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АНОТАЦІЯ 

Слюсар В. М. Насилля як субстанційна характеристика соціальних 

трансформацій. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та історія філософії". – 

Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Інститут вищої 

освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ, 2019. 

У дисертації здійснено соціально-філософську концептуалізацію 

насилля як субстанційної характеритики соціальних трансформацій. 

Застосування субстанційного підходу до визначення поняття "насилля" 

дозволило тлумачити його як атрибут суспільних відносин, у яких одні 

індивіди чи соціальні групи та класи застосовують до інших примус, 

спрямований на їхню волю, завдаючи фізичної, психічної чи моральної 

шкоди іншій особі шляхом застосування сили чи погрозою її застосування з 

метою спонукати об’єкт впливу до визначеної поведінки, до певних дій, а 

також і стигматизований суспільством як "необхідне" та водночас 

"небажане" застосування сили. 

Існуюча типологія соціальних форм насилля (за суб’єктом і 

спрямованістю, за сферами дії та залежно від наявності суб’єкта дії (актора) 

та відповідно до нього характеру соціального вияву) не дозволяє у достатній 

мірі розкрити характер впливу насилля на соціальні трансформації. У 

дисертаційному дослідженні запропонована класифікація на основі 

спрямованості на соціальні норми та правила і визначено наступні форми 

насилля: "міфічне", "трансцендентне" і "раціональне". Це типологія фіксує 

зміну форм насилля не з позицій етапів, за якою перехід від одного етапу 

передбачає завершення попереднього, а з позиції збереження рис одного в 

усіх наступних. Вона фіксує домінанту тих чи інших рис на певних етапах 

соціального розвитку, у той час як інші знаходяться у рецесивному стані, 

зберігаючи потенцію, яка за певних умов переростає в акт. 
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"Міфічне" насилля – це форма соціального насилля, яке 

характеризується спрямованістю на заперечення конкретних соціальних норм 

та правил. "Трансцендентне" насилля – це форма соціального насилля, 

спрямованого на інтеграцію суспільства на основі безапеляційного 

сприйняття нововстановлених норм та правил, яке ґрунтується на вірі та 

здійснюється шляхом сакралізації насильницьких дій. Період соціальної 

стабільності характеризується домінуванням "раціонального" насилля. 

Раціоналізація соціальних процесів полягає у їх теоретичному осмисленню та 

практичному відображенні у формі законів, статутів, деклараціях чи у 

звичаєвому праві.  

Лінійний вимір соціальних трансформацій передбачає аналіз зміни 

його сутнісних характеристик, зокрема змісту і форм насилля, на основі 

наступних критеріїв: тривалість (соціальний час), субстрат, спрямованість, 

функції, рівень насилля, його ефективність та результативність. 

Суб’єктний зріз аналізу насилля здійснено на основі дослідження 

діяльності соціальних агентів насилля. Останні, на відміну від 

об’єктивістського тлумачення індивіда як суб’єкта насилля, чия діяльність 

підпорядкована моделям, структурам, правилам, володіють здатністю, 

освоюючи соціальний простір, здійснювати системи практик щодо зміни 

соціальної структури. У дисертаційному дослідженні розкрито також і 

специфіку діяльності пасіонаріїв як соціальних агентів насилля. 

Акцентується, що ця діяльність не обмежується етнічною системою, а 

поширюється на усі інші системи суспільства. У період соціальної 

стабільності діяльність пасіонаріїв регламентована правовою системою, яка 

стигматизує їх як загрозу власному функціонуванню, але трансформаційні 

процеси актуалізують їх соціальну значимість, завдяки таким притаманних їм 

рисам: неутилітарна спрямованість діяльності пасіонаріїв, відсутність 

самоцензури, низький рівень самоконтролю, превалювання імпульсу до 

творчості та перетворення над інстинктом самозбереження.  
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Переходи від домінанти однієї форми насилля до іншої здійснюються у 

формі стрибка і передбачають наявність відповідних інструментів впливу. 

Такими інструментами є: провокація при переході від "раціонального" до 

"міфічного", стигматизація жертви – від "міфічного" до "трансцендентного" 

та легітимація – від "трансцендентного" до "раціонального" насилля. 

Особливістю реалізації насилля у глобалізованому світі є утвердження 

для підтримання умов соціальної стабільності нових форм раціоналізації 

насилля через, по-перше, продукування у масовій свідомості засобами 

масової комунікації образу "суб’єкта, здатного до насилля" – певної особи 

чи / та соціальна група, спільнота, які стигматизуються як загроза 

економічній, соціальній та культурній стабільності західної моделі 

організації суспільства. Тенденційно ними "маркуються" представники гетто, 

мігранти ("нові варвари"), мусульмани. По-друге, через зміни змісту 

компетентного насилля внаслідок утвердження принципу макдональдизації, 

який полягає у насильному запереченні можливості існування усього 

зайвого, "нерозумного", мінімалізуючи затрати часу на виконувані дії. По-

третє, через приватизацію та комерціалізацію насилля. 

У дисертаційному дослідженні визначено наступні засади соціальних 

відносин для мінімізації впливу прямого насилля: філософія та етика 

ненасилля, толерантність та мультиверсумність. Філософія ненасилля в 

історії ХХ століття знайшла практичне відображення у різних політичних 

стратегіях, зокрема у сатьяграсі, яка унеможливлює встановлення кривавого 

"міфічного" насилля, покликаного нав’язати суспільству нові закони. 

Значною мірою ненасильницькі принципи боротьби є близькими до 

"раціонального" насилля, але його суб’єктом виступає не влада, а 

самоорганізоване суспільство через формування у суспільній свідомості 

недовіри до судової системи, розчарування у ефективності її 

функціонування, сумнів у легітимності законодавчих та судових органів 

влади при одночасному запереченні необхідності переходу до "міфічного" 

насилля.  
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Толерантність розуміється як терпимість до іншого роду поглядів, 

звичаїв, звичок, як соціальний феномен, який пов’язується з 

методологічними засадами теорії соціальної дії, як примирення з інакшістю 

іншого. Толерантність як форма "раціонального" насилля характеризується 

всезагальністю. Це означає, що застосування зазначеного принципу не 

передбачає вибірковості чи "напівтолерантності", її сфери впливу – усі без 

винятку соціальні групи та спільноти.  

Зміст мультиверсумності як принципу соціальної організації полягає в 

одночасному співіснуванні у соціальному просторі двох і більше соціальних 

реальностей, які функціонують і розвиваються у значній незалежності за 

власними законами за умов мінімалізованої чітко регламентованою взаємодії 

у встановлених "точках перетину" ("склейках").  

Ключові слова: насилля, ненасилля, агресія, соціальна трансформація, 

провокація, соціальна стигматизація, толерантність, глобалізація, пасіонарій. 

 

SUMMARY 

V. Slyusar Violence as a substantive characteristic of social 

transformations. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, specialty 09.00.03 

"Social Philosophy and Philosophy of History". – Zhytomyr Ivan Franko State 

University, Zhytomyr, 2018. 

The dissertation deals with the study of peculiarities of violence 

manifestations in modern society and ways of minimizing and mitigating its 

destructive power. The use of a substantive approach to the definition of 

"violence" allowed it to be interpreted as an attribute of social relations in which 

some individuals or social groups and classes apply to other coercion, directed at 

their will, causing physical, mental or moral harm to another person by means of 

use of force or threat its application in order to motivate the object of influence 

on a certain behavior, to certain actions, and also stigmatized by society as 

"necessary" and at the same time "unwanted" use of force. 
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The existing typology of social forms of violence (by the subject and 

direction, according to the fields of action and depending on the presence of the 

subject of action (actor) and in accordance with the nature of social expression) 

does not allow to adequately reveal the nature of the impact of violence on social 

transformations. In the dissertation research the classification, based on the 

orientation on social norms and rules is proposed, and the following forms of 

violence are defined: "mythical", "transcendental" and "rational". This typology 

fixes the change in the forms of violence not from the standpoint of stages, in 

which the transition from one stage involves the completion of the previous, but 

from the standpoint of preserving the features of one in all subsequent. It fixes 

the dominant of certain features in certain stages of social development, while 

others are in a recessive state, preserving the potency that, under certain 

conditions, becomes an act. 

"Mythical" violence – a form of social violence, characterized by a 

tendency to negate specific social norms and rules. "Transcendental" violence – 

a form of social violence aimed at the integration of society on the basis of 

impudent perception of newly established norms and rules based on faith and 

committed through sacralization of violent actions. The period of social stability 

is characterized by the domination of "rational" violence. The rationalization of 

social processes consists in their theoretical understanding and practical 

reflection in the form of laws, charters, declarations or customary law.  

The linear dimension of social transformations involves an analysis of the 

change in its essential characteristics, in particular the content and forms of 

violence, based on the following criteria: duration (social time), substrate, 

orientation, function, level of violence, its effectiveness and result. 

The subjective analysis of violence was carried out on the basis of research 

on the activities of social agents of violence. The last, in contrast to the 

objectivist interpretation of the individual as a subject of violence, whose 

activities are subordinated to models, structures, rules, have the ability to 

implement systems of practices for changing the social structure, mastering the 
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social space. The dissertation also reveals the specifics of passionary activity as 

social agents of violence. It is emphasized that this activity is not limited to the 

ethnic system, but extends to all other systems of society. During the period of 

social stability, the activity of passionarians is regulated by a legal system that 

stigmatizes them as a threat to their own functioning, but transformational 

processes actualize their social significance, due to their inherent features: non-

tilt orientation of passionary activities, lack of self-censorship, low self-control, 

prevalence of impulse to creativity and transformation over the instinct of self-

preservation.  

Transitions from one dominant form of violence to another are carried out 

in the form of a jump and involve the availability of appropriate instruments of 

influence. Such instruments are: provocation in the transition from "rational" to 

"mythical", stigmatization of the victim – from "mythical" to "transcendental" 

and legitimacy – from "transcendental" to "rational" violence. 

The peculiarity of violence implementation in the globalized world is to 

affirm the conditions for the social stability of new violence rationalization 

forms through, at first, the production in the mass consciousness by means of 

mass communication of the "subject capable of violence" image – a certain 

person and /or social group, community, which are stigmatized as a threat to the 

economic, social and cultural stability of the Western model of society 

organization. Tendentiously representatives of ghettos, migrants ("new 

barbarians"), Muslims are "labeled" by them. Secondly, due to the changes in the 

content of competent violence as a result of the establishment of 

McDonaldization principle, which consists in the forcible denial of the existence 

possibility of all unnecessary, "foolish", minimizing the time spent on executed 

actions. Thirdly, through the privatization and commercialization of violence. 

In the dissertation research the following principles of social relations are 

defined for minimizing the influence of direct violence: philosophy and ethics of 

non-violence, tolerance and multiverse. The philosophy of nonviolence in the 

history of the twentieth century has been practically reflected in various political 
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strategies, in particular in Satyagraha, which makes it impossible to establish a 

bloody "mythical" violence, designed to impose new laws on society. To a large 

extent, non-violent principles of struggle are close to "rational" violence, but its 

subject is not the power, but the self-organized society through the formation in 

the public consciousness of distrust of the judicial system, disappointment in the 

effectiveness of its functioning, doubts about the legitimacy of legislative and 

judicial authorities in the simultaneous denial of the need to transition to 

"mythical" violence.  

Tolerance is understood as tolerance for another kind of views, customs, 

habits, as a social phenomenon, which is associated with the methodological 

foundations of the theory of social action, as reconciliation with the otherness of 

another. Tolerance as a form of "rational" violence is characterized by 

universality. This means that the application of this principle does not involve 

selectivity or "semi-tolerance", its sphere of influence – all without exception 

social groups and communities.  

The content of multiverse as a principle of social organization consists in 

the simultaneous coexistence of two or more social realities in the social space, 

which function and develop in considerable independence under their own laws 

in the conditions of minimized, well-regulated interaction in the established 

"points of intersection" ("gluing").  

Key words: violence, non-violence, aggression, social transformation, 

provocation, social stigmatization, tolerance, globalization, passionary. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Історія людства в часовому вимірі та 

просторі демонструє, що насилля є незмінною складовою суспільного буття. 

Незважаючи на зміну форм насилля, пертурбацію його інструментального 

призначення (як засобу виживання, способу наживи, задоволення агресивної 

природи, утвердження "чистої раси" та ін.) немає жодного історичного 

періоду, позбавленого насилля. Прагнення раціонального осмислення джерел 

суспільного розвитку призвело до утвердження в науковій літературі тези 

про абсолютизацію ролі насилля у процесі суспільних трансформацій. 

Розроблені теоретичні конструкції були неодноразово реалізовані у різних 

соціальних практиках у ХІХ – ХХ ст. Це спричинило переосмислення 

одними мислителями соціального змісту насилля, пошук його альтернативи, 

а іншими – розробку системи доведення його виправдання як 

безальтернативного варіанту. Власне, навіть ХХ ст., попри утвердження 

гуманістичних ідеалів, упровадження принципу толерантності в різні сфери 

людського буття, можна беззастережно назвати епохою торжества насилля, 

особливо враховуючи як масштабний характер його спрямування, так і 

колосальну кількість жертв. 

Нинішнє ж століття, початок якого позначився безпрецедентним 

терористичним актом у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, не стало якісно 

новим етапом розвитку людства, яке, переосмисливши інструментальну роль 

насилля як способу розв’язання соціальних конфліктів та способу зміни 

вектору соціального розвитку, мало б виробити "вакцину", принаймні, проти 

тотального скерованого насилля. Проголошена у цьому контексті ідея 

налагодження міжкультурного діалогу, створення нових засад існування 

мультикультурного суспільства продемонструвала свою низьку ефективність 

на практиці. Останнє століття спостерігаємо глобальні протистояння між 

цивілізаціями, що відбуваються на тлі загострення суперечностей відносно 

перспективи глобального соціально-економічного, соціокультурного та 

політичного розвитку. Одним з основних аргументів доведення позиції 
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суб’єктів протистояння донині лишається насилля, яке у цьому випадку 

здійснюється у формі протиборства, війни, гонки озброєнь, локальних 

конфліктів. Це ж стосується і кожного суспільства, розвиток якого 

супроводжується різними трансформаційними процесами. Спроби 

вибудувати соціальний діалог на основі переконання та консенсусу зазнають 

невдач передусім через позицію його учасників, які, "приватизувавши" певну 

догму, проголошують себе монополістами на істину. А відтак, єдиною 

відповіддю на переконання тих, хто утверджує цю істину в соціальній 

практиці, залишається лише насилля. 

Дослідження соціального феномену насилля здійснюється у межах 

багатьох гуманітарних наук: філософії, психології, політології, педагогіки, 

соціології, етики та ін. Незважаючи на незмінний інтерес науковців до цієї 

проблематики, наразі лишаються поодинокими спроби здійснення її 

системного філософського аналізу. 

У західноєвропейській філософській традиції проблема соціального 

насилля була предметом багаточисельних розмірковувань мислителів (у 

працях Геракліта, Цицерона, Іоанна Златоуста, Климента Александрійського, 

Кіпріана Карфагенського, Августина Аврелія, П. Бейля, Дж. Віко, Т. Гоббса, 

Дж. Локка, І. Канта, Г. Гегеля, Вольтера, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, 

М. Вебера, К. Клаузевіца, Х. Ортеги-і-Гасета). У ХІХ ст. навіть здійснено 

спроби розробити теорію насилля (Л. Гумплович, Є. Дюринг, К. Каутський) 

та теорію революційного насилля (К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін, 

В. Ленін, Л. Троцький, М. Бухарін, Д. Лукач). У відповідь на спроби 

абсолютизації ролі насилля на початку ХХ ст. сформувалася традиція 

критичного аналізу останнього (Ж. Сорель, Е. Блох, В. Беньямін, Г. Арендт, 

Дж. Агамбен, Ж. Дерріда). 

Низка історичних подій у ХХ ст., що супроводжувалися масовим 

знищенням людей, виявили можливості тотального застосування насилля. Це 

актуалізувало необхідність міждисциплінарного підходу до осмислення 

насилля як соціального феномену. На маргінесі філософії та психології аналіз 
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насилля розгорнувся у контексті досліджень агресії та жорстокості (А. 

Адлер, А. Бандура, Л. Берковіц, Дж. Доллард, К. Лоренц, З. Фройд, В. 

Франкл, Е. Фромм, К. Хорні). В дискурсі філософії, політології та соціології 

дослідження насилля стосувалися його технологічних характеристик – як 

інструменту влади (Г. Арендт, Н. Луман, Г. Моска, Т. Пейн, П. Сорокін, Й. 

Шумпетер). Водночас здійснюється пошук нових підходів до аналізу 

насилля. Зокрема, Ф. Фанон у теорії постколоніалізму розглядає насилля як 

цінність для пригнобленого, як шлях до його свободи і привід для гордості; 

Дж. Агамбен досліджує право суверена на насилля у своїй теорії "голого 

життя"; Ж. Дерріда – у контексті аналізу ідеї справедливості; Ф. Хайєк 

звертається до зазначеної проблематики при здійсненні порівняльного 

аналізу ліберальної, фашистської та соціалістичної політичної і соціально-

економічної доктрин. Нині соціальне насилля усе частіше досліджується як 

позбавлене ідеологічної мотивації (Г. Енценсбергер), структурне насилля (Й. 

