабільності в країні та регіоні). 3. Ступінь захищеності національних багатств (стан
і запаси природних ресурсів, особливо стратегічних – нафта, газ, уран, алюміній і т. і.). 4. Ступінь
захищеності національних надбань (історія, культура, освіта, духовна сфера і т. і.). 5. Наявність
збройних сил, їх структуру за видами військ, чисельність, озброєння. Їх співвідношення до
кількості населення (загально прийнятна норма 10 %). 6. Наявність військового ядерного
потенціалу. Технічна можливість отримання високо збагачувального урану. Наявність
національних уранових покладів. 7. Досягнення у ракетній галузі. Спроможність до
запуску ракет середньої дальності, міжконтинентальних ракет. 8. Володіння високоточною
зброєю. Можливість нанесення стратегічного ракетного удару з космосу. Наявність дієвої
протиракетної оборони або входження у глобальну/регіональну систему ППО. 9. Доступ до
глобальної стратегічної розвідувально-інформаційної сфери на можливому театрі військових
дій (АВАКС). Взаємостосунки у цій сфері з НАТО та США. 10. Рівень фінансування збройних
сил у % співвідношенні до ВВП (загально визнана норма 3 %). 11. Рівень щорічного оновлення
озброєння, воєнної техніки. 12. Частка використання вітчизняного озброєння в армії. 13.
Рівень забезпечення військовими і інженерно-технічними кадрами. 14. Індекс безпеки ядерної
зброї і об’єктів (України, Росія, Казахстан та Узбекистан входять у перелік 32 країн світу, які
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володіють більше ніж 1 кілограмом високозбагачувального урану чи плутонію, що створює
умови для можливої розробки атомної бомби). 15. Входження у ефективні міжнародні
військово-політичні блоки. Співпраця з НАТО. Участь у миротворчих операціях за рішенням
РБ ООН та програмах НАТО, типу «Партнерство заради миру», інших миротворчих операціях.
16. Стан військової та військово-політичної ситуації (стабільна, деструктивна, конфліктна,
ризикова, загрозлива і т. і.). 17. Економічні показники вітчизняного військово-промислового
комплексу (кількість державних замовлень, експорт озброєння та військової техніки). Стан
науково-дослідних та проектно-конструкторських досягнень у військовій сфері, їх практична
значимість для переозброєння та модернізації армії. Участь у продажі озброєння та військової
техніки. 18. Участь у міжнародних військових навчаннях. 19.Наявність на території військових
баз зарубіжних країн, міжнародних навчально-тренувальних центрів. 20. Кількість вищих
військових навчальних закладів, їх орієнтація. Наявність довузівських навчальних закладів
з військовою та підвищеною військово-фізичною підготовкою (ліцеї, кадетські училища і т.
і.). 21. Система державного військового призову та контрактний вид військової служб. Стан
мобілізаційної роботи. Системність військових зборів для перепідготовки резервістів. 22.
Стан законодавчого забезпечення військової безпеки (конституція, закони, основи (стратегія),
концепція, доктрина, програми, плани), їх стабільність, системність та послідовність. 23.
Організація державних громадсько-військових організацій патріотичного виховання.
Молодіжні військово-патріотичні організації, їх чисельність. 24. Наявність на території
країни терористичних та екстремістських угрупувань або можливість їх проникнення.
Проведення терористичних актів, їх частота, чисельність жертв. Наявність спеціалізованих
антитерористичних підрозділів. 25. Законодавчий (парламентський) контроль та ефективність
громадського цивільного контролю над силовим блоком.
З наведеного випливає необхідність проведення фахового моніторингу та аналізу
отриманих результатів для оцінювання кожного з критеріїв. В подальшому військовим
спеціалістам необхідно розробити оціночну (бальну) шкалу для визначення остаточного
результату: задовільно, незадовільно, потребує уваги і т. і.
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Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
ЯК ПРИБРАТИ КУЛЬТ: НАРОЩУВАННЯ АНТАГОНІЗМУ ОСВІТЯН УРСР ДОБИ
«ВІДЛИГИ» ДО МІСЦЕВИХ ЛІДЕРІВ
Середині ХХ століття у свідомості радянського суспільства судилося стати не лише
хронологічним переломом століття, а й політичним та ідеологічним вододілом, що сколихнув
людську свідомість, залишивши після себе доволі суперечливий спадок. Смерть «батька народів»
Й. Сталіна не пройшла даремно для міжособистісних взаємин у середині мікроколективів
різних рівнів [1]. Разом із цим почався процес хитання постаменту під культом Сталіна, який
А. Брумберг влучно назвав процесом його детронізації [2, P.73]. Розхитування культу «батька
народів» потягнуло за собою і наступ на культи місцевих керманичів.
Протягом першого періоду розвитку боротьби з культами місцевих вождів (1953-1955
рр.) цей процес ще був доволі несміливим. У перший рік його суть здебільшого зводилась до
звинувачення буржуазії у зведенні історії до дій видатних осіб – королів, полководців, правителів
та до закликів боротьби за колегіальність у партійній роботі [3]. У школах учителям навіть
забороняли вивчення діяльності Івана Грозного, Петра Першого чи Олександра Суворова та
Михайла Кутузова (!) як проявів плекання культу [4, арк.51зв]. Однак, уже протягом другого
періоду саме наступ на культ особи Й. Сталіна, викликаний постановою ЦК КПРС «Про
боротьбу з культом особи…» 1956 р., спровокував справжні конфлікти у колективах педагогів
[5]. Тоді почали лунати звинувачення керівників вишів та підрозділів інститутів у плеканні
місцевих культів (як приклад, у цьому будуть переконані підлеглі М. Мойсеєнка на кафедрі
педагогіки у Черкаського педінституту [6, арк.56]).