Гальтунг), прояв зла для самозбереження демократичного суспільства (Л. 

Свендсен), антропологічна константа людського існування (В. Софський), 

стандарт "нормальної ненасильницької ситуації" (С. Жижек), або "вічний, 

невикоренений соціальний феномен" (М. Штаудіґл). 

Поряд з цим, здійснюються спроби системних досліджень соціального 

насилля, серед яких слід відзначити колективні монографії "Насилля: 

тенденції, структури, проблеми аналізу" (за ред. В. Гайтмейєра та  

Г.-Ґ. Зьоффнера [113]), "Міжнародний довідник з насилля" (за ред. 

В. Гайтмейєра та Дж. Хейґана [50]), "Насилля: міждисциплінарний 

довідник" (за ред. К. Ґудеуса та М. Кріст [46]), а також праці Д. Бекера [164], 

П. Бурдьє [190], Б. Вайнґеста [397], К. Валя [125], Дж. Волліса [397], 

Я. Гілінського [226], Г. Гофмайстра [56], А. Гусейнова [242], 

В. Денісова [249], А. Дмітрієва [255], Р. Жирара [272], І. Залисіна [255], 

П. Імбуша [59], В. Красікова [332], А. Налчаджяна [389], Д. Норта [397], 

Х. Ортеги-і-Гасета [404], Я. Ф. Реемтсма [91], П. Рікера [432], Е. Саїда [440], 

К. Сальзані [95], О. Тоффлера [525], М. Фітцджеральда [95], І. Чубарова [27], 
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В. Шинкеля [97], П. Штомпки [571]. В українській науковій літературі 

осмислення феномена насилля знайшло відображення у працях 

А. Бобрової [176], О. Дзьобаня [253], В. Дудченко [261], В. Мандрагелі [366], 

Д. Метілки [379], В. Нестеренка [391], В. Остроухова [407], 

В. Пилипчука [253], О. Полисаєва [417], В. Рябченка [437], П. Сауха [442], 

В. Фуркала та В. Фуркала [544], Н. В. Чеботарьової [554]. До проблем 

насилля у різних аспектах його проявів торкалися у своїх роботах також 

В. Ананьїн [135], О. Андрієнко [139], Й. Баберовскі [7], С. Баркан [9], 

З. Бауман [160], Р. Бейтс, В. Бех [172], Є. Бистрицький [173], А. Блага [175], 

Н. Еліас [262], В. Зінченко [281], Г. Зубань [284], Дж. Кін [67], 

О. Ковріжних [319], Н. Ковтун [320], М. Козловець [323], С. Московічі [385], 

О. Ожийова [399], О. Поліщук [419], С. Пролеєв [427], Ю. Саух [448], 

Р. Семенова [450], О. Ситих [516], Е. Сойя [505], І. Степаненко [512], 

Т. Хомич [549]. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана у межах науково-дослідної роботи кафедри філософії 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(№0111U000154) "Випробування людського буття: класичний і 

посткласичний дискурс" і Центру естетичної антропології та 

етнокультурології ЖДУ імені Івана Франка "Повсякденність інологічного як 

феномен життя сучасної людини: теоретичні, методологічні та практичні 

проблем" (№ 0114U003873). 

Тема дисертації затверджена Вченою радою Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (протокол від 24.01.2014 № 6). 

Мета та завдання дослідження. Метою є комплексний соціально-

філософський аналіз феномену насилля, визначення його атрибутивних і 

модусних характеристик у контексті соціальних трансформацій та 

обґрунтування принципів соціальних відносин для його запобігання. 
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Досягненню зазначеної мети сприяло вирішення таких завдань: 

 розкрити зміст сучасного розуміння насилля як атрибуту 

суспільних відносин; 

 з’ясувати сутність і специфіку реалізації конкретних форм насилля, 

характерних для соціальних трансформацій; 

 розкрити соціальний характер провокації як інструменту переходу 

домінанти однієї форми насилля до іншої; 

 визначити інструментальну роль соціальної стигматизації для 

переходу домінанти однієї форми насилля до іншої; 

 простежити зміни способів соціальної організації для дегресії 

насилля, розкрити характер раціоналізації насилля під впливом 

глобалізаційних процесів; 

 розглянути теоретичні засади дослідження і артикуляції феномену 

насилля у сучасному філософському дискурсі в контексті соціальних 

трансформацій; 

 дослідити вплив глобалізаційних процесів на специфіку проявів та 

види соціального насилля; 

 з’ясувати роль деструктивних форм насилля у процесі соціальних 

трансформацій; 

 проаналізувати моделі діяльності агентів соціального насилля на 

основі загальноцивілізаційних установок; 

 виявити характер діяльності пасіонаріїв як агентів соціального 

насилля; 

 визначити основні індикатори виміру зміни форм насилля у 

соціальних трансформаціях; 

 дослідити принцип толерантності як стратегію запобігання прямого 

насилля; 

 охарактеризувати основні імперативи філософії ненасилля як 

стратегії мінімізації насилля у соціальних трансформаціях. 
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Об’єктом дослідження є насилля як феномен суспільного буття. 

Предмет дослідження – особливості проявів насилля у сучасному 

суспільстві та шляхів мінімізації й пом’якшення їх руйнівної сили. 

Методи дослідження. Новизна методологічного підходу до аналізу 

насилля як соціального феномену полягає у застосуванні субстанційного 

підходу, який дозволив визначити його сутнісні характеристики, притаманні 

цьому явищу поза часом та незалежно від особливостей його вияву у 

конкретному історичному соціумі, тлумачити насилля не як результат впливу 

комплексу факторів, а як самопричинне явище. 

Необхідність застосування міждисциплінарного підходу викликана 

тим, що проблема насилля є об’єктом дослідження різних наук (соціальної 

філософії, етики, філософії права, філософської антропології, культурології, 

політичних та юридичних наук, психології та ін.). 

Важливим для відбору та аналізу історичних подій, які дозволяють 

робити відповідні теоретичні узагальнення, є квантитативні та квалітативні 

підходи. Перші містять у собі різні теорії, методи, моделі, об’єднані 

застосуванням в них кількісних засобів, а предметом розгляду є не окремі, 

ізольовані у часі й просторі факти, події чи індивіди, а відповідні ряди 

однорідних одиниць. Це дозволило суттєво обмежити суб’єктивні судження у 

дослідженні й розкрити зміст геноциду, терору та війни як різновиду 

"міфічного" насилля, встановити тенденції зростання чи спадання протестних 

настроїв (збільшення чи зменшення кількості осіб, які беруть участь у 

протестах), розкрити характер їх залежності від кількості актів прямого 

фізичного насилля тощо. Квалітативні підходи, які зосереджують увагу на 

вивченні окремого історичного персонажу в рамках мікроісторії, акцентуючи на 

непрямих свідченнях, ознаках і прикметах, що дало можливість пояснити 

спалахи деструктивних форм насилля в умовах соціальної стабільності, 

визначити роль особи у ситуації масового терору і т. д. 

Постмодерністський підхід, який ґрунтується на дефундаменталізмі, 

фрагментарності, конструктивізмі, примиренні з плюралістичною природою 
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світу, використовувався для аналізу соціальної організації постметрополісів, 

на основі чого виявлено тенденцію мінімізації прямого насилля через 

утвердження принципу мультиверсумності. 

На основі зазначених підходів для досягнення мети і вирішення 

поставлених завдань дослідження використано такі методи:  

 діалектичний – для дослідження факторів, які визначають 

динаміку зміни форм насилля у процесі соціальних трансформацій та 

виявлення таких інструментів переходу від домінування однієї форми над 

іншими як провокація, соціальна стигматизація, легітимізація та 

легалізація; 

 компаративістський – для здійснення порівняльного аналізу 

джерельної бази, зокрема теорій насилля, революційного насилля, критики 

насилля, психоаналітичних теорій, а також для виявлення специфіки 

філософського осмислення насилля як соціального феномену; 

 герменевтичний – для виявлення основних підходів до 

тлумачення поняття "насилля", а також його конотації в різних мовах та 

культурах; 

 феноменологічний – для аналізу насилля як феномену соціальної 

реальності, яка пояснюється як результат діяльності окремих індивідів та їх 

груп у процесі міжособової взаємодії та як наслідок встановлення стійких 

взаємовідносин із соціальними інститутами; 

 респонзивної феноменології – для розкриття характеру 

насильницької дії субʼєкта як по відношенню до "Іншого-Чужого", так і по 

відношенню до "Себе-Чужого"; 

 системного аналізу – для врахування множини індикаторів 

прояву насилля та визначення основних, які виявляють домінанту 

відповідної форми насилля на конкретних етапах соціальних 

трансформацій; 

 хвильового аналізу – для осмислення насилля як процесу, в 

якому один цикл складається з конкретних етапів, що здійснюються 
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незалежно від часу, місця і форм вираження, що дозволило виявити 

тенденцію домінування відповідних форм насилля ("міфічного", 

"трансцендентного" та "раціонального") на конкретних етапах соціальних 

трансформацій; 

Ґрунтуючись на теоріях соціального поля і символічної влади 

П. Бурдьє та конструювання простору А. Лефевра здійснено аналіз діяльності 

соціальних агентів насилля, що дозволило у дослідженні акцентувати на їх 

здатності діяти за власною ініціативою, на основі героїчної, месіанської та 

ненасильницької цивілізаційних установок. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в ній 

вперше у вітчизняній філософії проаналізовано феномен насилля як 

субстанційної характеристики соціальних трансформацій, визначено його 

основні атрибути й модуси та розроблено алгоритм протидії йому. 

Наукова новизна отриманих результатів розкривається у таких 

положеннях, які виносяться на захист: 

 

уперше: 

 окреслено концептуальний підхід, згідно з яким насилля 

характеризується домінуванням на певних етапах соціального розвитку тих 

чи інших своїх рис, які в інші періоди знаходяться у рецесивному стані, 

зберігаючи потенцію, яка за певних умов переростає в акт;  

 запропоновано типологію іманентних соціальним 

трансформаціям форм насилля: "міфічне", "трансцендентне" і 

"раціональне", які актуалізуються та стають домінантними на різних 

етапах історичного розвитку. Встановлено, що якщо "міфічне" насилля 

спрямоване на руйнування існуючих соціальних норм та правил, а 

"трансцендентне" – на встановлення нових норм та правил, то 

"раціональне" зорієнтоване на підтримання існуючих правових норм і 

порядків; 
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 проаналізовано провокацію як інструмент переходу домінанти від 

"раціонального" до "міфічного" насилля, де вона, в соціальних 

трансформаціях, постає оперативним засобом руйнування цінностей, які 

становлять серцевину суспільства, та спрямована на ціннісну дезорієнтацію 

індивідів, що фактично легітимізує дії агентів соціального насилля, які 

правовою системою можуть визначатися як злочинні; 

 розкрито зміст соціальної стигматизації, яка виступає інструментом 

переходу від домінування "міфічного" насилля до "трансцендентного" 

шляхом "маркування" у суспільній свідомості образу жертви, проти якої 

спрямовується символічне насилля інших спільнот, трансформації 

домінуючого соціального утопічного міфу на міф про очищувальну жертву – 

міф про цапа відбувайла; встановлено, що вибір стигмати жертви залежить 

також від наявності у людей і спільнот віктимних ознак (ознак, які виявляють 

схильність стати у перспективі жертвою злочину); 

 виявлено тенденцію мінімізації прямого насилля через зміну 

соціальної організації у постметрополісах, яка полягає в утвердженні 

принципу мультиверсумності – одночасному співіснуванні у соціальному 

просторі двох і більше соціальних реальностей, які функціонують і 

розвиваються у значній незалежності за власними законами за умов 

мінімалізованої чітко регламентованої взаємодії у встановлених "точках 

перетину" ("склейках"); 

уточнено: 

 поняття "насилля", що тлумачиться як атрибут суспільних 

відносин, у яких одні люди та спільноти застосовують до інших примус, 

спрямований на їхню волю, завдаючи фізичної, психічної чи моральної 

шкоди іншій особі шляхом застосування сили чи погрозою її застосування з 

метою спонукати об’єкт впливу до визначеної поведінки, до певних дій, а 

також і стигматизований суспільством як "необхідне" та водночас 

"небажане" застосування сили. На основі цього атрибутами насилля 
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визначено: примус, соціальну стигматизацію, нанесення фізичної, психічної 

чи / та моральної шкоди; 

 механізм реалізації насилля за доби глобалізації, який полягає у 

стигматизації у масовій свідомості засобами мас-медіа образу певної особи 

чи / та соціальної групи, спільноти ("суб’єкта, здатного до насилля") як 

загрози економічній, соціальній та культурній стабільності 

західноєвропейських суспільств, де нині такими "суб’єктами" виступають 

переважно жителі гетто та передмість, мігранти і мусульмани; 

 роль деструктивних форм насилля у процесі соціальних 

трансформацій, яке виступає афективним насиллям, що здійснюється 

переважно окремими особами, рідко групами, але дієвість посилюється 

ефектом натовпу для утвердження у масовій свідомості переконання у 

безальтернативності насилля для соціальних змін, яке здійснюється через 

актуалізацію почуття соціальної несправедливості, що супроводжується 

посиленням низки відчуттів (відчуттями безвихідності, протистояння, 

убогості, безладу, з одного боку, та відчуттями перспективи, свободи – з 

другого); доведено, що у суспільних трансформаціях ірраціональне насилля 

виявляє свій стихійний характер і не виступає їх чинником; 

 залежність характеру діяльності соціальних агентів насилля від 

загальноцивілізаційних установок. У зв’язку з цим виокремлено 

"прометеївську", "іоаннівську" та "буддистську" моделі, які орієнтуються, 

відповідно, на героїчну, месіанську та ненасильницьку установки;  

 вимір домінанти певної форми насилля у період соціальних 

трансформацій на основі таких індикаторів: рівня агресивності, 

усвідомлення суб’єктами соціальних змін власної сили, критики, кризи, 

субстрату, терору; 

 значення толерантності як форми "раціонального" насилля, що 

виступає системою раціонального обґрунтування необхідності обмеження 

власної свободи дій щодо інших індивідів, яка характеризується 

всезагальністю та дозволяє утримати різні конфліктуючі сторони від 
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насилля, продукуючи механізми самостримання, тобто стримування себе 

від прямих насильницьких дій ("насилля за згодою"); у сучасному світі 

актуалізується роль мультикультурної толерантності як принципу 

взаємодії між соціальними групами та спільнотами, умовою утвердження 

якої є мультикультурна освіта (передусім у межах інституцій вищої 

освіти), котра передбачає формування інтегративної особистісної якості, 

що характеризується повагою до своєї та іншої культур, 

співпереживанням, відмовою від стереотипів по відношенню до інших 

суспільств, здатністю набувати свою автентичність і зберігати її від загроз 

уніфікації та деперсоналізації; 

подальшого розвитку набули: 

 положення про "нову" раціоналізацію соціальних відносин, яка 

виражається, по-перше, у тоталізації компетентного насилля в сучасному 

освітньо-культурному просторі, та діє за принципом макдональдизації 

(насильне заперечення можливості існування усього зайвого, "нерозумного", 

мінімалізація затрати часу на виконувані дії), по-друге, у "приватизації" і 

"комерціалізації" насилля; 

 ідея соціальної ролі пасіонаріїв, які розглядаються не лише як 

творці етнічної домінанти, а й агенти соціального насилля у період 

соціальних трансформацій на основі таких рис, як неутилітарна 

спрямованість діяльності пасіонаріїв, відсутність самоцензури, низький 

рівень самоконтролю, превалювання імпульсу до творчості та перетворення 

над інстинктом самозбереження, готовністю до здійснення репресій проти 

незгодних із новим правом; 

 актуалізація філософії ненасилля як стратегії нівеляції насилля, 

яка знайшла практичне відображення у різних моделях соціальної 

організації, що  пропонують продукувати "трансцендентне" насилля, 

повертаючись до культурно-релігійних основ, оминаючи стадію 

"міфічного", та спрямовані на формування відповідальної поведінки 
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кожного індивіда з прагненням до самовдосконалення на основі віри й 

любові до інших. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

використання положень та висновків дисертації у процесі викладання 

нормативних та вибіркових навчальних дисциплін з філософії, соціальної 

філософії, філософської антропології, соціальної психології, соціології, 

політології, філософії права, етики та естетики. Матеріали дисертації можуть 

бути використані в освітньому процесі під час розроблення навчальних 

програм та посібників, а також для розроблення нормативно-правових актів 

(законів, програм, концепцій, стратегій), забезпечення державної політики у 

соціальній, гуманітарній та освітній сферах. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою здобувача. Висновки та положення наукової новизни отримані 

автором на основі власних результатів, отриманих у процесі дослідження. У 

публікаціях, підготовлених у співавторстві, авторові належать: у праці [1] 

зʼясовано характер "раціонального" насилля у глобалізованому світі у 

контексті утвердження принципу соціальної взаємодії "вибір без вибору", у 

праці [2] проаналізовано проблеми насилля та війни у контексті соціальних 

трансформацій, у праці [34] здійснено порівняння змісту поняття 

"компетентне насилля із "божественним насиллям" у теорії В. Беньяміна та 

розкрито інструментальну роль ЗМІ у здійсненні компетентного насилля. У 

праці [35] проаналізовано реалізацію раціонального насилля у контексті 

концепції макдональдизації. 

Кандидатська дисертація на тему: "Феномен свободи в культурній 

самореалізації особистості", спеціальність 09.00.04 – філософська 

антропологія, філософія культури була захищена у 2008 році. Матеріали 

кандидатської дисертації у тексті докторської не використовуються. 

 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації обговорювалися на засіданнях та методологічних семінарах 
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кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана 

Франка, засіданнях Філософського клубу "Sophia garden", аналітичних 

передачах на каналах "News one", "ZiK", "24", "ПравдаТУТ", "СК1", 

"Житомир", "С-TV". Поряд з цим основні ідеї та результати дисертаційної 

роботи викладені у доповідях і тезах автора на 35 міжнародних та 

всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференціях, 

зокрема: 

 міжнародних: "Толерантність як соціогуманітарна проблема 

сучасності" (Житомир, 2009, 2011, 2015), "Історичні уроки Голокосту та 

міжнаціональні відносини" (до 70-річчя початку другої світової війни) 

(Житомир, 2009), "Концепт реальності у філософії, літературі й науці" 

(Суми, 2011), "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку 

гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний 

та інтернаціональний аспекти" (Луганськ, 2011), "Дні науки філософського 

факультету – 2011" (Київ, 2011), "Ідеологія в сучасному світі" (Київ, 2011), 

"Філософія спілкування: культура, мова, цінності" (Харків, 2012), 

"Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики" 

(Київ, 2012), "Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору" 

(Житомир, 2012), "Дні науки філософського факультету – 2014" (Київ, 

2014), "Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку 

глобальних світових процесів у ХХІ ст." (Київ, 2014), "Особистість і 

суспільство в ХХІ столітті: концепції і тенденції розвитку" (Полтава, 2014), 

"Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного 

перетину" (Одеса, 2014), "Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та 

пріоритетні напрями досліджень" (Дніпропетровськ, 2014), 

"Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология 

исследования" (Мінськ, Білорусь, 2014), "Проблемы евразийства и 

интеллигенция" (Росія, Улан Уде, 2014), "Знання. Освіта. Освіченість." 

(Вінниця, 2014), "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних 

технологій" (Тернопіль, 2015), "Wojna / Pokój. Humanistyka wobec wyzwań 
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współczesności" (Польща, Зелена Гура, 2015), "Філософія людини як шлях 

гуманізму та гідності у граничному бутті суспільства: підхід філософської 

антропології як метаантропології" (Київ, 2015), "Таврійські історичні 

наукові читання" (Київ, 2017), "Дні науки філософського факультету – 

2017" (Київ, 2017), "Глобалізований світ: випробування людського буття" 

(Житомир, 2017); 

– всеукраїнських: "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: 

виклики сьогодення" (Житомир, 2010), "Актуальні проблеми сучасної 

філософії та науки у глобалізованому світі" (Житомир, 2012, 2013), 

"Філософські проблеми сучасності" (Херсон, 2014), "Розвиток суспільних 

наук: європейські практики та національні перспективи" (Львів, 2014), 

"Війни та збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку 

ХХІ століть" (Житомир, 2015), "Историко-философские и социально-

политические аспекты сохранения национальной идентичности белорусского 

общества" (Барановичі, Білорусь, 2015), "Редакторська і журналістська 

майстерність" (Кременчук, 2015), "Філософія, релігія та культура у 

глобалізованому світі" (Житомир, 2015), "Культуротворчість в системі 

сучасної гуманітаристики" (Київ – Дніпро – Слов’янськ, 2017), 

– міжрегіональному науково-практичному семінарі із міжнародною 

участю "Дилема війни / миру в постгуманному світі" (Житомир, 2017). 

Публікації. Основні теоретичні положення та результати 

дисертаційного дослідження викладені автором у 61 публікації, серед яких: 

1 монографія, 2 –  колективні монографії, 24 статті, в яких опубліковано 

основні результати дослідження, з них 18 – у наукових фахових виданнях 

України з філософських наук (7 з яких індексуються в Index Copernicus 

MasterList) та 6 статей в міжнародних періодичних виданнях, 34 – у 

збірниках наукових праць і матеріалів наукових конференцій (4 з них – 

іноземні). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Загальний 
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обсяг дисертації становить 489 сторінок, з яких основний зміст – 406 

сторінок. Список використаної літератури містить 579 позицій на 

55 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ НАСИЛЛЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО 

ФЕНОМЕНА 

 

1.1. Феномен насилля як об’єкт соціально-філософського дослідження 

 

Проблему насилля можна сміливо віднести до найскладніших проблем, 

які розглядалися у соціогуманітарних науках. Це пов’язане, по-перше, із 

великим розмаїттям значної кількості форм насилля, яка має тенденцію до 

появи нових та трансформації вже існуючих; по-друге, відсутністю спільного 

для наук, в чиє предметне поле досліджень входить цей соціальний феномен, 

єдиного підходу до визначення та інтерпретацій зазначеного поняття, що 

демонструє розбіжності класифікування конкретного соціального факту як 

акту насилля. Тому, як правило, філософський аналіз феномену насилля 

передусім зосереджувався на вивченні його конкретних форм, або способів 

його уникнення чи виправдання. Важко не погодитися з думкою Г. Арендт, 

яка зазначала, що "ніхто, хто думав про історію і політику, не може не 

усвідомлювати велику роль, яку насилля завжди відігравало у людських 

справах, і на перший погляд навіть дивно, що насилля так рідко робилося 

предметом особливого розгляду" (Арендт, 2014, с. 13). 

Звісно, теми насилля ще з епохи античності торкалися філософи, 

письменники, політики, історики, зокрема Гомер, Геродот, Светоній, 

Августин Аврелій, Фома Аквінський, Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, І. Кант, 

Г. Гегель, К. Маркс, Ф. Енгельс, Ж. Сорель, В. Беньямін та ін. Відтак, певною 

мірою накопичено значний емпіричний матеріал дослідження цієї й дотичних 

до неї проблем. Зокрема у працях середньовічних філософів Гесіода, Ямвліха 

викладені уявлення про "золотий вік" в історії людства, в основі якого 

лежить народне прагнення до вільного й безпечного життя, в якому немає 

насилля (Блага, 2013, с. 248-249). 

 



20 
 

У західноєвропейській філософії простежується традиція, яка бере свої 

начала у філософії античності, тлумачити насилля у контексті проблеми 

війни. Геракліт та Епікур намагалися осмислити соціальну роль насилля, 

зокрема Геракліт у листі до Гермодора протиставляв світ тварин, в якому 

боротьба здійснюється за законами природи, тобто лише засобами, даними 

самою природою (отрута, кігті і т. д.), і людей, які для насилля 

використовують зброю. Важливим засобом, який запобігає протистоянню, є 

закон, але він не запобігає насиллю, а стримує його субʼєктів. А тому стіни, 

зведені для перешкоджанню насилля, стають символами порочності людей, а 

проти надмірності потрібні інші стіни (Гераклит, 2012, с. 82). Арістотель і 

Цицерон розглядали насилля крізь призму поняття "справедлива війна". 

Важливою для розвитку цієї ідеї є арістотелевська теза "війну ведемо, щоб 

жити у мирі" (Арістотель, 2002, с. 447). Іншою традицією є осмислення 

насилля у контексті політичних процесів, як інструменту влади політичної 

боротьби. Одним із вихідних положень про роль насилля  є принцип 

організації влади, запропонований Солоном, за яким відбувся перехід від 

управління шляхом насилля і примусу до управління шляхом злагоди 

(Зінченко, 2007, с. 17). У середньовічній релігійно-філософській традиції 

насилля розглядалося у контексті феномена зла. Закріплюючи за державою 

право на застосування насилля, Августин Аврелій водночас визнавав 

інструментальний характер насилля, яке здійснює держава для потреб 

церкви. Актуалізувалося і питання виправдання необхідності застосування 

насилля по відношенню до віровідступників (конкретніше – до донатистів) з 

метою повернення їх до "істинної" віри, зокрема Августин Аврелій у своїх 

доводах перефразовує євангельську тезу "переконай прийти" на "примусь 

увійти" в церкву, якщо ті не зроблять цього добровільно (Августин Аврелий, 

1991, с. 20). Філософсько-релігійне обґрунтування насилля в цю епоху 

знайшло соціальне відображення в діяльності інквізиції. Тема виправдання 

насилля, але не у релігійному, а в політичному аспекті відображена у 

філософії епохи Відродження, зокрема у працях Н. Макіавеллі. У "Державці" 
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він аналізує роль насилля як спосіб завоювання влади, розрізняючи "добре" 

та "погано застосоване насилля. Перше робиться лише один раз в інтересах 

своєї безпеки, після чого до них не вдаються, а добувають з них усю можливу 

користь для підданців; друге – у разі, коли спершу рідкі, а з плином часу 

стають досить частими факти застосування насилля, замість того, щоб 

закінчитися (Макʼявеллі, 2007, с. 439). В епоху Нового часу проблема 

насилля набуває етико-правових конотацій. Так, у Т. Гоббса природним 

проголошено стан несправедливості й насилля, перехід від якого передбачає 

підкорення силі закону, що передбачає згоду одного зі свободою іншого 

(Кант, 2000, с. 429). Та й в І. Канта право протиставляється насиллю, але він 

акцентує на антиномії "індивідуальне" (як одиничне) та "громадянське" (як 

множинне), за якої орієнтація на перше призводить до стану взаємодії різних 

субʼєктів насилля, кожен з яких діє на основі власного права, тобто того, що 

він сам визначив як благо. Але вихід з цього природного стану, що 

передбачає обʼєднання з іншими, підкорення зовнішньому примусу, який 

ґрунтується на публічному праві, та перехід до громадянського стану, в 

якому кожному надається достатня влада, призводить до утвердження права 

над насиллям (Кант, 1994, с. 343). 

Український дослідник феномену насилля Д. Метілка визначає такі 

періоди ґенези та розвитку уявлення про соціальний зміст насилля в історії 

філософії: античний (акцент на онтології насилля, що розумілося ними як 

невід’ємний елемент світового порядку); середньовічний (дослідження 

проблематики насилля в рамках метафізичної проблематики теодицеї); 

період Нового часу (перенесення аналізу феномену насилля у сферу 

політичної філософії, заклавши тим самим основи правового підходу до 

розуміння насилля); німецького Просвітництва (етичні підходи вивчення 

насилля та продовження політичних) (Метілка, 2009, Насилля як філософська 

проблема, с. 149-150). Щодо періоду другої половини XIX – початку XX 

століття насилля було возвеличено, міфологізоване та інкорпороване в 

тоталітарні ідеології нацизму, фашизму й комунізму, а у післявоєнний 
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період – демістифікація модерністського культу насилля, в постмодернізмі – 

доведення до досконалості риторики дезавуювання різних форм 

репресивності (Метілка, 2009, Насилля як філософська проблема, с. 150). Як 

видно з цієї класифікації лише за останні два століття у західноєвропейській 

філософії здійснюються спроби філософсько-теоретичного аналізу насилля 

як соціального феномену, як інструменту соціальних трансформацій, етичної 

проблеми, деструктивної складової людського існування. Узагальнюючи 

ситуацію, В. Ананьїн визначає дві основні позиції до розуміння природи 

насилля: представники першої, на його переконання, вважали насилля 

природженою властивістю людини, а другої – результатом соціального й 

культурного середовища, в якому живе людина (Ананьїн, 2005, с. 150). 

Прикметно, що в обох випадках простежується визнання інструментального 

характеру насилля, можливостей створення соціокультурних умов для його 

подолання, чи, навпаки, використання для впливу на соціальні процеси. 

У ХІХ – на початку ХХ століття особливо актуалізується теорія 

революційного насилля (К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін, В. Ленін, 

Л. Троцький), практичне втілення якої значною мірою визначило характер 

історичних змін та соціальних процесів у ХХ столітті. Г. Гегель не 

помилявся, коли констатував "позитивний" всесвітньо-історичний смисл 

насилля. Адже таке його розуміння, зазначають Ю. Ю. Бездверний, 

М. В. Колінько, ґрунтується на ідеї про хитрощі розуму, за якою абсолютний 

дух здійснює самопізнання через конкретні дріб’язкові, марнотні, корисливі 

міркування людей, включених в історичні процеси, тобто велика і 

благородна мета здійснюється аж ніяк не найпіднесенішими 

засобами (Бездверний & Колінько, 2010, с. 177). При цьому проголошується 

можливість подолання насилля передусім насильницькими засобами, але за 

умови, що не порушуватимуться такі моральні основи суспільства, як 

справедливість та милосердя. 

У визначенні ролі насилля у соціальних процесах Г. Гегель виходить з 

позиції, за визначенням Г. Маркузе, "радикального реалізму". "У випадку, 
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коли суспільна природа людей не знаходить свого вираження й змушена 

шукати вихід в особливостях, вона так спотворюється, що починає 

спрямовувати свою силу на відокремлення від інших, що приводить її у 

такому прагненні до відособлення аж до шаленства" (Hegel, 1913, с. 136). За 

таких умов, продовжує Гегель, поняття й розуміння необхідності є доволі 

слабкими для того, щоб впливати на діяльність людей, "поняття й розуміння 

необхідності супроводжується недовірою до себе, що їх потрібно 

підтверджувати насиллям, тоді людина підкорюється їй" (Hegel, 1913, с. 136). 

Цікаво, що в авторитетному російському перекладі цієї праці "насилля" 

замінено "силою" (Гегель, 1978, с. 176), що, на нашу думку, кардинально 

змінює зміст висловлювання німецького філософа. Адже по суті така позиція 

у подальшому дозволила адептам революційних соціальних змін 

проголосити необхідність насилля, здійснити теоретичне обґрунтування його 

реалізації, адже воно, на їх думку, виражає діючу історичну силу.  

Г. Гегель розглядав існуючий у його часи соціальний порядок основою, 

на якій мають здійснюватися домагання розуму. Ще з XVIІI століття 

філософія у своїй раціоналістичній формі стала опорою для активності 

певних соціальних сил. Ідея розуму стала бойовим гаслом передусім 

середнього класу, який почав формуватися, проти політичних та економічних 

опонентів, зокрема проти церкви, абсолютизму. Завдяки гегелівській 

діалектиці історія стала частиною змісту розуму. Філософ довів, що 

матеріальні та інтелектуальні сили людства набули такого ступеня розвитку, 

який дозволив бачити в суспільній практиці умови реалізації 

розуму (Marcuse, 1969, с. 257). Згодом раціональне осмислення існуючих 

порядків та створення теоретичних моделей суспільних трансформацій для 

встановлення нових стали важливим інструментом активності інших 

соціальних груп та верств. Актуалізувалося питання розробки механізмів 

соціальних трансформацій та виправдання застосування насилля як 

необхідності. 
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У ХІХ столітті також було здійснено спробу абсолютизування 

соціально-політичної ролі насилля. Прихильників такої ідеї назвали 

теоретиками насилля. Так, К. Каутський, Л. Гумплович, Є. Дюринг визначали 

насилля основною причиною виникнення держави, що відбулося внаслідок 

утвердження відносин "завойовник – підкорений". К. Маркс та Ф. Енгельс, 

аналізуючи насилля крізь призму методології матеріалістичного розуміння та 

пояснення історії, заперечували його провідну роль (хоча й визнавали, що усі 

форми суспільства частково встановлені через насилля), акцентуючи на 

матеріальних досягненнях. З цих позицій причиною виникнення насилля 

проголошувалась необхідність привласнення продуктів чужої праці та, 

відповідно, робочої сили. Тобто саме умови праці, обміну й присвоєння, які 

встановлюються у конкретному історичному соціумі, постають соціальною 

необхідністю та виступають соціальним примусом у формі класових 

антагонізмів, що долаються лише через насилля. Але оскільки класи і 

соціальні групи різноманітні внаслідок неідентичності їхнього буття, то й 

засоби реалізації їх цілей також різняться й неминуче по-різному 

оцінюються: насилля може бути розцінено або як природний і необхідний 

засіб реалізації класових інтересів, або як незаконний та 

аморальний (Денисов, 1995, с. 228-229). Це акцентуалізує винятково 

інструментальну роль соціального насилля. 

Теорії насилля, а точніше її аналізу та критиці, присвячений розділ праці 

Ф. Енгельса "Анти-Дюринг". Німецький філософ, аналізуючи становлення 

приватної власності, констатує ситуацію, що склалася в буржуазному 

суспільстві, як тяжіння з боку буржуа до насилля з метою збереження 

"господарського становища" від руйнування. Ф. Енгельс при цьому 

наголошує на хибності цієї позиції буржуа, оскільки вона, по суті, 

ґрунтується на твердженні, нібито "політичний устрій є вирішальною 

причиною господарського становища", а, відтак, "за допомогою "первинного 

фактору", "безпосереднього політичного насилля" можна змінити "факти 

другого порядку", тобто господарське становище та його невідворотній 
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розвиток; що вони [буржуа] можуть, відповідно, пострілами круппівських 

гармат і маузерівських рушниць стерти з лиця землі економічні результати 

парової машини і всіх сучасних машин, які приводяться нею в рух, стерти з 

лиця землі результати світової торгівлі й розвитку сучасних банків та 

кредиту" (Энгельс, 1988, с. 165). При цьому він погоджується з теоретиками 

насилля, що насилля завжди виступало способом підтримки відносин 

панування й поневолення, що відображається у правовій системі. Зокрема, 

Ф. Енгельс наводить приклад суспільних трансформацій, які відбувалися 

наприкінці ХVІІІ та у ХІХ століттях. Вони позначалися насильницькою 

зміною устроїв, політичної та правової системи суспільства, що призвело, з 

одного боку, до нівелювання соціальної ролі законів, а з другого – до 

закріплення в конституції гноблення бідного багатим, яке підтримувалося 

передусім насиллям (Энгельс, 1955, с. 531). За таких умов у масовій 

свідомості формується установка, що соціальна нерівність долається лише 

відповіддю насиллям на насилля. 