Складовою детронізації лідерів, що формувало загальну атмосферу критики, були
й наслідки розправи над міністром МВС Л. Берією у 1953 р. Наявність його у списку
детронізованих тоталітарних лідерів не говорить про нашу оцінку його діяльності. Натомість
саме у такому світлі – як розвінчаний деспот та антинародний діяч – він поставав зі сторінок
періодичної преси та листів ЦК КПРС. Наступ на Берію породив терміновий пошук цитат
із творів К. Маркса, у яких би стверджувалася неприязнь до культу особи [7], регіональна
преса не зволікала з друком визнання відступу в останні роки від марксистсько-ленінського
розуміння питання про роль особи в історії [8]. У світлі арешту Берії викладачі різних вишів
УРСР долучилися до наступу на авторитет управлінців на низах [9, арк.211; 10, арк.5; 11]. До
прикладу «постраждалих» у період розвінчування культу особи та після розправи над Берією,
можемо віднести викладачку педагогіки Полтавського педінституту Т. Толстоносову. На
початку 1950-х вона обіймала посаду заступника голови облвиконкому, і вже 11.07.1953 р. під
час всенародного шельмування Лаврентія Павловича привселюдно була і сама звинувачена у
подібних хибах у роботі [12, арк.23]. Яскравим прикладом «пробудження» може бути виступ
М. Стішакової з Черкаського педінституту. На партзборах по обговоренню справи Берії вона
чи не вперше у своєму виші заявила, що єдиноначальність директора О. Тканенка мала б
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бути дозованою і поєднуватись із колегіальністю [13, арк.73] тощо. Масла у вогонь процесу
детронізації лідерів підлила розправа над «антипартійною групою» та справа маршала Жукова.
Після них наступ на культ директорів та керманичів місцевої влади відродився з новою силою.
Серед інших умов, що акумулювали потенціал проблеми, був тиск бюрократичної
машини, яка дуже розрослася за часів Сталіна. Далося взнаки й утворення атмосфери загальної
критики. Можливість боротьби з «культотворцями» з’явилась тоді, коли люди повірили, що
ця кампанія велася повсюди: від малих сіл до великих промислових міст. Цьому сприяли ще
виголошені Сталіним заклики критикувати владу включно із ЦК. «Корифей науки» навіть
називав критику особливим, комуністичним методом виховання кадрів [14; 15]. Згадаємо
бодай як вчителька Зінківської школи № 2 на Полтавщині А. Ігнатенко пропагувала те, аби
діти у творах критикували діяльність своїх учителів, випускників Полтавського педінституту
[16, арк.142].
Однією з технологією, що її вдало використала влада для нагнітання суспільної істерії,
була сакралізація народних мас. В умовах детронізації лідерів, як Сталін чи Берія, людей
переконували у тому, що хід історії залежить від їхніх, людських, а не владних дій. Зерна цього
були посіяні ще з часів ХІХ з’їзду КПРС, після якого верхи стежили за якістю «наростання
самокритики та критики знизу» [17, С.1]. Сам Сталін привселюдно закликав усі «чесні робітничі
та трудящі елементи» СРСР викривати хиби роботи як центральних владних інституцій, так
і інституцій на місцях [18]. Уже за півроку кафедри марксизму-ленінізму різних педагогічних
вишів УРСР звітували про подолання помилок у викладанні, студентам почали читати лекції на
тему «Народ – творець історії» [19, арк.6]. У педагогічних вишах УРСР посилилося насичення
лекційних курсів окремими темами про роль народних мас [20, арк.9; 654].
Наступна технологія впливу пов’язана з офіційним дозволом на критику влади. Ми
характеризуємо її як відміну догмату «непогрішимості» керівника, бо, давши хід критиці, влада
дала зелене світло і подальшому розгортанню конфліктів у колективах. Кампанія почалася за
життя Сталіна, промовами якого почалося засудження затискувачів критики, «що підмінюють
її парадністю та вихвалянням» [17, С.1], хоча пізніше освітяни називали її «відвертою пустою
балаканиною» [21, арк.20]. Принаймні, в УРСР уже у січні 1953 р. побутували карикатури на
самозакоханих керівників, що уникали колективності керівництва. Одна з них друкувалася
від центральних газет до обласних і невеличких сільських видань. У ній одноосібний керівник
поставав як пихатий індик, якого народна маса скинула з начальницького крісла [22]. Це усе
було справедливо з точки зору недалекоглядності, неосвіченості більшості працівників апарату,
із чим зіткнулась країна у післявоєнні роки [23]. Подібна критика лише посилилась, коли з
політичної арени прибрали Л. Берію, коли її почали підносити як силу радянського народу
щодо всіх «працівників, які б пости вони не займали, коли вони ставали на шлях сваволі»
[24]. Можливо, це пояснювалось тим, що при владі були одні й ті самі, а перестановки були
лише «перетасуванням колоди», як їх називав В. Крупина [25, С.275]. Хоча вже згодом навіть
контролюючі ідеологічні органи зауважуватимуть, що у коловороті боротьби «культ особи
стали пришивати будь-кому» [26, арк.29]. Безперечно, правий П. Киридон, коли зауважує, що
критика місцевих політичних еліт була прямою загрозою верховній владі [27].
Звичайно, не обійшлося без реверсного ходу політики. Владна верхівка, зауваживши,
що кампанія боротьби з місцевими вождями доходила до крайнощів, почали реанімувати ідеї
єдиноначальства з обіленням постаті Й. Сталіна як теоретика правильного тлумачення ролі
особи в історії (!) [28; 29].
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Лукач І.Б.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ДИПЛОМАТІЇ США В РОЗГОРТАННІ
ІСПАНО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ВІЙНИ 1898 р.
З 1823 р. уряд США у своїй політиці стосовно країн Латинської Америки користувався
положеннями «доктрини Монро», що розділила світ на американську та європейську систему
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державного устрою. Але кінець ХІХ ст.. позначився феноменальним економічним посиленням
Сполучених Штатів, і як наслідок – загостренням відносин з великими європейськими
країнами, що спричинило до перегляду дипломатичної стратегії в Латиноамериканському
регіоні. Політики США відтепер гучно заявили про свою першість в Західній півкулі, що
підкріплювалася військовою потужністю країни. Відтепер увага офіційного Вашингтона була
зосереджена на двохокеанській геополітичній теорії, що обґрунтовувала необхідність каналу
в Центральній Америці, який сполучав би Атлантичний і Тихий океани. Головними зонами
зацікавленості ставали Тихий океан, що не викликав великої зацікавленості «великих держав»,
і країни Латинської Америки. Це передбачало забезпечення оборони майбутнього каналу з боку
атлантичного узбережжя, де європейці мали сильні позиції. Один з засновників американської
геополітики, адмірал А. Мехен, передбачав, що Карибське море та Мексиканська затока мають
перетворитися на «внутрішню акваторію» США, яку він вважав «справжнім Ельдорадо» [1].
Американцям пощастило: вузлові стратегічні об’єкти контролювалися інертною колоніальною
імперією, «хворою людиною Європи», Іспанією.
Наріжним каменем у відносинах з Іспанією десятиліттями залишалася Куба. У 1894
р. уряд США пропонував Іспанії продати Кубу за 100 мільйонів доларів. Однак Іспанія
відмовилася, оскільки Куба залишалася ключовим і останнім володінням «імперії, в якій ніколи
не заходить сонце», на американському континенті. Взаємна економічна зацікавленість Куби
і США не підлягає сумніву: зростаюча північноамериканська промисловість могла поглинути
кубинський експорт цукру без залишку. Крім того, Сполучені Штати прагнули використати
Кубу, а за можливістю й Філіппіни та Пуерто-Ріко, як плацдарми.
У 1895 р. на Кубі спалахує повстання проти іспанського володарювання. У США
почалася агітація проти злочинів та каральних мір іспанської влади. В той самий час
офіційний Вашингтон всіляко висловлював іспанцям співчуття і підтримку. За таких умов
найбільш вигідним було дотримуватися старої тактики: підтримувати Іспанію на острові, що
мало б принести економічні, політичні чи навіть територіальні поступки. Білий дім постійно
пропонує Іспанії «добрі послуги» з придушення повстання, підтримує жорстоку каральну
політику Вейлера, виступаючи цілком доброзичливо, що дало підстави іспанським послам у
Вашингтоні писати про те, що США активно підтримують Іспанію на острові. З офіційних
документів випливає, що іспанський уряд безперешкодно купував все озброєння і боєприпаси
для війни на Кубі у США [2, c. 38].
Обговорення кубинського питання стало одним з найгостріших і в Конгресі. 24 лютого
1896 р. сенатор Морган у своєму виступі закликав уряд США негайно визнати кубинців
воюючою стороною. У Конгресі було багато прибічників розв’язання конфлікту. Але таке
вирішення проблеми суперечило принципам політики президента Клівленда, оскільки
кубинці, отримавши цей статус, змогли б легально отримувати зброю і боєприпаси, і відразу
ж завоювали б незалежність. Це йшло врозріз з інтересами крупних капіталістів США, що
володіли плантаціями на Кубі.
У квітні 1896 р. іспанському уряду була відправлена нота з пропозицією «добрих послуг»
з врегулювання кубинського питання. У ній говорилося, що США не мають планів відносно
Куби та виступають за те, щоб Куба залишилася під суверенітетом Іспанії, тому не визнають
повстанців воюючою стороною. Але заворушення на Кубі завдають збитку інтересам США,
тому останні пропонують свої «добрі послуги». 4 червня 1896 Іспанія фактично відкинула умови
держсекретаря Олні і президента Клівленда, що вважав за необхідне надати Кубі автономію.
7 грудня 1896 Клівленд зачитав щорічне послання Конгресу, в якому заперечив можливість
інтервенції, покупки острова, оголошення війни – таким чином відкинувши всі пропозиції
Конгресу [3, c. 219].
У 1897 р. на президентських виборах в США переміг кандидат від республіканської
партії, ставленик крупних фінансових монополій – У. Мак-Кінлі. Тоді ж остаточно прояснилася
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ситуація з європейськими державами: Англія прагнула до партнерства зі Сполученими
Штатами і тому готова була підтримати останніх в можливій війні, а інші великі держави з
різних причин не могли або не хотіли підтримувати Іспанію. Все це розв’язувало руки МакКінлі, і він більше не церемонитиметься з Іспанією, ведучи відкритий курс на війну. За цих
умов США починають все активніше підтримувати повстанців.
Досить миролюбного і інтелігентного посла в Мадриді Тейлора змінив генерал
Вудфорд, відомий анексіоністськими настроями і любов’ю до методів радше розвідницькоконспіративних, ніж дипломатичних. 16 липня йому була вручена нота з інструкціями і викладом
позиції президента і уряду: уряд не може і не збирається довго не втручатися в конфлікт; якщо
Іспанія зробить «прийнятні пропозиції», США готові надати їй свої «добрі послуги». Поряд
з офіційним листуванням посла і апарату президента, існувала і конфіденційна переписка
Вудфорд – Мак-Кінлі. Основною її темою в 1897 було питання про можливість анексії Куби [4,
c. 60]. Вже в березні Вудфорд довідався, що країни «Старого світу» не надто цікавилися Кубою.
Англійці навіть прямо заявили, що не стануть чинити опір анексії Куби Америкою, якщо це
виявиться природним результатом подій.