Виходячи із розуміння політичної влади як організованого насилля 

одного класу для пригнічення іншого, К. Маркс та Ф. Енгельс у праці 

"Маніфест комуністичної партії" (інша назва "Комуністичний маніфест") 

зазначали, що "описуючи найбільш загальні фази розвитку пролетаріату, ми 

простежували більш-менш прикриту громадянську війну всередині 

існуючого суспільства аж до того пункту, коли вона перетворюється у 

відкриту революцію, і пролетаріат засновує своє панування за допомогою 

насильницького повалення буржуазії" (Маркс, 1955, с. 435). При цьому 

утверджується відкритість та публічність проголошення необхідності 

насилля як інструмента соціальних трансформацій. Комуністи, на їх думку, 

"відкрито заявляють, що їх цілі можуть бути досягненні лише шляхом 

насильницького повалення існуючого суспільного устрою" (Маркс, 1955, 

с. 459). Ця позиція є резюме ухвали "Маніфесту". Зазначимо, що його автори 

намагалися не порушувати "дражливих тем" і не давали прямих відповідей на 

низку заявлених питань щодо власності, спільних жінок, релігії, але чітко 
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простежується думка, що всі трансформації мають ціну (Eco & Fedriga, 2015, 

с. 50). Фактично цією ціною утверджуються жертви насилля як необхідності. 

По суті, слушно наголошує український дослідник В. Остроухов, 

К. Маркс та Ф. Енгельс надали поняттю насилля історично реальний зміст, 

окреслили соціально-економічні причини його виникнення, актуалізували 

необхідність його аналізу у контексті дійсних суспільних 

взаємовідносин (Остроухов, 2001, с. 61). Однією з основних причин насилля, 

на їх думку, є привласнення продуктів чужої праці та, власне, самої робочої 

сили. Визнаючи насилля вторинним відносно соціально-економічних 

процесів, марксисти стверджували, що воно покликане передусім охороняти 

експлуатацію, а не створювати її. Насилля є лише інструментом, за 

допомогою якого суспільний рух прокладає собі дорогу й руйнує усталені, 

але уже неефективні політичні форми (Энгельс, 1988, с. 185). Відтак, 

марксистська теорія утвердила у соціальній філософії ідею революційного 

насилля як апофеозу насильницького методу повалення існуючого 

суспільного ладу, актуалізувала проблему пошуку "чистого" (справедливого) 

насилля, яка досліджувалася у подальших студіях марксистів та 

неомарксистів. Так, М. Бухарін, аналізуючи "зовнішньоекономічний" примус 

у перехідні періоди, звертається до проблеми ролі насилля в історичному 

процесі та осмислення її у філософії марксизму. Зазначаючи, що за наявності 

двох протилежних підходів до цієї проблеми, за яких роль насилля або 

абсолютизується, або заперечується, марксизм визнає його як "найбільший 

історичний фактор" (Бухарин, 1989, с. 160). Але філософія руйнування 

капіталізму насильницьким шляхом має тривалу історію, згодом низка 

соціалістів та анархістів (зокрема К. Маркс, П. Прудон, Е. Малатеста, 

П. Кропоткін) переосмислюють її роль. Вони вважали, що "насилля повинно 

бути підкореним стратегічним міркуванням, перебувати під контролем, і 

лише, коли соціально-економічна ситуація та суспільна свідомість 

виявляться готовими до соціалістичної трансформації суспільства, можна 

буде допускати здійснення певних насильницьких дій" (Франкл, 2007, с. 209). 
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Надзвичайно перебільшував роль революційного насилля і В. Ленін, 

який, заперечуючи трактування марксистської позиції К. Каутським, у праці 

"Держава та революція" проголосив вчення К. Маркса та Ф. Енгельса 

"панегіриком насильницької революції". Він ставить вимогу виховувати маси 

у контексті розуміння ними виняткової та неминучої ролі насилля в історії 

людства, яка, на його думку, є основою усього вчення марксизму (Ленин, 

1969, с. 22). Т. Ойзерман, аналізуючи ці положення В. Леніна, робить слушні 

висновки, що ця позиція носить волюнтаристський характер, тут певною 

мірою ігнорується матеріалістичне розуміння історії та економічне вчення 

К. Маркса (Ойзерман, 1999, с. 157). Насилля як інструмент суспільних 

трансформацій, за В. Леніним, може застосовуватися лише стосовно 

буржуазної держави, у той час як руйнування уже пролетарської держави 

відбувається тільки шляхом "відмирання". Хоча реалізація влади 

пролетаріату також здійснюється через організацію насилля, спрямованого 

на пригнічення спротиву експлуататорів та на керівництво масами. При 

цьому кінцевою метою є встановлення соціального устрою без насилля – 

комунізму. Відтак, фактично в ідеях В. Леніна простежується думка про 

"справедливе" насилля, застосування якого призведе до втрати його 

необхідності. 

Але визнання провідної ролі насилля у соціальних трансформаціях 

притаманне не лише соціалістичним доктринам. Так, автор концепції 

"інтегрального націоналізму" Д. Донцов надавав насиллю ключове значення 

для заперечення індивідуалізму та утвердження нації, орієнтованої не на 

конкретне, а на "вічне". Однак, це насилля повинно, по-перше, мати творчий 

характер і, по-друге, здійснюватися активною (ініціативною) меншістю. Як 

зазначає Д. Донцов, "творче насилля – як "що", ініціативна меншість – як 

"хто", ось підстава всякого майже суспільного процесу, спосіб, яким 

перемагає нова ідея (Донцов, 2001, с. 388). Визнаючи важливу роль мас у 

революційних перетвореннях, провідну функцію, за Д. Донцовим, виконує 

активна, відважна, спрагнена влади меншість. 
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Дещо інша інтерпретація революційного насилля простежується у 

філософії Ф. Ніцше, яка постає своєрідним бунтом проти правових та 

моральних оцінок цього соціального феномену, що їх давали традиційно 

сформовані право, філософія, теологія і мораль (Бездверний & Колінько, 

2010, с. 178). У європейських суспільствах, на його думку, утвердилася 

мораль стадних тварин як реакція на діяльність незалежних від колективного 

способу існування людей. Для неї притаманне прославлення посередності, 

пересічності, поміркований, скромний, пристосуванський образ мислення, 

що повинно долати страх перед ближнім, проголошення як ідеї соціального 

прогресу імперативу стадного боягузтва: "Ми прагнемо, щоб коли-небудь 

настав той час, коли буде нічого боятися!" (Ніцше, 2002, с. 91). Розрізняючи 

мораль панів та мораль рабів Ф. Ніцше наголошує, якщо у першій 

мотивованій діяльності є надлишок могутності, то у другій – корисність, яка 

дозволить полегшити тягар існування. Проголошуючи повстання проти 

моралі рабів, він визнавав, що воно, по суті, буде насиллям і руйнацією, що й 

призведе до нової форми володарювання. Але це насилля й володарювання – 

заради добра, причому в сенсі відновлення не лише здорової тваринності 

людини, з брутально-зоологічними метафорами якої Ф. Ніцше особливо 

часто грає у "Волі до влади", але й "вищого виду моралі" (Ніцше, 2002, 

с. 178). Отже, заперечуючи ідею морального чи соціально-політичного 

виправдання насилля філософ приходить до волюнтаристського виправдання 

насилля, яке здійснюється окремими особами. 

До предметного поля соціальної філософії феномен насилля (як 

комплексної проблеми) потрапляє на початку ХХ століття у спробах 

осмислити революційні процеси, які тривали у західних суспільствах. А 

науковий інтерес до нього актуалізується після двох світових воєн, наслідки 

яких, здавалося б, повинні спричинити не лише теоретичне осмислення цього 

феномену, і виробити у гуманістичній парадигмі практичні рекомендації 

запобігання його дії у відкритих формах. Утім, існування низки тоталітарних 

режимів, масове знищення людей за расово-етнічною, релігійною чи 
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професійною ознаками у другій половині ХХ століття свідчить про 

відсутність таких рішень. Специфіка насилля як соціального феномену 

завжди потребувала міждисциплінарного підходу, що зумовило 

використання актуальних досліджень філософії права, філософської 

антропології, соціальної філософії, політичних наук. Значна частина 

філософських розвідок здійснена на маргінесі зазначених наукових 

дисциплін. Так, у психології здійснено аналіз насилля, агресії та жорстокості 

у працях А. Адлера, А. Бандура, Л. Берковіца, Дж. Долларда, К. Лоренца, 

З. Фройда, В. Франкла, Е. Фромма, К. Хорні та ін. 

З. Фройд пояснював наявність в людини прагнень до вчинення насилля 

у найжорстокіших формах, деструктивної поведінки та неконтрольованої 

агресії спадкоємністю дитинства, зокрема емоційною депривацією, 

тілесними покараннями батьками. Агресивність тлумачиться ним як 

рушійний імпульс, визначений конституцією людини, її природою. Утім, на 

думку В. Остроухова, слабкість фрейдистської теорії у спробах 

проаналізувати феномен насилля полягає у неможливості пояснити 

божевілля масового винищення людей та геноцид, жертвопринесення 

мільйонів людських життів на поталу втілення наївних та утопічних планів 

вождів та пророків (Остроухов, 2000, с. 64). 

Хоча у соціальній психології досліджувались різні аспекти агресивності, 

загальною теорією агресії та насилля можна назвати запропоновану у 

1939 році фрустраційно-агресивну гіпотезу групи науковців – Дж. Долларда, 

Л. Дуба, Н. Міллера, О. Моурера, Р. Сірса, яка отримала продовження у 

працях Р. Баркера, Т. Дембо, К. Левіна, Л. Берковіца та ін. Кожна фрустрація, 

за цією гіпотезою, призводить до агресії, а кожній агресії передує 

фрустрація (Dollard, J., Miller, N. & Doob, L., 1939, с. 1). На виникнення 

агресії впливають і соціальні фактори (бідність, безробіття, перевантаженість 

людьми), і природні (фізичний біль, температура повітря (виступає як 

локальний фактор, який спричиняє агресію групи людей в обмеженому 
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просторі, і як кліматичний фактор, що визначає підвищену чи занижену 

агресивність як ментальну рису)). 

К. Лоренц акцентував увагу на нетиповості проявів невмотивованої 

агресії у тваринному світі, уточнюючи дарвінівське трактування боротьби за 

виживання, яке заперечує тотальне винищення інших видів, у той час як у 

людському суспільстві домінує насилля, що пояснюється 

внутрішньовидовою агресією. Усвідомлення агресії як загрози винищення 

людини як виду спонукало до упровадження як соціальних норм та правил 

способів контролю над нею, зокрема через церемонії та ритуали 

умиротворення, переорієнтацію агресивної поведінки, створення ефективної 

системи особистісних зв’язків, які гальмують агресію тощо (Lorenz, 2002, 

с. 132-133). Передусім цей комплекс засобів контролю за агресією та 

насиллям закріплюється у культурі та моралі. 

До проблеми насилля у контексті дослідження психічної природи 

агресивності звертався також А. Адлер. Джерелом насилля він визначав 

особистісну мотивацію конкретного індивіда, для чого він аналізував 

особливості психоемоційної динаміки та душевних станів пацієнтів, 

особливо у стані неврозу. Ще з раннього дитинства, на думку А. Адлера, у 

кожної дитини проявляється почуття неповноцінності щодо рідних і 

оточуючих, яке спричиняється низкою чинників, зокрема незрілістю органів, 

невпевненістю, несамостійністю. Це почуття викликає постійну тривогу, 

прагнення нових ролей, бажання порівнювати свої сили із силами інших, 

формується відношення до майбутнього як до омріяного краю, який має 

принести компенсацію у формі возвеличення над іншими (Adler, 2007, с. 14). 

Відтак, утверджується цільова установка – перевага над іншими, що стає 

підґрунтям для здійснення насилля у дорослому віці. 

Психоаналітик К. Хорні заперечувала вроджений характер агресивності, 

вона визначала насилля як одну із моделей поведінки людини для подолання 

власних страхів, яка формується у результаті емоційних травм у дитинстві. 

Основою для поведінки є переконання індивіда у тому, що поведінка інших 
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зумовлюється лише їх особистими інтересами. Основні мотиви, які 

визначають поведінку такого індивіда – це прагнення до влади, престижу та 

володіння. Ці прагнення, на думку К. Хорні, спричиняють агресивну модель 

поведінки, якщо вони є невротичними, тобто виникли на основі ненависті, 

почуття власної неповноцінності. Вороже відношення до інших приймає 

форму тенденції домінувати, принижувати чи утискати інтереси 

інших (Horney, 1999, с. 162). Звісно, основний акцент досліджень К. Хорні 

зроблено на індивідуальному зрізі агресивності, але її висновок про те, що 

потенційна ворожа напруга між людьми призводить у кінцевому результаті 

до стану перманентного породження страху потенційної ворожості з боку 

інших, посиленого страхом помсти за власну ворожість, дозволяє з’ясувати 

роль суб’єктивних факторів, які визначають зміст соціального насилля у 

період соціальних трансформацій. 

Е. Фромм у праці "Анатомія людської деструктивності" акцентує на 

розрізненні агресивності захисної (вона виконує функцію акумуляції 

внутрішніх сил індивіда у боротьбі за виживання) та деструктивної (не має 

жодних природних чи соціальних причин). Якщо перша притаманна 

людській природі, то друга сформувалася у процесі розвитку цивілізації як 

наслідок, по-перше, відсутності в людини інстинктивних механізмів 

пригнічення внутрішньовидової агресивності та, по-друге, зумисної відмови 

людини від самої себе, власної унікальності (Фромм, 1994). Е. Фромм також 

акцентує на відносності визначення раціональності / ірраціональності 

деструкції, що зумовлюється позицією конкретної соціальної групи чи 

індивіда. Джерелом деструкції є превалювання інтересів цілого (суспільного) 

над особистими, тобто продуктивність першого зумовлює деструкцію для 

окремого індивіда. Деструктивність, яка виникає як реакція на психічні 

потреби, що глибоко вкоренилися в людському житті, є результатом 

взаємодії різних соціальних умов та екзистенційних потреб людини (кожна 

людина змушена долати свій страх, свою ізольованість у світі, безпорадність 

та закинутість, а також шукати нові форми зв’язку зі світом, в якому вона 
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прагне отримати безпеку і спокій) (Фромм, 1994, с. 190-197). Деструкція 

розуміється Е. Фроммом як відмінна родова риса людини, яка у процесі 

еволюції стала покладатися передусім на розум, а не на інстинкти, на основі 

якого формується здатність до насилля та руйнування (Сидоренко, 2015, 

с. 110). Але ця здатність не є заданою біологічно, вродженою, вона має 

біосоціальний історичний характер. Деструкція виступає навіть формою 

соціалізації, а у суспільстві утверджуються умови для проявів деструкції. 

Деструктивна соціальна детермінація долається креативною діяльністю 

особи. У контексті аналізу деструктивності Е. Фромм у праці "Душа людини" 

здійснив класифікацію форм насилля (Фромм, 1992, Душа человека). 

Найменш патологічною він визначив ігрову, яка полягає у демонстрації 

власної сили й могутності. Реактивне насилля проявляється при захисті 

життя, гідності, майна, ґрунтується на страху, буває надуманим чи реальним, 

усвідомленим чи неусвідомленим. Близьким до реактивного Е. Фромм 

виокремив насилля через помсту, яке зворотно пропорційне силі й 

продуктивності групи чи індивіда. Наступна форма насилля – "потрясіння 

віри", яке у результаті життєвих подій, в яких втрачається віра в певні ідеали, 

в почуття чи людей, формує домінантною моделлю поведінки цинізм та 

руйнування, ненависть до життя. Компенсаторне насилля – форма насилля, 

яка відображає заміну продуктивної діяльності людини руйнуванням. 

Останньою формою у класифікації Е. Фромма є насилля як архаїчна жага 

крові, насилля для відчуття людиною себе сильною, живою, неповторною, яка 

при цьому вивищується над іншими (Фромм, 1992, Душа человека, с. 21-29). 

Якісно інший зріз дослідження проблеми насилля представлено в 

соціології та політології, зокрема такими дослідниками як М. Вебер, 

Г. Моска, П. Сорокін здійснено обґрунтування "легітимного насилля" для 

виконання державних функцій. Так, М. Вебер у праці "Політика як професія" 

стверджував, що єдиним джерелом "права" на насилля вважається держава, 

яка претендує на монополію легітимного фізичного насилля (Вебер, 1990, 

с. 645). П. Сорокін на значному емпіричному матеріалі проаналізувавши 
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революційні процеси, в т. ч. революційне насилля, дійшов висновку, що 

насильницька революція та істинна соціалізація людей несумісні (Сорокин, 

2005, с. 118). Тому неможлива спрямованість насилля на пригнічення певних 

рефлексів у людей, зокрема рефлексів власника. Сама революція є не просто 

фактором криміналізації суспільства, а й есенцією та квінтесенцією самої 

кривавої та жорстокої злочинності (Сорокин, 2005, с. 142). Одним з аспектів 

здійснення революцій та воєн є легалізація насилля, легалізація пристрасті до 

вбивства через включення схильних до цього людей до відповідних 

військових, міліцейських та поліцейських формувань. У такий спосіб 

відбувається поглинання індивідуальних злочинів "легальними" масовими. 

Важливим аспектом аналізу проблем насилля, його ролі у процесах 

соціальних трансформацій є співвідношення цього феномену із владою. 

Г. Арендт ("Про насилля") та Н. Луман ("Влада") протиставляють насилля та 

владу та показують закономірність: послаблення владних відносин у 

суспільстві призводить до їх заміщення насиллям, і навпаки (Арендт, 2014: 

Луман, 2001). А відтак, виявляється і неспроможність формування системи 

владних відносин у тоталітарних режимах такими силовими інструментами, 

які утверджують всезагальний стан страху й насилля. 

Зазначимо, що ці наукові розвідки сприяли виокремленню у другій 

половині ХХ століття самостійного наукового напряму досліджень – 

вайленсології, в якій інтегровані результати досліджень суспільних наук. 

Найчастіше вона визначається у структурі біополітики, предметом якого є 

природа людської агресивності в аспекті її політичних проявів.  

Тобто в історії філософської думки розроблялися різні підходи до 

визначення джерел насилля, до яких дослідники відносили певну форму 

державного правління (деспотизм (Ш. Монтеск’є), монархію (Т. Пейн)), 

притаманне людині почуття конкуренції (Т. Гоббс), капіталістичні 

відносини (К. Маркс), тоталітарну диктатуру (Г. Арендт), структуровані 

докапіталістичними цінностями стани (Й. Шумпетер). 
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На початку ХХ століття сформувалася традиція критичного аналізу 

насилля, засадничими для якої стали праці Ж. Сореля "Розмірковування про 

насилля", Е. Блоха "Дух утопії" та, насамперед, робота В. Беньяміна 

"Критика насилля" (або інший варіант – "До критики насилля"). "Насилля" 

розглядалося в контекстах: виявлення відмінностей його спрямованості на 

правовстановлення і правопідтримку; осмислення характеру буржуазного 

політичного і всезагального пролетарського страйку; здійснення 

грабіжницького (військового) насилля і пошуку ненасильницьких засобів 

залагодження соціальних конфліктів; чистого ("божественного") і міфічного 

насилля та ін. (Chubarov, 2015). Критика насилля ставить за мету з’ясувати 

трансцендентальні умови можливостей вияву цього соціального феномену, 

визначити джерела права на застосування насилля, історичні та соціальні 

фактори його легітимації. 

Одним із суттєвих аспектів аналізу насилля "критиками" стало 

співвідношення права, справедливості й насилля, що актуалізує проблему 

виявлення "чистого" (справедливого) насилля. Засадничим для таких 

досліджень стала ідея Ф. Ніцше про сутність закону, яка полягає в 

імперативному роз’ясненні, що вважається з точки зору влади дозволеним і 

забороненим, знеособлюючи конкретні вчинки окремих осіб та груп. Право 

та безправ’я, відповідно, є похідними від закону. А відтак самі собою – 

образа, насилля, експлуатація, знищення не можуть бути чимось 

"безправним", оскільки й саме життя за своєю сутністю, тобто в своїх 

основних функціях, існує, вдаючись до образ, насилля, експлуатації, нищень, 

і без цих характерних рис було б немислиме (Ніцше, 2002, с. 240). Сама 

правова система, суверенна та універсальна, проголошується ним "згубною 

для життя", "руїною та ліквідацією людини", "замахом на майбутнє людини", 

"манівцями, які ведуть у ніщо". Відхід від універсалізації дозволяє говорити 

про взаємодію насилля та правової системи у конкретних історичних умовах, 

про "санкціонування" справедливого насилля як умови соціальних 

трансформацій. 
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Але основні положення критики насилля були викладені у праці 

Ж. Сореля "Міркування про насилля", в якій розглядається роль зазначеного 

соціального феномену в історичному розвитку та у контексті міжкласових 

відносин. У цьому контексті аналізується міф як засіб мобілізації 

колективного уявлення. Ж. Сорель запропонував ідентифікувати акти влади 

як силу, а бунту як насилля. А тому метою перших є встановлення 

соціальних порядків на основі влади меншості, а других – на руйнування цих 

порядків (Sorel, 2004, с. 165). Насилля, на думку французького філософа, 

набуває різних форм. На найнижчому рівні – розосереджене насилля (схоже 

на життєву конкуренцію), діє через економічні умови, здійснює повільну, але 

вірну експропріацію й проявляється передусім за допомогою податкових 

заходів. Вищий рівень – організована та концентрована сила держави 

(впливає на працю для регуляції заробітної плати, щоб тримати робітника у 

залежності від капіталу). І, власне, вона і є тією формою насилля, яка 

виступає головним предметом історії (Sorel, 2004, с. 166-167). 

Особливу увагу Ж. Сорель приділяє пролетарському насиллю, яке, на 

відміну від інших форм, має основне призначення продемонструвати силу, 

воно спрямоване на розподіл суспільства за класами. Насилля для Ж. Сореля 

постає цінністю, оскільки через нього формується характер пролетаріату, 

воно детермінує його інтеграцію для спільної організованої боротьби. Сама 

ідея класової боротьби, на його думку, допомагає очистити поняття 

насилля (Sorel, 2004, с. 105-106). Але насилля може мати історичне значення 

лише за умов, що воно є вираженням класової боротьби (Sorel, 2004, с. 77). 

Прагнення уникнути соціальних конфліктів примушує капіталістів зменшити 

власні сили, що актуалізує пролетарське насилля, яке їх же й повертає до ролі 

виробників, сприяє відновленню класових розмежувань. 

Різновидом пролетарського насилля є синдикалістське, яке 

застосовується пролетарями при страйках для повалення держави. У той час 

як усі інші форми насилля, що виступають інструментом соціальних 

трансформацій, які не спрямовані проти держави, супроводжуються 
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кривавим терором переможців по відношенню до переможених на тих же 

принципах здійснення влади, принципах гноблення, які вони самі 

заперечували.  

До теми соціальних міфів як основи для суспільних трансформацій та 

пояснення інструментального характеру насилля для їх здійснення звертався 

й Е. Блох у своїх працях "Дух утопії", "Гітлерівське насилля", "Принцип 

надії". Він розглядав проблему насилля у контексті досліджень ролі утопії в 

соціальному житті й соціальних трансформаційних процесах та у авторській 

концепції неодночасності. Остання пояснює неоднорідність та 

нерівномірність соціально-історичної еволюції на основі марксистського 

підходу, але не абсолютизує значення економічних процесів в ній та не 

обмежується лише класовими протиріччями. Зокрема, Е. Блох показує 

конфлікт між соціальними верствами, які спрямовують діяльність на 

майбутнє, та тими, хто поглиблений у минуле (молодь, селянство, дрібні 

службовці). Для останніх характерні замріяність, слідування багаторічним 

традиціям, розчарування в існуючих соціальних нормах та правилах, 

прагнення повернутися в минуле (Болдырев, 2012, с. 49). У суспільну 

свідомість спрямовується енергія масових міфів. Так, ще у 1924 році Е. Блох 

писав про феномен А. Гітлера, який як потужна сугестивна натура 

проявляється через силу зібраної волі, життєвий натиск і талант натхненника, 

фанатизм візії, що дозволило йому надати "ідеології Батьківщини" майже 

загадкового вогню й утворити нову релігійну секту, орден тамплієрів, 

зародки появи сильної релігійної армії, військової частини з міфом (Bloch, 

1962, с. 162). Тобто насилля, яке пропагував нацизм, має саме міфічне 

коріння. 

У свою чергу, підтримуючи основні ідеї марксизму, але заперечуючи 

його суворий науковий раціоналізм, Е. Блох доповнює це вчення ідеєю про 

міфічне начало соціальних перетворень. По суті, як зазначає дослідник 

творчості Е. Блоха І. Болдирєв, основою для формування суспільства нової 

формації, вільного від насилля, постає надія, яка обґрунтовується, виходячи 
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із проголошеної ним онтології "ще-не-буття", і як засадничий принцип 

розвитку культури (Болдырев, 2012).  

Значний внесок у здійснення критичного аналізу насилля та виявлення 

його правової та міфічної природи здійснив Вальтер Беньямін. Вітчизняними 

дослідниками більш вивчені його філософсько-культурологічні та 

літературно-критичні праці, у той час як соціально-філософська спадщина 

залишилася поза увагою. В. Беньямін, на думку В. Савчука, осмислює 

насилля у контексті розуміння справедливості, виходячи з особистого 

почуття несправедливості, яке було сформоване в тих унікальних 

соціокультурних умовах, в яких проживала єврейська спільнота в Німеччині 

на початку ХХ століття (Савчук, 1999, с. 105).  

У філософській творчості В. Беньяміна простежується значний вплив 

марксизму, що дозволило її дослідникам стверджувати про наявність у 

неомарксизмі окремої течії, представленої працями Е. Блоха та В. Беньяміна. 

Про це наголошується у статті "Неомаркзизм" енциклопедичного словника 

"Сучасна західна філософія" за редакцією О. Хеффе, В. Малахова та 

В. Філатова (тут же акцентується, що В. Беньямін фактично повернув 

неомарксизм до Г. В. Ф. Гегеля, звільняючи його від впливу 

І. Г. Фіхте) (Магун, 2009, с. 37-38). Ключовою філософською працею 

Вальтера Беньяміна, в якій на основі співвідношення із правом 

простежується розрізнення форм насилля на "міфічне" і "божественне", є 

"Zur Kritik der Gewalt" ("До критики насилля" або "Критика насилля"). 

Беньямінівське осмислення проблеми насилля сформоване під впливом, по-

перше, соціально-політичних процесів 20-х років ХХ століття, які тривали в 

Європі (світова війна, революції, громадянська війна у Російській імперії). А 

по-друге, – філософських творів Е. Блоха "Томас Мюнцер як теолог 

революції", Ж. Сореля "Розмірковування про насилля", неокантіанської 

традиції (Е. Унґера "Політика та метафізика" та Г. Когена "Етика чистого 

бажання") (Магун, 2009, с. 8). Праця "До критики насилля" задумувалася 
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попередньо як складова твору "Політика" і планувалася автором як 

"Розкладання насилля". 

Йдучи за кантіанською традицією В. Беньямін уже в назві праці фіксує 

поняття "критика", ставлячи перед собою завдання не стільки дати оцінку 

насиллю, скільки здійснити його наукову експертизу. Остання має бути 

забезпеченою усіма засобами судити його, тобто критика постає і як 

конкретне рішення у формі вироку, і як питання щодо правосуддя. У цьому 

аспекті, вказує Ж. Деррида, в німецькій мові поняття насилля (Gewalt) 

дозволяє здійснити оціночний критичний аналіз тільки в області права і 

правосуддя (Recht, Gerechtigkeit) або контексті моральних відносин (sittliche 

Verhältnisse) (Derrida, 1989-1990, с. 983). Осягнення змісту поняття "насилля" 

В. Беньяміном характеризується пошуком "чистого" насилля, лишаючи поза 

увагою розрізнення фізичного та морально-психологічних аспектів вияву 

насилля. 

Підґрунтям трактування поняття "насилля" В. Беньяміном є німецька 

лінгвістична традиція, за якою "Gewalt" трактується водночас і як насилля, і 

як "легітимна та публічна влада", "авторитет". Зокрема, Ж. Дерріда, 

аналізуючи беньямінівську "Критику насилля", зазначав, що "Gewalt" 

позначає владу у сполученнях Gesetzgebende Gewalt (законодавча влада), 

geistliche Gewalt (духовна влада), Staatsgewalt (державна влада). Відтак, на 

його думку, "Gewalt" у Вальтера Беньяміна розуміється як "насилля та 

легітимна влада, виправдана авторитетом" (Derrida, J. (1989-1990). с. 927). 

Акцентуючи на інструментальній ролі насилля (на його реалізації як засобу, а 

не цілі), В. Беньямін у контексті позитивного права взяв за основу 

класифікації видів насилля наявність (або відсутність) всезагального 

історичного визнання його цілей. Насилля, за В. Беньяміном, є засобом для 

досягнення історично визнаних цілей ("правових") та 

невизнаних ("природних"). Тут простежується кантіанська традиція, за якої 

"дві протилежні позиції, аксіоматично відповідні в них самих, показують, що 

вони мають істотні сліпі плями, кожна з яких відповідає іншій в досконалій, 
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парадоксальній симетрії" (Abbott, 2008, с. 81). По-перше, за природним 

правом, ним визнається провідна роль трансісторичної користі, яка зумовлює 

людську діяльність, виправдовує насилля для її досягнення. А по-друге, за 

позитивним правом немає ніякої природної чи даної користі, до якої людина 

має доступ, а, отже, неможливо виправдати насилля, посилаючись на 

справедливість, через що актуалізується питання вивчення історичних основ 

і правової легітимації насилля з боку держави. Усі форми насилля, які 

застосовується для досягнення природних цілей, має правовстановлюючий 

характер (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 186), але насилля з боку 

окремих осіб заради досягнення цих цілей фіксується у соціальних нормах 

через правову систему як небезпека соціальним порядкам (Benjamin, 1991 

Zur Kritik der Gewalt, с. 183). Тобто, йдеться про деперсоніфікацію та 

інституціалізацію насилля, а здійснення його окремою особою визначається 

не як порушення законів чи інших юридичних норм, а як загроза праву 

взагалі. Власне, насилля не проблематизується, а легітимізується саме у 

моменти припинення його застосування з боку окремих осіб, монополізуючи 

його на державному рівні; ні виконання законів, ні вимога справедливості не 

виступають, по суті, цілями права, вони – лише маскування природних цілей 

його суб’єктів (Болдырев, Чубаров, 2012, с. 280). 

Але парадоксально солідаризуючий суспільство процес монополізації 

правової системи на застосування насилля зустрічає спротив з боку окремих 

осіб та соціальних груп та спільнот. Важливо, що їх протестні дії викликають 

і протиправні симпатії у громадській думці щодо "бунтівників". Донині в 

масовій свідомості експлуатується героїчний романтичний образ команданте 

(Че Гевари, Малкольма Ікс та ін.). По суті, В. Беньямін ставив перед собою 

завдання не стільки, яким чином довести єдність насилля і закону, 

заперечуючи можливість їх окремого один від одного існування, скільки 

намагався показати, що будь-яке правове вирішення конфлікту насильне за 

своєю природою (Горяинов, 2013, с. 10). Тому для уникнення руйнування 



40 
 

правової системи, за В. Беньяміном, у суспільстві допускається право на 

здійснення насилля для досягнення природних цілей. 

Правові суб’єкти санкціонують застосування насилля, яке, відносячись 

до правової сфери, сприймається у суспільній свідомості як засіб досягнення 

природних цілей. Такі випадки застосування насилля дозволяються правом 

на протест і військовим правом. Що стосується першого, то цим правом, за 

В. Беньяміном, наділений організований робітничий клас, зокрема правом на 

забастовку (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt). Але від владних інституцій 

це право регламентовано дотриманням адекватних до ситуації проведення 

протестних дій норм, закріплених юридично, визначається як допустиме і 

позбавлене насилля. Вихід за межі регламенту (напр., у ситуації, коли 

регулярність проведення забастовок загрожує повною зупинкою 

виробничого процесу як на усіх підприємствах) оголошується незаконним, а, 

отже, виявом насилля. 

Таким чином, для відповіді на стигматизоване владою насилля держава 

легітимізує власне право на застосування насилля. В. Беньямін слід за 

Ж. Сорелем виокремлював два види забастовки залежно від їх 

спрямованості: загальна політична (спрямована на заміну одного порядку у 

державі іншим) та загальна пролетарська (на відміну самої держави). Як 

зазначають І. Чубаров та І. Болдирєв, з одного боку, В. Беньямін засуджує 

правовстановлююче насилля міфу і держави, а з другого – схвально 

ставиться до "образу почуття справедливості" в результаті встановлення 

нового права, на яке здатний пролетарський страйк (Болдырев, Чубаров, 

2012, с. 283-284). Як зазначав В. Беньямін, "за певних умов держава вважає 

дії тих, хто бастує, насиллям і протистоїть їм насильницьким 

шляхом" (Benjamin, 1991. Zur Kritik der Gewalt, с. 185). У суспільстві у 

контексті права є форма насилля, яка виконує одночасно функції 

правовстановленння та правопідтримання.Це, за В. Беньяміном, поліцейське 

насилля. Також німецький філософ вивів "закон коливання насилля", який 

полягає у тому, що правопідтримуюче насилля протидіє контрнасиллю, 
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підриває правовстановлююче насилля, а це, у свою чергу, призводить до 

утвердження нового права внаслідок перемоги або нового насилля, або 

раніше пригніченого над правовстановлюючим (Benjamin, 1991. Zur Kritik 

der Gewalt, с. 199). З моменту свого утвердження нове насилля, за 

В. Беньяміном, приречено на занепад. Критичні ідеї В. Беньяміна були 

теоретично осмислені та знайшли різні інтерпретації у філософії Г. Арендт, 

Дж. Агамбена, Ж. Дерріди та ін.  