6 грудня 1897 р. Мак-Кінлі виступає перед Конгресом з щорічним посланням. У ньому
він відкидає ідею про анексію і визнання повстанців воюючою стороною. Деякі іспанські
політики і дипломати, зокрема прем’єр-міністр Сагаста, все ще не вірили в те, що США негайно
готуються до війни з Іспанією. 7 грудня Вудфорд передає в США: «Сагаста вельми задоволений
великодушним тоном послання президента і уповноважив мене сьогодні виразити його
задоволення моєму уряду» [5, c. 254].
Навесні 1898 р. урядом США був таємно посланий на Кубу один сенатор з дорученням
ознайомитися зі становищем острова. Після повернення на батьківщину у березні 1898 р.
він виступив в Сенаті з гучною промовою: у ній він викривав знущання іспанської влади, а
також вкрай важке становище голодуючого кубинського населення, яке першим відчуло
на собі всі жахи існування в «концентраційних таборах». Промова закінчувалася закликом
оголосити Іспанії війну. Надзвичайно велика роль в створенні антиіспанської громадської
думки, в пропаганді анексіоністських і шовіністичних настроїв належить американській пресі,
особливо виданням, що належали У. Р. Херсту [6, c. 134].
15 лютого 1898 р. на американському крейсері «Мен», що стояв на рейді в Гавані,
пролунав вибух, забравши життя 266 американських моряків. Послати «Мен» в Гавану було
ідеєю генерала Лі, що мріяв про анексію Куби: «США, пославши війська на Кубу для підтримки
порядку, могли б анексувати її без єдиного пострілу» [7, p. 188]. Капітан корабля, адмірал Сігсбі,
з відома влади США і за підтримки генерала Лі, якого вже неодноразово викривали в торгівлі
динамітом, контактах з повстанцях і інших діях, що не відповідали його дипломатичному
статусу, приступив до військової розвідки. Американці не приховували, що корабель прибув
як засіб тиску на Іспанію та для моральної підтримки кубинських повстанців, які на той час
вже звільнили більше половини території острова. Це стало елементом т. зв. «дипломатії
канонірок» - демонстративної проекцї сили із застосуванням військово-морського флоту
(канонірки - невеликі кораблі з потужним артилерійським арсеналом) [8, c. 285]. Проте
оскільки це була лише демонстрація сили, на броненосці був мінімальний боєзапас, який не
міг спричинити вибуху такої потужності. [9, c. 95]. У США у вибуху звинуватили іспанців і
відхилили запропоноване Іспанією розслідування і передачу справи на арбітражне рішення.
Втручання великих європейських держав в іспано-американський конфлікт набуло форми
абсолютно безневинної колективної ноти з закликом до «президента і народу Сполучених
Штатів» керуватися у своїх стосунках з Іспанією «почуттями гуманності та впевненості» [10,
c. 701].
Уряд США добре знав, що Європа не бажає посилення Сполучених Штатів. Але він знав
і те, що при взаємному суперництві європейських держав вони не змовляться про спільне
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втручання, а виступити сепаратно не наважиться жодна з них з побоювання штовхнути США
на зближення з ким-небудь з її суперників. Президент Мак-Кінлі пред’явив Іспанії нові вимоги
на додаток до прийнятих нею раніше, що за законами дипломатичної гри мало спровокувати
конфлікт. Вже 19 квітня Конгрес ухвалив резолюцію, що містила вимогу, аби Іспанія покинула
Кубу, залишивши її на піклування США. Війна стала неминучою. 21 квітня дипломатичні
відносини між Іспанією і США було розірвано, а потім спочатку іспанський уряд, згодом –
Конгрес США, 23 та 25 квітня відповідно, оголосили стан війни.
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ІСТОРІОГРАФІЧНА ОЦІНКА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917-1921 рр.
ДОСЛІДНИКАМИ ДІАСПОРИ У 20-х‒30-х рр. ХХ СТОЛІТТЯ
Історіографічну оцінку революційних подій в Україні 1917-1921 рр. започаткував
М.Грушевський, який підсумував перший етап державотворчих процесів у Наддніпрянщині
і накреслив стратегію подальшого розвитку українського народу у праці «На порозі нової
України» [1]. Концептуальні погляди М. Грушевського на історичні події мали визначальний
вплив на істориків.
У 1923 р. в Каліші було утворено «Військове наукове видавництво», в якому видавався
журнал «Табір»[2] . З 1923 р. по 1939 р. вийшло приблизно 37 номерів «Табору» під редакцією
колишнього генерал-хорунжого армії УНР В. Куща. Матеріали «Табору» поділялись на п’ять
груп: 1)військова теорія; 2)військова історія; 3)політика та ідеологія; 4)військова хроніка; 5)
бібліографія.
З 1933 р. у журналі перестали друкувати мемуари і нариси з історії національновизвольної війни, оскільки він набув статусу військово-наукового і перестав бути військоволітературним [2] .
До матеріалів, що висвітлюють історію національно-визвольних змагань українського
народу за свою незалежність у 1917-1921-х рр. слід віднести наукові розвідки про окремі
кампанії та операції армії УНР. Це насамперед праці М. Омеляновича-Павленка, О. Думіна, М.
Крата, С.Левченка, Павленка, В. Петріва, В. Савченка та інших.
В 1930 році у Варшаві було засновано Український науковий інститут. Археографічними
виданнями цього інституту були книга О. Доценка «Зимовий похід (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920)» [3],
та книга оперативних документів Штабу армії УНР «Українсько-московська війна 1920 р. в
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документах» під редакцією В. Сальського [4].
В міжвоєнний період проблеми визвольних змагань 1917-1921 рр. досліджувало
«Товариство бувших вояків Армії УНР», яке з 1927 р. до початку Другої світової війни,
знаходилось у Франції. Після закінчення війни товариство реорганізували в Український
військово-історичний інститут у Торонто (Канада). Крім того досить багато колишніх воїнів
армії УНР осіло у Чехословаччині. Прага була важливим культурним осередком українського
життя поза межами УРСР. Саме тут існував Музей Визвольної Боротьби України (МВБУ), у
якому були зібрані цінні матеріали до історії українського війська й історії визвольної боротьби
[2] . Крім того у Празі з 1928 р. по 1938 р. виходив друком журнал «Гуртуймося». На його
сторінках можна знайти досить цікаві матеріали. Зокрема, статті В. Проходи, П. Шандрука та
інших [5,6,7 та ін..] .
Крім того, щорічно видавався календар-альманах «Червона калина», у якому багато
сторінок присвячено національно-визвольному руху українського народу 1917-1921 рр.
З жовтня 1929 р. почав виходити місячний журнал «Літопис Червоної Калини» [8] , багато
сторінок якого присвячено армії і флоту УНР. На особливу увагу заслуговують статті А. Крезуба
(О.Думіна) про стан української армії на переломі 1918-1919 рр. та Д. Палієва про перший
Зимовий похід [9, 10] .
Важливим дослідницьким матеріалом, що дає загальний огляд подій 1917-1921 рр.
є праці В. Винниченка, П. Христюка, М. Шаповала, І. Мазепи, які писались і видавались
в еміграції. У них не тільки збережено дух тієї драматичної епохи, але й використовуються
важливі державно-політичні документи, частково висвітлюються проблеми формування
військового курсу, причин і наслідків його змін, факторів внутрішнього та зовнішнього
походження, що впливали на цей курс. Загальною вадою цих праць є певна однобокість
у висвітленні подій, ідеалізація народних мас під час революції. До порівняно вищого
ґатунку у науковому розумінні, відносяться роботи І.Мазепи, зокрема, «Україна в огні й бурі
революції»[11]. І. Мазепа був одним з чільних громадських та політичних діячів українських
визвольних змагань 1917-1921 рр., міністр, голова уряду. Автор подав відвертий погляд на
події Української національної революції та їх учасників. Використання особистого архіву,
щоденників, документів найближчих колег, дозволило І.Мазепі досить точно відтворити
історичне тло епохи. Трактування автором тих чи інших проблем не позбавлене суб’єктивізму,
адже автор сам повинен давати оцінку власним вчинкам і переконанням. Сучасний історик
В.Яблонський влучно зауважив: «Попри притаманний усім мемуарам суб’єктивізм, «Україна в
огні і бурі революції» є самодостатньою і завершеною книгою. Самі спогади і додатки, вміщені
у третьому томі (а це, здебільшого, важливі історичні документи), – багате підґрунтя для
роздумів і власної оцінки подій, викладених автором» [12, с. 23].
Не менш важливим джерелом залишається праця, написана членом УПСР, генеральним
писарем першого українського уряду УНР, пізніше міністром внутрішніх справ П. Христюком
«Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1921 років» [13]. Варто підкреслити
професійний рівень цієї історичної розвідки, достатню документальну аргументованість,
багатий фактологічний матеріал. Однак, праці бракує теоретичних узагальнень серед великої
кількості фактологічного матеріалу. На думку Б. Кухти праця, незважаючи на її концептуальну
дискусійність, за логічною документальною обґрунтованістю не має собі рівних серед тодішніх
авторів, що висвітлювали революційні роки [14, с. 227]. Зауважимо, що деякі сучасні історики
сміливо відносять «Заміткиі матеріали до історії української революції 1917-1921 років» П.
Христюка до опублікованих джерел.
Написана за гарячими слідами праця В. Винниченка «Відродження нації», несе на собі
відбиток усіх симпатій, антипатій автора – колишнього Голови Генерального Секретаріату,
голови Директорії, автора законодавчих актів та Декларації УНР [14, с. 220]. Як відомо В.
Винниченко мав нестійкий державницький світогляд та емоційну вдачу; він мав роздвоєну
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«політичну душу» і був із самим собою у постійній боротьбі. Автор протиставляв національне
відродження України – «соціальній революції» московських «народних комісарів» і це привело
його в табір до ворогів української державності, а одночасно до національного політичного
самогубства [15, с. 104].
Причини поразки Директорії УНР В. Винниченко вбачав у самій особі С. Петлюри. Це
ще раз підкреслює той факт, що автор «Відродження нації» піддавався суб’єктивним емоціям
при оцінці подій та політичних лідерів.
Таким чином, у працях діаспорних вчених, зокрема І. Мазепи, В.Винниченка, П.
Христюка збережено дух драматичної епохи національно-визвольної революції 1917-1921 рр.
та використано важливі державно-політичні документи. Характерним для цих робіт є те, що
у них окреслено причини невдач української національно-визвольної революції. Публікації
названих авторів важливі ще тим, що у них проаналізовано зовнішні щодо української
революції фактори, які за незначним винятком, кваліфікувались ними, як несприятливі,
негативні, ворожі . Головна особливість історіографії вказаного періоду полягає у тому, що
їй притаманний значний мемуарний відтінок. Проте, не можна не відзначити вагомість цих
праць для української військової історіографії.
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МОВА ЯК ЗАСАДНИЧИЙ ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Сьогодні в Україні спостерігається масове зацікавлення мовними проблемами.