Насилля як цінність для пригнобленого розглядалося французьким 

філософом, психіатром, теоретиком постколоніалізму Ф. Фаноном. Воно, на 

його думку, є шляхом до свободи, а відтак і приводом для гордості. Процес 

соціального, економічного, політичного та культурного пригноблення одних 

соціальних спільнот та груп іншими в результаті колонізації 

супроводжується формуванням у перших відчуття заздрощів до 

матеріального добробуту та ненависті через духовно-культурну зверхність та 

насилля-"оцивілізовування" з боку останніх. Ф. Фанон проголошує, що 

колонізований визволяється в насиллі й лише за його посередництва (Fanon, 

2004, с. 44). Насилля постає універсальним методом соціального та 

духовного звільнення пригноблених, інтеграції суспільства, способом 

соціальних трансформації щодо деколонізації. Власне, колонізований від 

самого свого народження розуміє, що цьому обмеженому, переповненому 

заборонами світові можна кинути виклик лише за допомогою абсолютного 

насилля (Фанон, 2010). Колоніалізм Ф. Фанон розуміє як насилля за 

визначенням, яке можна подолати лише більшим насиллям (Fanon, 2004, 

с. 23). Лише насилля, вчинене колонізованими, але при цьому воно, 

організоване та кероване, забезпечує масам ключ для розшифровки 

соціальної реальності, оскільки без цієї боротьби, без цієї практики немає 

нічого, окрім карнавального параду та беззмістовної активності (Fanon, 2004, 

с. 96). Колонізовані маси інтуїтивно відчувають, що їхнє звільнення 

реалізується лише силовими методами, усвідомлюючи, що лише насилля є 

ефективним засобом протистояння у боротьбі з більш могутнім економічно і 
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військово суперником. Без цієї боротьби немає нічого, окрім карнавального 

параду та примарного протесту, що призводить до показового здійснення 

деяких реформ, які не не впливають на трансформаційні процесу, а 

"консервують" існуючі соціальні відносини. Проголошена Ф. Фаноном ідея, 

що тільки насилля є результативним, вплинула на подальше осмислення 

соціальної ролі насилля у філософії Ж.-П. Сартра, Г. Арендт, Г. Маркузе. 

Теми переосмислення марксистського підходу до визначення ролі 

революційного насилля торкався представник неомарксизму, угорський 

філософ Д. Лукач. Саме проблема насилля, на його думку, розмежовує 

позиції історичного та вульгарного матеріалізму. Прихильники останнього 

оспорюють значення насилля при переході від одного устрою економічного 

виробництва до іншого, посилаючись на "природну закономірність" 

економічного розвитку, тобто перехід повинен здійснитися без допомоги 

"позаекономічного" насилля. Інтерпретуючи марксове висловлювання про 

роль робітничого класу у зміні устрою, Д. Лукач стверджує, що саме 

організація останнього як щодо капіталу, так і відносно самого себе, 

перетворення простої виробничої сили у важіль суспільного перевороту є 

початком "природної закономірності" економізму. Тобто найбільш потужна 

виробнича сила повстає проти системи, в яку вона включена, а відтак 

виникає ситуація, яка розв’язується лише насиллям (Лукач, 2006. Изменение 

функций, с. 115). А тому акцентування на розмежуванні насилля й 

економіки, насилля й права, легального та нелегального насилля – це 

витіснення на другий план джерел насилля будь-яких інститутів класових 

суспільств. Він уважав, що революція є результатом інтенсивних моральних 

пошуків, які спричиняють ситуацію відповідного соціально-історичного 

вибору. З одного боку, може бути встановлене через витіснення попередніх 

історичних форм панування пролетарське класове панування, яке, врешті-

решт, самознищується, зруйнувавши систему класового панування взагалі. А 

з другого – утвердження нового світового устрою засобами істинної 

демократії (Лукач, 2006. Большевизм, с. 9-10). Перше є апогеєм насилля, але 
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воно спрямоване передусім на результат, тоді як друге отримує опір через 

небажання людства нового устрою. Мораль, у цьому випадку, за Лукачем, 

обернена до індивіда, її неможна застосувати до оцінки історії, суб’єктами 

якої є класи та групи, але це не означає, що революція є позаморальною й діє 

за принципом вседозволеності (Быстров, Марков, Кузнецов, 2015, с. 36). Тут 

передусім актуалізується дилема морального вибору, відповідальність за 

який полягає на індивіда. 

Г. Арендт у своїх дослідженнях акцентувала на інструментальному 

характері соціального насилля, показала неможливість зведення змісту 

поняття "насилля" до "влади", що розкривається через співвіднесення їх із 

поняттями "сила", "могутність" та "авторитет". Насилля як соціальний 

феномен відрізняється від них своїм інструментальним характером. Воно 

феноменологічно близьке до могутності, оскільки знаряддя насилля, подібно 

до всіх інших знарядь, створюються й використовуються з метою 

примноження природної могутності, допоки на останній стадії не стають 

здатними її замінити (Арендт, 2014, с. 54). Насилля "завжди потребує 

керівництва та виправдання тією ціллю, якій служить" (Benjamin, 1991. Über 

Sprache, с. 60). Саме виправдання засвідчує те, що воно не може бути 

сутністю будь-чого. Водночас насилля протиставляється владі, яка не має 

конкретної цілі, а тому, на відміну від насилля, не потребує виправдань. 

Заперечуючи абсолютизацію ролі революційного насилля, вона зазначає, що 

насилля здатне знищити владу, а не відтворювати її. У соціальній системі 

насилля функціонує лише як крайній засіб влади, який застосовується проти 

злочинців та бунтівників, які як окремі індивіди відмовляються підкоритися 

всезагальному консенсусу (Арендт, 2014, с. 60). У цьому контексті 

інструментальний характер насилля полягає у встановленні 

взаємовідношення влади й закону. Якщо у беньяміновському трактуванні 

влади простежується її ототожнення із законом, то у Г. Арендт, навпаки, 

вони протиставляються, влада як соціальний феномен передує закону, 

призначення якого полягає в інструменталізації її у насилля. Влада потребує 
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легітимації, оскільки постає перед загрозою перерости у систему тотального 

насилля, яке утверджується за умов відсутності ефективної дії влади.  

Дослідження насилля у предметному полі соціальної філософії 

відбувалося за останні півстоліття у контексті аналізу структурного насилля 

та у зв’язку із питанням соціальної справедливості (у 60-их роках ХХ ст.); 

виправдання державної монополії на насилля та використання конкретних 

засобів соціальних змін (у 70-их роках ХХ ст.); виявлення різних форм 

насилля з акцентом на проблемі індивідуального (у 80-их роках ХХ ст.); 

осмислення масштабності насилля (у 90-их роках ХХ ст.) (Imbusch, 2002, 

с. 24-26). Нині актуалізуються проблеми впливу глобалізаційних процесів на 

насилля, утвердження непрямих форм насилля, посилення трансляційної ролі 

мас-медіа. Феномен насилля вивчається як самостійно у предметному полі 

соціальної філософії (С. Жижек, М. Штаудіґл), так і у взаємозв’язку з 

політологічними науковими розвідками (Дж. Агамбен, Ф. Хайєк, 

К. Шлегель), етичними (Ж. Дерріда, Л. Свендсен), мас-

медійними (Г. Енценсбергер), культурологічними (В. Софський) та ін.  

Аналіз проблеми насилля як субстанційної характеристики соціальних 

трансформацій здійснено італійським філософом Джорджо Агамбеном у його 

вченні про суверенну владу, основна діяльність якої зводиться до 

відтворення "голого життя" як бар’єра між природним та культурним 

началами. Суверенна влада тлумачиться ним як первісна структура, в якій 

право співвідноситься з життям і вміщує його всередині себе в акті 

призупинення власної дії (Агамбен, 2011. Суверенная власть и голая жизнь, 

с. 40). Право суверена на насилля засновано, за Дж. Агамбеном, на 

винятковому включенні "голого життя" у структуру суспільства. У кожному 

законі міститься неправове суверенне виключення, яке реалізується у 

надзвичайному стані, а тому норма на убивство у цьому стані розуміється не 

як природне насилля, а як суверенне. Надзвичайний стан, вважає італійський 

філософ, "завжди передбачає певне підґрунтя, на якому логіка і практика 

втрачають свою визначеність і чисте насилля без логосу претендує на те, щоб 
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здійснювати висловлювання, що не має реальної референції" (Агамбен, 2011. 

Чрезвычайное положение, с. 66). Об’єктом насилля у цьому стані постає 

homo sacer – це особа чи група осіб, засуджених за певний злочин, але влада 

не здійснює над ними прямого насилля, проголошуючи водночас, що 

насильницькі дії окремих осіб до них на вважаються злочином. Таке насилля 

перебуває поза класифікаційною матрицею соціального насилля, воно не 

визначається ні як жертвоприношення, ні як убивство, ні як виконання 

вироку, ні як святотатство, відбувається одночасна сакралізація та 

десакралізація об’єкта насилля (Агамбен, 2011. Суверенная власть и голая 

жизнь, с. 107). Вивільнення ж сакрального із життя, чи, навпаки, його 

профанація тлумачиться Дж. Агамбеном як акт призупинення насилля. 

Ж. Дерріда розглядав проблему насилля у соціальних трансформаціях у 

контексті аналізу ідеї справедливості. У своїй праці "Сила закону" він, 

аналізуючи роботу В. Беньяміна "Критика насилля", проголошує, що саме 

через можливість виправдовувати насилля справедливість не можна зводити 

до категорій добра, любові, блага, вона якісно вирізняється і від морального 

осуду. Справедливість також не може виступати критерієм насилля, власне 

існування справедливого насилля можливе лише як ідея, але її практичне 

втілення унеможливлюється обмеженою здатністю людини до його 

розрізнення. Як слушно зауважує О. Горяінов, ідеї Ж. Дерріда зводяться до 

проголошення неможливості визначити, чи конкретний вияв насилля є 

справедливим ("чистим"), адже жодному людському суб’єкту не дана 

здатність його розпізнання (Горяинов, 2013, с. 14). На думку Ж. Дерріда, 

існує два види насилля, які знаходяться у стані взаємного суперництва: 

насилля як історичне рішення, що постає справедливістю поза законом та 

державою, але воно не містить у собі вирішального знання; та насилля як 

вирішальне знання та визначеність дійсності, які нездатні на рішення. Таким 

чином, насилля постає як рішення без вирішальної визначеності або як 

визначеність неможливості рішення без самого рішення, в обох формах 
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насилля постає як "насильницькі умови знання чи дії, але самі знання та дія 

назавжди роз’єднані" (Derrida, 2002, с. 291). 

Проблеми насилля розглядалися Ф. Хайєком при здійсненні 

порівняльного аналізу ліберальної, фашистської та соціалістичної соціально-

економічної й політичної доктрин у праці "Дорога до рабства" (інша назва – 

"Шлях до кріпацтва"). Зокрема він дослідив, яким чином планування 

економіки як складової соціалізму призводить до встановлення диктатури, 

яка є ідеальним інструментом насилля й примусової ідеологізації. У свою 

чергу, дія апарату насилля у такому суспільстві є необмеженою раніше 

встановленими правилами, оскільки навіть за наявності законів воно 

характеризується відсутністю правозаконності. Останнє проявляється у 

санкціонуванні свавілля, оскільки певні органи влади наділяються правом 

діяти на власний розсуд, тобто будь-які його дії визнаються 

законними (Hayek, 2006, с. 85-86). Небезпечним для ліберального 

суспільства Ф. Хайєк визначав заперечення низкою вчених, які стоять на 

позиціях колективізму, інтелектуальної свободи, виправдання ними 

гноблення та насилля в ім’я соціалістичних ідеалів. Це пояснюється тим, що 

ідеали та прагнення більшості людей зумовлюються обставинами, які можна 

і потрібно контролювати з метою спрямовування інтелектуальної діяльності 

у заданому ученими напрямі (Hayek, 2006, с. 168). 

Німецький філософ Г. Енценсбергер у праці "Погляд на громадянську 

війну" визначає, що у постіндустріальному суспільстві утверджується нова 

форма соціального насилля, яка характеризується відсутністю ідеологічної 

мотивації. Йому притаманна "розмитість" об’єкта спрямування. Так, сучасні 

праворадикали мало обізнані з історією та теорією націоналістичних течій, 

вони проявляють немотивовану агресію до будь-яких як етнічних, так і 

соціальних спільнот. Важливим інструментом продукування насилля у 

такому суспільстві стають засоби масової інформації, в яких пропагується 

культура ненависті. Кіно та телебачення змагаються у тому, щоб зробити 

професійного убивцю, терориста, садиста героєм дня. Трансляція насилля 
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засобами масової комунікації роблять глядача вуайєром (тим, хто підглядає 

за актами насилля), а відтак і об’єктом перманентного шантажу, оскільки 

очевидці насилля одночасно отримують докір, чому йому не 

запобігли (Энценсбергер, 1995, с. 156). Це, власне, дозволяє мас-медіа 

присвоїти собі роль верховного судді у питаннях суспільної моралі. 

Нині здійснюються численні наукові розвідки, які торкаються 

проблеми насилля та різних аспектів його прояву. Норвезький філософ 

Л. Свендсен розглядає насилля у етико-політичному зрізі як прояв зла. 

Зокрема він наголошує, що для самозбереження демократичне суспільство 

завжди потребує насилля (Svendsen, 2010, с. 216). Таке суспільство через 

велику кількість груп та спільнот, які прагнуть реалізувати власні інтереси, 

нездатне досягнути стану "гомеостатичної рівноваги", а тому апелює до 

насилля як інструменту вирішення розбіжностей. Але застосування насилля 

розуміється як виняткове, умови його дії визначені законами, основна мета – 

скорочення насилля у суспільстві. Особлива увага Л. Свендсена приділяється 

геноциду як формі насилля, в якій сконцентровано безмірне зло. У праці 

"Філософія страху" Л. Свендсен розглядає насилля джерелом естетичного 

переживання й естетичного задоволення (Svendsen, 2008, с. 83). Це, на його 

думку, пояснює наявність різних культурних жанрів, в яких естетизуються 

убивства, бандитизм, інші види злочинності, жахи, які хоча й неприйнятні з 

етичної точки зору, але є доволі популярними, оскільки спрямовані на 

шокування глядачів, читачів, слухачів. 

К. Шлегель у праці "Новий порядок та насилля. Розмірковування про 

метаморфози насилля" аналізує ситуацію переходу від потенційного 

глобального насилля, яке утвердилося під час "холодної" війни, до локальних 

збройних конфліктів після її завершення. Німецький філософ висновує, що 

спалахи насилля передусім відбулися у тих суспільствах, в яких відсутні 

політичні еліти, які здатні опосередкувати процес трансформації, в яких 

втрачено контроль над реорганізацією суспільного та державного цілого, а 

готовність до насилля заміщає страх перед громадянською війною (Шлёгель, 
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1995, с. 14). У постсоціалістичних суспільствах, на його думку, відбувається 

приватизація державної монополії на насилля, якій здатне протистояти 

громадянське суспільство, формування якого відбувається як самозахист 

громадян проти нових "вояк" та бійців кулачного права. Також для 

постмодерних суспільств характерна локалізація "вогнищ насилля", тобто 

суспільство розпадається на ареали порядку та на вільні від контролю владою 

зони, в яких доступ до багатства гарантує лише насилля (Шлёгель, 1995, 

с. 17). 

Німецький філософ, соціолог В. Софський у працях "Трактат про 

насилля", "Насилля: тероризм, геноцид, війна", "Порядок терору: 

концентраційний табір", "Види смертей. Про картини насилля" здійснив 

аналіз форм влади, соціального насилля, терору. Насилля, яке у різних 

формах існує протягом усієї історії людства, постає своєрідною 

антропологічною константою людського існування. З одного боку, за 

В. Софським, насилля утворює культуру, оскільки, йдучи за гоббсівською 

традицією, відчуття власної вразливості індивіда від агресії інших змушує 

його відмовитися від насилля як одного з основних засобів самозбереження. 

Насилля, таким чином, у нього виступає основою для соціалізації особи. А з 

іншого, – навпаки: культура творить насилля, тобто воно є результатом 

культурного експерименту і приводиться у дію відповідними до становища 

деструктивними силами (Sofsky, 1996). Насилля не можливо контролювати 

системою правил та заборон, але спільний досвід смерті й насилля утворює 

як заборони, так і мораль та культуру. Останні переміщують джерело 

страждання всередину, до самопримусу індивіда, і чим сильніші культурні 

заборони й самопримус, тим сильніше актуалізується необхідність бунту та 

насилля проти культури. Виявляючи взаємозумовленість культури й насилля 

німецький філософ заперечує можливість першої компенсувати страждання і 

надати нового сенсу безглуздю, можливість людиною переживати смерть, 

оскільки ці ілюзії призводять до формування неповаги до життя (Sofsky, 1996). 
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Утім, при поясненні феномену насилля неможливо обмежитися лише 

виявленням його інструментального характеру. У зв’язку з цим В. Софський 

розвинув далі ідею Г. Арендт про абсолютну владу та абсолютне насилля. 