Числeннi пyблiкaцiї нa мoвнy тeмaтикy в пpесi мають пeрeвaжнo пoлeмiчний, агiтaцiйний
чи звинувачувальний хаpaктеp. Пpинагiднi i фpaгмeнтapнi y свoїй мaсi, чaстo пepенaсичeнi
плaксивoю eмoцiйнiстю та oбеpeжнoю пoблaжливiстю, вoни нe надтo спpияють фopмyвaнню
свiдoмoгo пaтpioтизмy й активнoї пoзицiї в питаннях нaцioнaльнo-мoвного бyття. Певній
частинi пyблiкацій влaстивa псeвдoнayкoвiсть, яка подекуди носить антиукраїнський
характер.Зважаючи на актуалізацію та необхідність науково-незаангажованого підходу до
вирішення проблеми мови в контексті формування сучасної української нації, на наш погляд,
досить своєчасним є звернення до теоретичної спадщини тих зарубіжних мислителів, які
займалися даною проблематико. Зокрема, в цьому контексті варто згадати Й. Фіхте, Г. Гердера,
К. Каутського, Е. Ренана тощо. Всі вони наголошували на тому, що мовна спільність є важливим
націотворчим чинником. Зокрема, Й. Г. Фіхте розглядав мову як одну із головних ознак
національних відмінностей. На думку німецького дослідника, саме мова формує глибинний
органічний зв’язок людей. Аналогічні думки висловлювали й німецькі романтики: Й. Г. Гердер,
В. Гумбольдт та Ф. Шляєрмахер.
Фактично, Й. Г. Фіхте та німецькі романтики розглядали мову, як головне джерело
внутрішнього особистого і суспільного життя. Цей й не дивно, адже цілком очевидно, що
мова, з одного боку, відтворюється і переживається кожною окремою людиною, а, з іншого –
виступає архівом переживань і думок народу, свідком його змагань і долі. Саме тому, сутністю
мови виступає не слово, а зміст який із цим словом асоціюється в свідомості людини.
Ідеї німецького романтизму щодо засадничого націотворчого значення мови знайшли
своє яскраве відображення в українській теоретичній думці, зокрема, у творчості О. Потебні.
Український дослідник, аналогічно Й. Г. Фіхте, переконаний в тому, що «Мова, це не тільки
відома система способів пізнання... Мова є водночас шлях усвідомлення естетичних і моральних
ідеалів, і в цьому відмінність мов не менш важлива, ніж у ставленні до пізнання» [1]. Крім того,
учений порівнює мову із зором, оскільки в той час як найменші зміни в будові ока і діяльності
зорових нервів неодмінно впливають на все світосприйняття людини, так само й найменші
зміни в будові мови спричиняються до інших комбінацій мислення. О. Потебня доводить,
що мова постає головною і обов’язковою ознакою єдності народу, знаряддям національної
свідомості. Мова завжди постає як продукт «народного духу», відтак саме в мові виражена
національна специфіка народу, його світогляд.
Важливе значення для націології та сучасної української політики мають роздуми
О. Потебні щодо двомовності. Український мислитель впевнений, що «Людина, яка розмовляє
двома мовами, переходячи від однієї мови до іншої, змінює водночас і характер і напрям плину
думки, а плин її далі впливає лише посередньо»[2]. Цікаво, що знання двох мов у ранньому
віці, на думку О. Потебні, є досить шкідливим, оскільки ускладнює досягнення цілісності
світосприйняття, заважає науковій абстракції, роздвоює системи зображення і спілкування.
Ці висновки повністю підтверджує й педагогічна теорії початку ХХ століття. Зокрема, в цьому
контексті варто пригадати Міжнародний конгрес у Люксембурзі (1928), де фахівці рішуче
відкидали двомовність й обґрунтовували необхідність навчання в школі на рідній мові [3].
Загалом як німецькі так і українські романтики розглядали мову не як зовнішню ознаку,
«яку можна поміняти на шаровари з вишиванкою на смокінг»[4], залишивши при цьому
національну ідентичність, а як важливу складову внутрішнього єства людини та спільноти,
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що об’єднана за допомогою мови. На їх думку, мова органічно поєднана з психікою людей,
з глибинами свідомого і підсвідомого. Фактично, «мова – це дім духу» (М. Хайдегер), в тому
числі і того, що робить англійців англійцями, французів французами, а українців українцями.
Услід за романтиками (як німецькими так українськими), які розглядали мову як
внутрішню психологічну ознаку спільноти, мислителі початку ХХ століття вважали, що мову
можна розглядати як внутрішній демаркатор спільноти та зовнішню ознаку нації. Цю думку
рзвивали такі авторитетні мислителі як К. Каутський, Р. Челлен, Б. Клінеберґер, І. Огієнко тощо.
Дійсно, такі твердження мають рацію, адже коли припустити, що у нинішній Франції
населення й далі говорить кельтською, франконською та латинською мовами, то цілком
очевидно, що замість однієї французької нації існувало б аж три, а Франція була б не
національною державою, а державою національностей. Тож не дивно, чому в час національного
підйому французів – добу великої революції, – вони подбали про планову мовну асиміляцію
ще не зовсім зроманізованих чи офранцужених провінцій за допомогою мережі шкіл, і, таким
чином, французький народ став природною, національною одиницею.
Обґрунтування тісного взаємозв’язку нації (народу) та його мови характерне не лише
для націології ХІХ початку ХХ століття, але залишається актуальним і для сьогодення. В
цьому контексті варто пригадати публічну заяву куратора «Фонду розвитку російської мови»
Л. Путіної про те, що «межі Росії проходять там, де й межі російської мови», адже «Російська
мова об’єднує людей у російський світ – сукупність тих, які розмовляють і думають цією
мовою»[5]. Такі публічні заяви, які ґрунтуються на політичній спекуляції щодо націотворчого
значення мови, дають підстави стверджувати, що мова є важливим, але не визначальним
чинником національної ідентифікації. Мова, як стверджує Л. Ребет, «може полегшити зростання
спільноти в одну цілість, але на її підставі не можна припускати існування однієї нації»[6].
Цілком очевидно, що ні слов’янські, ні германські, ні романські мовні групи не дають нації. Не
викликає сумніву і те, що російськомовне українське населення складає частину української, а
не російської нації.
Незважаючи ототожнення мови та нації багатьма авторитетними мислителями – Й. Г.
Фіхте, Й.-Г. Гердера, О. Потебні тощо, залишалися й такі, що розглядали мову як досить змінну
зовнішню її прикмету. Цю думку розвиває французький лінгвіст А. Мейє. Він, досліджуючи
європейські мови зазначає, що майже всі народи Європи замінювали свою мову, а тим більше
всі вони виявили хист до вивчення інших мов. Як приклад, дослідник, наводить ірландців, які
почали масово почали втрачати свою мову ще на порозі своєї націогенези, однак, не втратили
почуття національної окремішності. Нація – це щось ширше й більше за мову, як це підкреслює
багато її дослідників – Ф. Й. Нойман, Е. Ренан, О. Бауер, В. Старосольський, Ф. Рацель,
П. Мілюков, М. Вебер та інші, – вона може витворюватися, не маючи ще своєї національної
мови. З цього приводу досить слушним є зауваження Е. Ренана, який у своїй відомій лекції
«Що таке нація» стверджує, що мова тільки запрошує до єднання, але не примушує до нього.
В людині є щось понад мову – це її бажання. Хіба не можна мати ті самі почуття й думки,
любити ті самі речі, маючи різні мови?» [7]. Фактично, Е. Ренан, у протилежність Й. Г. Гердеру,
В. Гумбольдту та Ф. Шлейєрмахеру виходить із просвітницьких ідеалів, у тому числі у погляді
на націю та мову.
На основі сказаного можемо зробити висновок, що мова може виступати важливим
націотворчим чинником, оскільки, досить часто, саме і на її основі проводиться внутрішня
ідентифікація групи, що досить переконливо показали романтики. Відповідно, саме мова є
одним із тих чинників, які визначають та сприяють підвищенню рівня компліментарності
соціальної групи, даючи підстави розглядати її як націю. Саме тому, мовна спільність є
особливо важливим чинником націостановлення в період зародження нації. Проте, цілком
очевидним є й те, що мова, не відображає усієї складності нації, про що свідчить національна
двомовність чи втрата мовної окремішності на певному етапі розвитку нації. В будь-якому
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випадку, подобається нам чи ні, ми мусимо визнати, що спільність мови, з одного боку, значно
полегшує процес націостановлення й сприяє національній консолідації, а з іншого – виступає
його результатом. Саме тому, майже всі (включаючи старі й розвинені нації – Англію, Францію,
Німеччину, США тощо) нації приділяють значну увагу мовній політиці, яку, безперечно, можна
назвати асиміляційною. Користуючись досвідом розвинених європейських націй сучасна
українська влада, розробляючи програми національної консолідації, поряд з іншим має
подбати й про мовну політику, яка в основі своїй має бути національною, тобто спрямованою
на розвиток української мови.
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48. Максимов Сергей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент военной
кафедры Института военного обучения СФУ, г. Красноярск, Россия.
49. Мегрелишвили Мария Алексеевна, кандидат философских наук, доцент, докторант
Института высшего образования АПН Украины, г. Киев.
50. Мина Жанна Васильевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры социальных коммуникаций и информационной деятельности, Национальный
университет «Львовская политехника».
51. Могилева Светлана Валентиновна, кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин юридической журналистики и языковой подготовки, Харьковский
национальный университет внутренних дел.
52. Москаленко Ирина Игоревна, кандидат культурологии, доцент кафедры философии и
политологии, Самарская государственная академия культуры и искусств, Россия.
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54. Мясникова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент, Харьковский
институт экологии и социальной защиты.
55. Новальськая Юлия Владимировна, аспирантка Киевского национального университета
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г. Якутск, Россия.
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национальный университет имени Тараса Шевченко.
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федерального университета, Россия.
70. Соколовский Олег Леонидович, кандидат философских наук, старший преподаватель
кафедры философии, Житомирский государственный университет имени Ивана Франко.
71. Соломаха Ирина Григорьевна, кандидат философских наук, соискатель кафедры
религиоведения философского факультета, Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко.
72. Сошников Андрей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, юридической журналистики и речевой подготовки, Харьковский
национальный университет внутренних дел.
73. Степанова Мария Андреевна, аспирант Забайкальского государственного гуманитарнопедагогического университета им. Н. Г. Чернышевского, г. Чита, Россия.
74. Сторожук Светлана Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры
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философии, Национальный университет биоресурсов и природопользования.
75. Сулимин Александр Николаевич, кандидат политических наук, доцент, Астраханский
филиал Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
76. Такижбаева Найля Закеновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
«Общеобразовательные дисциплины», Международная академия бизнеса.
77. Трусов Михаил Александрович, аспирант кафедры теории и истории политической
науки, Уральский Федеральный Университет, г. Екатеринбург, Россия.
78. Халваши-Сабаури Нани Дурсуновна, соискатель кафедры политологии философского
факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, главный специалист
Департамент международных отношений правительства Аджарской Автономной Республики,
Грузия.
79. Харченко Сергей Петрович, кандидат философских наук, начальник учебнометодического отдела, Кировоградский государственный педагогический университет имени
Владимира Винниченко.
80. Харченко Юлия Владимировна, кандидат философских наук, доцент, зав. кафедры
философии и политологии, Кировоградский государственный педагогический университет
имени Владимира Винниченко.
81. Хомякова Ольга Владимировна, преподаватель кафедры языковой подготовки,
психологии и педагогики, Национальная академия городского хозяйства, г. Харьков
82. Циватый Вячеслав Григорьевич, кандидат исторических наук, доцент, заслуженный
работник образования Украины, первый проректор Дипломатической академии Украины при
МИД Украины, г. Киев.