Абсолютна влада, на його думку, організована, вона реалізується не на основі 

звичаїв, традицій, легітимації, а на організації та насиллі, що відводить на 

другий план роль ідеології. Абсолютне ж насилля самодостатнє, воно прагне 

вийти за межі масштабів цивілізації, ним керують пристрасті, які не 

зважають на історичні обставини. В історії людства були створені 

"лабораторії насилля" у вигляді концентраційних таборів як тренування 

відповідної форми панування (Sofsky, 1999, с. 33). Сама пряма форма 

абсолютної влади, за В. Софським, – чисте насилля, через яке вона показує 

свою дивовижну силу, без погроз вона одразу ранить, калічить, убиває, у той 

час як інші форми влади використовують насилля економно, оскільки воно 

загрожує безпорядками, заперечує існуючу спільну згоду. Абсолютна влада – 

це влада переважання й розв’язування, її парадигми: покарання терором, 

надмірність, бійня. Основне її спрямування – страх, демонстрація того, що 

вона здатна зруйнувати людину як особисту та соціальну живу 

істоту (Sofsky, 1999, с. 35). Абсолютна влада має тенденцію до зростання, 

зумовленої необхідністю тотальності, й припиняється лише за відсутності 

винятків, тобто об’єктів, на яких вона не спрямована. Раціональний зміст 

абсолютної влади полягає у підпорядкуванні собі усіх інших соціальних 

раціональностей, що призводить до ірраціональності, оскільки вона 

мінімалізує усі можливості розробляти стратегії спротиву. 

Словенський філософ С. Жижек розкриває тему насилля як у окремій 

праці "Насилля", так і торкається її різних аспектів у інших роботах, зокрема 

в творах "Розмірковування у червоному світлі" та "Ласкаво просимо у 

пустелю Реальності". Насилля, на його думку, має системний характер, воно 

охоплює усі можливі сфери соціальні взаємодії та реалізується через 

трансльовані засобами мови установки "нормальності". Оцінка індивідом 

акту насилля здійснюється, за С. Жижеком, на основі передбачуваного 
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стандарту "нормальної ненасильницької ситуації", але найвищою формою 

насилля і є насадження цього стандарту, відносно якого окремі події 

здаються насильницькими (Zizek, 2008, с. 65). Водночас насилля не є 

характеристикою певних дій, воно розподілено між діями та їх контекстом, 

між діяльністю та бездіяльністю (Zizek, 2008, с. 216). Конкретна дія за одним 

умов визнається насиллям, за інших – навпаки, і відсутність конкретних дій 

також може мати насильницький характер. 

Австрійський філософ М. Штаудіґл вивчає феноменологію насилля, 

яка, на його думку, здатна уникнути зведення досліджень до з’ясування 

інструментального, есенційного чи функціонального змісту цього 

соціального явища. У запропонованому М. Штаудіґлом феноменологічному 

підході на другий план відходить необхідність надання насиллю відповідних 

етичних характеристик (в антинонімічних парах "добро – зло", "доцільне – 

недоцільне"), чи соціокультурних ("природне – культурне", "відповідає – 

суперечить людській природі"), чи юридичних. Насилля саме по собі не 

існує, воно визначається як "незводимий соціальний феномен", а тому 

важливо визначити, як цей феномен пов’язаний із конституюванням смислу, 

який розглядається у трьох вимірах: як функціонуючий порядок, як пережита 

соціальність та як суб’єкт-конституція. Це не передбачає описування 

насильницької дії категоріями оцінки, а тому феномен насилля розуміється 

як реляційний, що досліджується у площині визначення, яким чином суб’єкт 

переживає досвід насилля, яким чином цей досвід розуміється як насилля, 

вводячи його у контекст міжособистісних відносин, як формується й 

утверджується статус жертви насилля, як певна дія ідентифікується як 

насилля (Staudigl, 2015). М. Штаудіґл розглядає насилля як "насичений 

феномен" та як привласнення смислу (Staudigl, 2010, с. 217-221). 

Запропонований М. Штаудіґлом підхід до аналізу насилля, безсумнівно, є 

продуктивним і може знайти продовження, доповнення у нових 

дослідженнях у соціальній філософії. 
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Утім, незважаючи на різні спроби осмислити соціальний феномен 

насилля, донині зберігається проблема розробки системного методологічного 

підходу до його аналізу. 

 

1.2. Методологічні основи дослідження насилля як соціального 

феномену 

 

Осмислення насилля як соціального феномену в предметному полі 

соціальної філософії передбачає вирішення комплексу пізнавальних завдань, 

зокрема розкриття його сутності, вивчення форм здійснення, внутрішніх 

механізмів, закономірностей, чинників та ін. Предмет нашого дисертаційного 

дослідження суттєво звужує напрями вивчення зазначеної проблематики та 

обумовлює необхідність вибору відповідних методів. Розуміння феномену 

насилля як соціального феномену актуалізує проблему його пізнання не лише 

за формами його вияву, а, передусім за змістовними ознаками, адже будь-які 

соціальне явище чи процес являють собою єдність загальних рис та 

специфічних одиничних виявів, містять суттєві змістовні ознаки та 

другорядні формальні. Класифікація тієї чи іншої дії сили як насилля, 

особливо у соціальному контексті, потребує наявності інформації з одного 

боку, про наміри суб’єкта, який її спрямовує, та про наслідки для об’єкта 

(наприклад, отримання шкоди), з другого. Тим більш проблемним є 

встановлення закономірностей виявлення соціального феномену. Важко не 

погодитися з Б. Яковлєвим, який зазначив, що на рівні соціального явища 

цілі, прагнення, погляди людей виступають як визначальні причини усіх 

соціальних процесів (Яковлев, 1985, с. 17). А відтак, спрямування 

соціального пізнання на виявлення відповідних законів, в т. ч. законів 

реалізації насилля, ускладнюється тим, що саме суспільне життя є потоком 

неповторюваних подій, які не мають стійких необхідних подій, що регулярно 

повторюються.  
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Одним із недоліків кожної науки є певна предметна обмеженість сфери 

її дослідження. Це виявляє нездатність сформувати цілісну картину світу, 

призводить до обмежень локальними вимірами, які, проте, характеризуються 

внутрішньою цілісністю та упорядкованістю. Ця обмеженість долається у 

філософії, в якій картина світу формується на фундаментальних засадах. 

Одним із основних підходів до пізнання дійсності, які розроблені у філософії, 

є субстанційний, який полягає у розумінні об’єкта наукового пізнання як 

стійкої сутності.  

У сучасному науковому дискурсі усталеним є оперування термінами 

"субстанційний", "субстанціональний", "субстанціальний" та похідних від 

них. Зокрема найбільш поширеним є поняття "субстанціональний підхід". 

Логічним є питання про змістову відмінність цих понять. Традиційно у 

тлумачних словниках сучасної української мови вони подаються як 

ідентичні. Так, у "Великому тлумачному словнику", в якому стверджується, 

що "субстанціальне" вживається так само, як і "субстанціональне" на 

позначення такого, який стосується субстанції. "Субстанційний" не має 

прямої прив’язки до обох зазначених термінів, але при цьому вони мають 

ідентичний зміст (Бусел, 2009, с. 1410). Прикметно, що в деяких словниках 

можна спостерігати заміщення цим терміном обох попередніх (Сучасний 

орфографічний словник, с. 850). Отже, незважаючи на формальну 

відмінність, усі три терміни є ідентичними за змістом і з часом, внаслідок 

уніфікаційних процесів у мові, можуть бути взагалі зведені до одного. А 

відтак, ідентичними є і поняття "субстанційний / субстанціальний / 

субстанціональний підхід". 

Розкриття змісту поняття "субстанційний підхід" передбачає 

вироблення концептуально спільного розуміння поняття "субстанція". У 

історії філософської думки виникали різні підходи до його тлумачення, коли, 

по суті, воно ототожнювалося, з одного боку, із першою сутністю, із 

субстратом, первинним принципом змінності речей, а з другого – із формою 

конкретних речей. Субстанційний підхід до аналізу буття запропоновано 
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Арістотелем у праці "Метафізика". Але поняття "субстанція", 

"субстанційний" у діахронічному зрізі до філософського наукового обігу 

увійшло завдяки працям філософів Стародавнього Риму, передусім Апулія, 

Сенеки, Боеція, Цицерона, Марія Вікторина. Воно вживалося, по-перше, на 

позначення реальності та самостійності існування відповідного явища, 

протиставляючись, таким чином, тим, які не мають тілесного субстрату. Така 

позиція розкрита Апулеєм у праці "Про Платона та його вчення" у контексті 

перекладу і тлумачення натурфілософії та етики Платона. По-друге, 

субстанція розуміється як змістовна ознака буття у філософії Сенеки, тобто 

"речі, які є", є саме тому, що вони мають субстанцію (Європейський словник 

філософій, с. 119-120). 

Отже, характеристика субстанційності, по суті, означала наявність 

основ тілесної реальності як запоруки її стабільності. Саме виявлення 

реальності та тілесності як основних характеристик субстанційності 

дозволило додати до цього поняття нових конотацій: фундаментальність, яка 

забезпечує істинно-самостійному сущому його онтологічну підставу. Нова 

якість субстанції певною мірою заперечувала попередні. Так, уже в працях 

Марія Вікторина спостерігаємо спроби розділити поняття "тілесності" та 

"субстанційності", а у філософії Августина Аврелія чітко простежується 

синонімічне вживання "субстанції" та "сутнісність" (Європейський словник 

філософій, с. 115–125). Відхід від "тілеснісного" трактування чітко означився 

у філософії середньовіччя, особливо у схоластиці, де найвищим втіленням 

буття проголошувався Бог. Згодом "субстанція" розумілась також як 

самодостатність, тобто як річ, яка для свого існування не потребує нічого, 

крім самого себе (у філософії Р. Декарта); як ступінь розвитку абсолютної 

ідеї (у філософії Г. Гегеля); як матерія в розвитку форм її руху (у 

марксистській філософії) та ін. 

Незважаючи на відмінності у тлумаченні поняття "субстанція", можна 

визначити її спільні характеристики, які є визначальними і для сутності 

"субстанційного підходу". Так, В. Кизима тлумачить його як граничну 
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засаду, що дозволяє зводити багатоманітність і змінність властивостей до 

чогось постійного, відносно сталого і постійно існуючого. При цьому 

наголошується на методологічному аспекті його виявлення, коли субстанція 

постає деякою реальністю, яка розглянута в аспекті її внутрішньої 

єдності (Кизима, 2002, с. 614). На єдності усіх форм і станів матерії чи духу 

як ознаці субстанційності наголошується у філософському словнику 

авторами І. Андрущенком, О. Вусатюком, С. Лінецьким та 

О. Шубою (Андрущенко, Вусатюк, Линецкий, Шуба, 2006, с. 796). 

Субстанційний підхід до аналізу визначеного дослідником предмета 

передбачає виокремлення з багатоманітності його форм та властивостей 

сутностей, тобто характеристики, притаманних йому в усіх станах. На цій 

основі виокремлюються складові субстанційного підходу: визначення 

сутності, атрибутів та модусів. Стосовно першого, то ще у філософії 

Августина Аврелія чітко простежується синонімічне вживання понять 

"субстанція" та "сутнісність". А в арабомовній філософії в період 

формування її мовного понятійно-категоріального апарату, коли співіснували 

ідентичні поняття "грецька транслітерація" та "арабський відповідник", 

поняття "субстанція" позначалося через перське ğawhar, яке первісно 

означало "коштовність". Відтак, підкреслювалося, що найцінніше в речі є її 

"субстанцією" (Європейський словник філософій, с. 22). 

Відомий польський дослідник, представник Львівсько-Варшавської 

школи Т. Котарбінський вказував на дві тенденції, виявлені в історії 

філософії, за якими одні вчені абсолютизували роль сутностей у 

пізнавальних процесах (реїзм), інші – заперечували їх взагалі (конкретизм). 

Він зазначав, що реїсти визнають лише одну онтологічну категорію, а саме 

ту, яку традиційно прийнято називати категорією субстанції, а конкретисти 

вважають домислювання існування чого-небудь іншого гіпостезуванням, 

тобто вигадкою якихось сутностей в результаті ілюзії, викликаної існуванням 

деяких іменників (Kotarbiński, 1993, с. 155). Діалектичний метод дозволяє 

визначити сутність досліджуваного предмета як "відносно стійку сукупність 
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найбільш глибоких, необхідних внутрішніх властивостей, зв’язків та 

відношень предмета (об’єкта) чи як його внутрішній зміст, який виражається 

у єдності усіх багатоманітних форм його буття" (Кизима, Огородник, Рыжко, 

Причепий, Парнюк, Парнюк, 1987, с. 46). Сутнісність характеризується 

динамічною єдністю тотожності та протиріччя як способів вираження 

сутності. Водночас зміст поняття "субстанція" не зводиться лише до 

сутнісної та змістовної характеристики явища чи процесу. Виявлення 

субстанційної характеристики досліджуваного предмета передбачає зняття 

відмінностей між його змістом і формою, сутністю і явищами, фіксуючи їх 

"абсолютне перетворення один в одного" в рамках його 

самототожності (Момджян, 1986, с. 45). За такого підходу форми (явища) 

розуміються як багатоманітність вияву єдиного. 

У процесі дослідження насилля використання субстанційного підходу 

передбачає не лише з’ясування сутності предмета та виявлення його форм, і 

встановлення змістовного зв’язку, тобто чи дійсно конкретне явище є виявом 

предмета, відображенням його сутності. Останнє виявляється у діалектиці 

сталого й змінного, але останнє в наукових розвідках має нижчий статус 

власного буття за перше. Очевидно, це зумовлено тим, що діалектика 

формотворчості має тенденцію до появи у різних формах інших сутностей, 

звісно, первинні зберігаються, але науковцем у дослідженні визначаються як 

менш значущі. Йдеться передусім про гносеологічний аспект 

субстанційності. Сутнісна характеристика предмета дослідження є 

незмінною, але на різних етапах пізнання актуалізуються різні її сторони, 

аспекти, концептуальні модуси. 

Антинонімічним до субстанційного є акцидентне, яке виражає мінливі 

й навіть випадкові, а отже, й несуттєві ознаки досліджуваного предмета. 

Таким чином, дослідження насилля дозволяє, ґрунтуючись на принципі 

сходження від абстрактного до конкретного, уникати абсолютизації 

поодиноких нетипових випадків застосування насилля. Це дає можливість 

насамперед здійснити таке його визначення, яке, на думку К. Момджяна, є 
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"найбільш абстрактною для категоріальної стадії мислення характеристикою 

досліджуваного об’єкта, яка передує фундаментальному теоретичному 

аналізу його видових та індивідуальних модифікацій" (Момджян, 1986, с. 36). 

На основі цього можна актуалізувати у дослідженні насилля необхідність 

розкриття сутнісних характеристик об’єкта дослідження, тобто його сутності 

"у чистому вигляді", який має різні форми вияву та володіє комплексом 

властивостей (атрибутів), що змінюються у часі. Натомість сутність 

залишається незмінною. 

Абсолютизування атрибутивних ознак предмета, визнання їх 

первинності відносно сутності лягло в основу атрибутивізму. Цей 

філософський напрям визнає, що якості, по суті, складають реальний світ, у 

той час як субстанція якостей виводиться із міри навичок мислення. 

Модусність (наявність різних форм вираження предмета дослідження) 

дозволяє здійснювати аналіз у контексті його розвитку. Застосовуючи 

субстанційний підхід у науці, дослідник усі особливі відношення і категорії, 

що їх виражають, розглядає як відмінності, які виникають всередині однієї 

конкретно-всезагальної субстанції. А відтак, сама категорія субстанції постає 

внутрішньо суперечливою, що містить у собі необхідність породження 

щоразу нових "модусів", особливих форм власного розвитку та 

виявів (Ильенков, 1984, с. 215). Тобто визначення сутності предмета 

передбачає і прогнозування появи нових форм її вираження. Але антиномія 

"субстанція – акциденція" актуалізує проблему звуження предмета 

дослідження, оскільки, визнаючи сутнісність однією з найбільш абстрактних 

категорій, інші, більш конкретні поняття, розглядаються як формотворні, які 

не мають субстанційної ознаки. Використання субстанційного підходу у 

вивченні феномену насилля дослідником повинно враховувати, що не кожна 

форма субстанції, яка має власні форми, стає для них субстанційною 

основою, – вони функціонують просто як структурно підпорядковані 

компоненти субстанції, "форми форм". Відтак, сутністність та внутрішня 

єдність, за наявності багатоманітності форм як характеристики 
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субстанційності, є недостатньою без урахування ще однієї ознаки – 

самопричинності. 

Неврахування необхідності встановлення субстанційних засад насилля 

як соціального феномену зводить наукові пошуки до нескінченного 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. У той же час як, за 

Ю. Лоскутовим, "рішення будь-якої великої наукової проблеми передбачає 

не визнання множини рівноправних причин – наслідків, а визнання того чи 

іншого фактора реальності як причини самого себе (субстанції)" (Лоскутов, 

2001, с. 122). Це, по суті, призводить до збігу генеральної та другорядної 

цілей дослідження. Сталість змісту конкретного соціального явища 

відображає вид буття, який є і причиною появи інших видів, і 

самопричинним (передбачає, що відносно нього самого інших причин не 

може бути). 