83. Шебитченко Антонина Петровна, кандидат философских наук, доцент, Полтавский
национальный педагогический университет имени В.Г. Короленко
84. Штумпф Светлана Петровна, кандидат философских наук, доцент, Красноярский
государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Россия.
85. Щербаков Андрей Викторович, кандидат культурологи, историк, культуролог,
специалист в области религиоведения, истории культуры средневековой Руси и истории
Русской Православной Церкви, г. Санкт –Петербург, Россия.
86. Ягодзинский Сергей Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии, Национальный авиационный университет, г. Киев.
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1. Абдуллаєва Расмія Сабір, кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар
Інституту економіки НАН Азербайджану, м. Баку, Азербайджан.
2. Антоненко Мирослава Вікторівна, аспірантка, Національний університет біоресурсів і
природокористування України, м. Київ
3. Бабков Дмитро Ігорович, кандидат історичних наук, доцент Брянської філії Російського
державного соціального університету, Росія.
4. Багінська Марта Володимирівна, аспірантка Дипломатичної академії України при МЗС
України, м.Київ
5. Бєляєв Ігор Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент кафеди філософської
антропології, Оренбурзький державний університет, Росія.
6. Бірюкова Наталія Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, Сургутський
державний університет, Росія.
7. Білецька Богдана Григорівна, здобувач кафедри релігієзнавства філософського
факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
8. Білик Олексій Михайлович, кандидат філософських наук, доцент, докторант кафедри
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теорії культури і філософії науки філософського факультету, Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна
9. Білик Ярослав Михайлович, доктор філософських наук, професор кафедри теорії
культури і філософії науки філософського факультету, Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна
10. Блоха Ярослав Євгенійович, Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
11. Болдарев Анатолій Сергійович, студент 3-го курсу Інституту філософії та психології,
спеціальність «філософія», Східноукраїнський національний університет ім В. Даля,
м. Луганськ.
12. Василевич Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
українознавства, Івано-Франківський національний медичний університет.
13. Герасимова Олена Алексєєва, кандидат історичних наук, доцент кафедри ГІМС,
Міжнародний університет природи, суспільства і людини «Угреша».
14. Гревцова Лідія Миколаївна, аспірантка 3-го року навчання, Національний інститут
стратегічних досліджень, м. Київ
15. Григор’єва Ганна Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої
історії, Східно-Сибірська державна академія освіти, м. Іркутськ, Росія.
16. Григорян Татевік Вартанівна, аспірант кафедри філософії, Забайкальський державний
гуманітарно-педагогічний університет ім. Н. Г. Чернишевського, м. Чита, Росія.
17. Гризова Уляна Ігорівна, аспірантка кафедри філософії науки та соціології, Оренбурзький
державний університет, Росія.
18. Гура Олексій Анатолійович, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії
України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.
19. Данилюк Олена Ярославівна, аспірант кафедри філософії, Житомирський державний
університет імені Івана Франка
20. Діденко Лариса Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
21. Дубровіна Оксана Валеріївна, асистент кафедри філософії, Національний університет
біоресурсів і природокористування України, м. Київ.
22. Єловських Уляна Олексіївна, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри
політології та правознавства, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
23. Запорожець Володимир Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, професор
кафедри мов Близького і Середнього Сходу, Московський державний інститут міжнародних
відносин (університет) Міністерства закордонних справ Російської Федерації.
24. Зінченко Віктор Вікторович, кандидат економічних наук, доктор філософських наук,
професор, Центр європейських досліджень Українського гуманітарний інститут.
25. Золотухіна Вікторія Володимирівна, студентка 4-ого курсу Філософського факультету,
спеціальність «релігієзнавство», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
26. Ільїна Юлія Андріївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри «Філософія та
історія» ФДБОУ ВПО «Держуніверситет-ННВК».
27. Івасечко Ольга Ярославна, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології,
Національний університет «Львівська політехніка».
28. Ільїна Ольга Юріївна, аспірант кафедри філософії, Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.
29. Капустін Олексій Олексійович, аспірант 1-го року навчання кафедри історії філософії,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
30. Каргаполова Катерина Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент,
Астраханський інженерно-будівельний інститут, Росія.
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31. Касьян Владислав Володимирович, здобувач Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, м. Київ
32. Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор, Український інститут
національної пам’яті, м. Київ.
33. Клещевіч Ольга Віталіївна, аспірантка кафедри культурології, Російська християнська
гуманітарна академія, м. Санкт-Петербург, Росія.
34. Клименко Валентина Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент, Сумський
державний університет.
35. Клочак Олег Зіновійович, здобувач Дипломатичної академії України при МЗС України,
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36. Кондрашова-Діденко Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри
економічної теорії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
37. Куроленко Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
культурології, Гуманітарний інститут Сибірського федерального університету, м. Красноярськ,
Росія.
38. Кусова Катерина Олександрівна, аспірант Тамбовського державного університету
імені Г.Р. Державіна, Росія.
39. Ладний Юрій Анатолійович, аспірант Дипломатичної академії України при МЗС
України, м. Київ.
40. Латишева Вікторія Валентинівна, кандидат наук державного управління, доцент
кафедри «Управління освітніми установами та державної служби», Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса.
41. Левик Богдан Степанович, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національного університету «Львівська політехніка».
42. Лисоколенко Тетяна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії, соціально-політичних і правових наук, Донбаський державний педагогічний
університет.
43. Литвин Інна-Романа Петрівна, викладач Івано-Франківського національного
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44. Лук’яненко Олександр Вікторович, аспірант кафедри історії України, Полтавський
національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.
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46. Ляшенко Денис Артемович, здобувач наукового ступеня кандидата історичних наук,
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49. Максимов Сергій Володимирович, кандидат історичних наук, доцент військової
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