У методологічному аспекті ця характеристика субстанційного підходу 

акцентує увагу на тому, що основним джерелом зміни форм предмета 

пізнання є внутрішні фактори, а не зовнішні впливи, що певні явища чи 

процеси передусім розглядаються як самостійні, поза контекстом умов, у 

яких вони розкриваються, через діалектику цих внутрішніх чинників. Власне, 

самопричинність виводиться із сутнісності предмета. На цьому наголошував 

Г. Гегель, розкриваючи в "Енциклопедії філософських наук" у частині "Наука 

логіки", яким чином сутність як основа існування визначає його діалектику 

через розрізнення тотожності та відмінності. Так, німецький філософ 

зазначав, що, з одного боку, "сутність світиться в собі видимістю, або є 

чистою рефлексією; таким чином, вона є лише відношенням із собою, але не 

як безпосереднє відношення, а як рефлексування, вона є тотожністю із 

собою" (Гегель, 1974, с. 269), а з другого –є "лише чистою тотожністю й 

видимістю в самій собі, оскільки вона є заперечуваністю (негативністю), яка 

відноситься із собою і, відповідно, відштовхуванням себе від самої себе; 

вона, отже, суттєво містить у собі визначення відмінностей" (Гегель, 1974, 

с. 272). Таке твердження близьке до спінозівського розуміння поняття 
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"субстанція" як того, "що́ існує саме в собі й представляється саме через себе, 

тобто те, подання чого не має потреби в поданні іншої речі, з якої воно 

повинне було б утворитися" (Спиноза, 2001, с. 3). Наприклад, якщо у 

соціальній філософії предметом є соціальні трансформації, то субстанційний 

підхід спрямовує дослідження на виявлення змісту і характеру взаємозв’язку 

його складових (традицій, руху, насилля), які є незмінними незалежно від 

соціально-історичного контексту. При цьому припускається наявність 

багатоманітності форми трансформацій, але акцент дослідження робиться не 

на зовнішніх детермінантах і джерелах (економічних, політичних, 

соціальних, культурних та ін.), а на внутрішніх, тобто на компонентах, без 

яких не відбувається жодна трансформація, показується, яким чином 

процеси, що почалися, підпорядковані внутрішнім закономірностям перебігу. 

Предмет дослідження за такого підходу розглядається як поза 

контекстом суб’єкт-об’єктних відносин, так і необмежено певними часовими 

рамками. Зокрема, соціальне аналізується як самостійна надіндивідуальна 

реальність. А розкриття сутності передбачає визначення єдиного, тотожного 

у всіх феноменах конкретної науки чи певної наукової галузі в їх внутрішній 

єдності. Саме протиріччя – первинне, джерело першопричини, яка породжує 

усе суще. Субстанція, відтак, є "суб’єктом все нових визначень, який 

постійно зміщується, будучи на кожному етапі свого розвитку тотальністю 

цих визначень, в якій вони викладаються як необхідний наслідок 

субстанційного процесу" (Орынбеков, 1975, с. 8), виявляючи себе як 

незмінне по суті першоджерело. Використання субстанційного підходу 

полягає в аналізі сутності феномена чи явища незалежно від форм їх 

вираження у його внутрішній єдності, що дозволяє виявити певну 

закономірність, не прив’язуючись до окремо визначеного параметра. 

Для визначення основних характеристик субстанційного підходу в 

науці важливим, на нашу думку, є запропоноване Г. Гегелем розрізнення 

понять "субстанція" та "субстрат" (вони обидва позначають сутнісну 

характеристику предмета). У книзі "Учіння про сутність" праці "Наука 



59 
 

логіки" Г. Гегель визначає сутність як рефлексію процесу визначення в саме 

себе, що стає підставою і переходить в існування та явище. У контексті цього 

сутність як підстава, за Г. Гегелем, володіє міцною безпосередністю і є 

субстратом. А от, власне, субстрат він визначає як пасивну субстанцію, яка 

перед-поклала себе (Гегель, 1971, с. 219). Субстрат – матеріальна основа 

сутності, а субстанція – це сама діяльна духовна сутність. 

На основі запропонованого розрізнення цих понять виокремилися 

відповідні підходи як методи пізнання: субстанційний та субстратний. 

Останній здійснюється, як правило, при розгляді будь-якого матеріального 

об’єкта за формулою речі (субстрат – функції – зв’язки – відношення) і 

передбачає визначення субстратного боку, речового носія (субстрата) 

досліджуваних явищ та процесів (Ласточкин, 1990, с. 17-18). Відтак, 

сутністність є ознакою обох підходів. Проте субстратний розкриває зміст 

досліджуваних явищ та процесів через вивчення насамперед специфіки їх 

речового, предметного матеріального носія. Тобто субстратний підхід до 

вивчення соціальних трансформацій чи насилля як соціального феномену 

також передбачає осягнення їх змісту незалежно від зовнішніх та внутрішніх 

факторів, а увага акцентується на "соціальних речах", які знаменують 

перетворення соціальної системи через стрибок: появу нових речей, зміну 

функціонального призначення новоутворених. 

Важливими методами дослідження соціальних явищ та процесів є 

методи аналізу та синтезу, які дозволяють розглядати окремі випадки 

застосування насилля у контексті прояву насилля на макросоціальному рівні, 

і навпаки. Також актуальним є метод узагальнення, застосування якого 

передбачає визначення ознак та властивостей певного класу об’єктів. Але 

виникає питання, чи доречно здійснювати узагальнення, виходячи за межі 

одного історичного періоду, тобто чи можливо узагальнювати властивості 

насилля у ХХ столітті та, наприклад, в епоху середньовіччя, чи можливо 

виявити істинний універсальний закон у соціальних науках. Цікавим, на 

нашу думку, є міркування К. Поппера щодо цієї проблеми у праці 
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"Злиденність історицизму", в якій він наголошує на переоцінці 

історицистами значення очевидних відмінностей між історичними періодами 

та недооцінці можливостей науки. Ці відмінності, за К. Поппером, мають 

відносно поверховий характер, а тому, враховуючи, що проголошені у 

природничих науках закони, з одного боку, також викликають сумнів в їх 

істинності та універсальності, а з другого – визнаються такими у певний 

період (наприклад у період розширення всесвіту) та на певних ділянках, 

соціальні закони визнаються універсальними відносно історії 

людства (Поппер, 1994, с. 123). А відтак, визнання змін у законах потребує 

виявлення законів, які б пояснювали самі ці зміни. Тому метод узагальнення 

дозволяє досліджувати насилля як універсальний соціальний феномен, 

властивий усім історичним періодам. 

Дослідження насилля як соціального явища здійснюється на трьох 

рівнях: загальнофілософському теоретичному, спеціально-теоретичному та 

спеціально-науковому (емпіричному). Акцентуємо увагу на другому, 

оскільки саме тут, у предметному полі соціальної філософії, визначаються 

структурні й динамічні аспекти соціального явища в різних сферах його 

прояву, системно узагальнюються знання наук; соціальна філософія ставить 

перед собою завдання розкрити як зміст соціального, так і характер його 

розгортання у світі, тобто, за висловленням В. Беха, "простежити 

перетворення наявного буття, яке існує в специфічній формі й 

видозмінюється під впливом процесу спонтанного саморозгортання 

основопокладаючої субстанції Всесвіту" (Бех, 1999, с. 61). Таким чином, саме 

категорія субстанції є тим логічним початком у процесі сходження, від якого 

виводяться інші категорії, які, власне, у своїй сукупності складають цілісне 

знання про універсум і його соціальну форму руху (Бех, 2000, с. 40). 

Універсальність цієї категорії пояснюється також тим, що субстанція й у 

соціальному бутті виступає одночасно і причиною себе, і причиною різних 

форм свого вираження.  



61 
 

Дослідження феномену насилля у соціальній філософії відбувається 

також і на таких трьох рівнях: на макро-, мезо- та мікрорівнях. На макро- та 

мезорівнях аналізуються соціальні явища, які, незважаючи на 

багатоманітність форм їх вираження, не змінюють власну сутність незалежно 

від історичних умов. Стосовно мікрорівня, то тут варто розкрити 

особистісний зміст суб’єкта насилля як сталої, незмінної структурованої 

цілісності через його поведінку у конкретній ситуації. На цьому рівні навіть 

виокремлюються теорії особистості, які "як в їх синтетичних, так і 

ієрархічних варіантах наполягають на тому, що особистість складається з 

елементів, підлеглих єдиної організації" (Пэнто, Гравитц, 1972, с. 389). 

Особливістю соціального пізнання на цьому рівні є спрямованість на 

дослідження мотивів поведінки індивідів, через які розкривається зміст 

насилля, оскільки соціальне, по суті, є результатом свідомих дій індивідів, 

серед яких кожен переслідує власні цілі. Але неможливо пізнавальний 

процес зводити лише до мотивів, адже поза увагою залишаються підсвідомі 

та імпульсивні дії індивіда. Також не враховується його ірраціональна 

поведінка, оскільки неможливо достеменно і у повному обсязі 

проаналізувати частину об’єктивної реальності, в якій розгортатиметься 

умотивована діяльність індивіда, а відтак і точно передбачити результати 

конкретних дій. Так, насилля може являти собою комплекс продуманих і 

спланованих дій, які одразу піддаються корегуванню залежно від реакції 

об’єкта, на який вони спрямовані, залежно від характеру змін процесів, 

відносин, зв’язків, які детерміновані суб’єктом. Насилля може бути в 

ірраціональних формах як миттєва реакція на зовнішні подразнення, як 

спосіб самозадоволеності суб’єкта тощо. Такі труднощі, які підводять до 

висновку про невизначеність те неможливість визначити взагалі людського 

фактору, про принципову неможливість пізнавати соціальні явища, 

методологічно долаються, як наголошує Т. Холостова, "акцентуванням уваги 

дослідників на реальних умовах і обставинах, що породжують свідомі цілі та 

прагнення людей. Це досягається виокремленням загального, масовидного в 
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поведінці людей, що дозволяє ставити питання про об’єктивні причини, які 

діють у суспільстві і викликають низку найважливіших 

наслідків" (Холостова, 1985, с. 8). 

Важливим для визначення підходів та методів дослідження насилля є 

визнання, з одного боку, неминучості його впливу в соціальних процесах 

(особливо у контексті онтологічного підходу до визначення насилля) та 

необхідності запобігання небажаних наслідків, долаючи сувору 

детермінованість, певну фатальність об’єктивної необхідності. А з другого, 

варто визнати, що людство не є безсилими перед об’єктивною необхідністю, 

але й неминучість, на думку О. Льовкіної, "має місце тоді, коли в результаті 

поєднання об’єктивних і суб’єктивних умов люди вже не в змозі 

перешкоджати здійсненню об’єктивної необхідності" (Льовкіна, 2010, с. 87). 

Такий підхід актуалізує перед науковцями завдання не лише описати 

соціальний феномен насилля, проаналізувати особливості вияву у різних 

соціальних сферах, з’ясувати його роль як у соціальному бутті загалом, так і 

в соціальних трансформаціях зокрема, але й визначити основні контрагенти 

впливу, способи подолання його дії, тобто, образно кажучи, створення 

системи соціальних "громовідводів" для насилля. Для цього необхідно 

виявити закономірності зміни форм насилля у період соціальних 

трансформацій, з’ясувати характер взаємозв’язку форм насилля і змісту й 

характеру трансформацій, визначити тенденцію соціального розвитку на 

основі цих закономірностей. 

Таким чином, логіка дослідження актуалізує потребу застосування 

методів прогнозування, які мають похибки достовірності, але дозволяють 

розробляти нові та доповнювати існуючі соціальні концепції на 

загальнотеоретичному рівні. О. Турчин та М. Батін виокремлюють такі 

методи прогнозування: екстраполяції (визначення певного числового 

параметра системи), моделювання (побудова графіків на основі встановлених 

причинно-наслідкових зв’язків), прогнозування за аналогією (порівняння 

подібних ситуацій, через які розкривається досліджуване явище), метод 
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індукції (на основі одиничних фактів виробляється певне правило і 

припущення, що воно стосуватиметься інших подібних фактів у 

майбутньому), тренди (визначення провідних напрямів розвитку), опитування 

експертів, сценарії, хвильовий аналіз та ін. (Турчин, Батин, 2013, с. 42-66). 

Дослідження суспільних процесів, явищ та феноменів у предметному 

полі соціальної філософії переважно ґрунтується на принципі сходження від 

абстрактного до конкретного. Погодимося із твердженням Е. Ільєнкова, що 

"та послідовність, в якій мислення, висхідне від абстрактного (визначення 

цілого) до конкретного (зв’язно-розчленованого визначення, до системи 

абстрактних визначень), виробляє свої дії, диктується зовсім не 

міркуваннями зручності, простоти чи легкості, а єдино об’єктивним 

способом розчленування досліджуваного цілого" (Ильенков, 1984, с. 236). 

Розкриття змісту соціальної трансформації та насилля як її субстанційної 

характеристики загалом дозволяє досліднику як визначити сутнісні ознаки, 

які виокремлюють цей процес серед інших, так і проаналізувати його 

складові, в т. ч. насилля як її субстанційної характеристики. Цей принцип є 

ефективним при аналізі складних нелінійних явищ та процесів, при 

дослідженні яких розробляються багаторівневі концепції. У цьому випадку 

виникає нова проекція сходження від абстрактного до конкретного, в якій 

останні вже не є відображенням онтологічних характеристик сукупного за 

родо-видовими ознаками об’єкта (тобто синонімами "простого" і 

"складного"), а проявляють себе як гносеологічні характеристики можливих 

способів осмислення таксономічних специфікацій аналізованої 

реальності (Момджян, 1986, с. 33). У цьому аспекті найвищим рівнем 

абстракції володіє "чистий об’єкт", який має найзагальніші ознаки, 

притаманні йому незалежно від історичного контексту. Сходження до 

конкретного передбачає вивчення об’єкта, який розгортається від родових до 

видових та індивідуальних ознак в усій його цілісності. Відтак, цей принцип 

дозволяє аналізувати соціальні трансформації та його субстанційні 
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характеристики, особливості їх відображення у конкретно історичному 

соціумі. 

Проблему насилля як соціального феномену доречно, на нашу думку, 

розглядати на трьох рівнях, аналогічно до запропонованого українськими 

філософами І. Бойченко та В. Куценко щодо соціальних відносин та 

діяльності: на рівні подій, на сутнісному та рівні необхідності (Куценко, 

Бойченко, Прилюк, 1991, с. 19-21). Якщо на першому рівні на основі 

вивчення соціальних фактів визначаються специфічні риси конкретних форм 

насилля залежно від історичних умов, то на другому – характерні риси 

насилля як соціального феномену. Враховуючи, що важливим у науковому 

методі аналізу соціальних явищ є уміння сягати змісту окремих фактів, 

виявляючи за частковим, одиничним та випадковим загальне та необхідне, 

тенденцію та закономірний хід історії, саме "конструювання" соціальних 

фактів потребує відповідних мисленнєвих операцій (Коршунов, Мантатов, 

1988, с. 48-49). Тому соціально-філософський аналіз конкретних виявів 

насилля здійснюється, з одного боку, шляхом їх типізації та уніфікації, а з 

другого – вивченням причин нетипових фактів. Третій же рівень дозволяє 

аналізувати досліджуваний соціальний феномен у контексті соціального 

розвитку як природно-історичного процесу. 

Наукове дослідження соціальних феноменів здійснюється на основі 

методологічних принципів соціального пізнання. Для вивчення проблеми 

насилля варто застосувати комплекс принципів, запропонований 

А. Коршуновим та В. Мантатовим: принципи об’єктивності, історизму, 

системності, цінності та оцінки, норми та нормотворчості (Коршунов, 

Мантатов, 1988). Принцип об’єктивності реалізується визнанням об’єктивно-

реального існування насилля як об’єкта соціального пізнання, яке має 

відповідне відображення у свідомості людини. Реалізація цього принципу 

дозволяє уникнути оціночних суджень про роль насилля через визначення 

змісту поняття винятково залежно від результатів дії конкретної сили, тобто 

переведення досліджуваної проблеми в етичну площину. Застосування 
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принципу історизму при дослідженні насилля передбачає його аналіз як у 

конкретно-історичних умовах та зв’язках, так і у діахронному зрізі, тобто 

враховуючи його мінливість у часі та намагаючись виявити закономірності 

розвитку цього соціального феномену. Принцип системності ставить вимогу 

перед дослідником вивчати об’єкт як системне ціле та у контексті взаємодії 

його складових частин. У цьому аспекті складовими системи насилля є, з 

одного боку, суб’єктивні та об’єктивні форми його реалізації (агресія, 

жорстокість, тиск, бунт, війна та ін.), а з другого – засоби контролю та 

легітимізації насилля (наприклад, переконання, компроміс, покарання). 

Поява нових форм насилля актуалізує перед суспільством необхідність 

вироблення відповідних засобів протидії йому. 

Відтак, важливим для дослідження є принцип цінності та оцінки явищ, 

застосування якого дозволяє розглядати насилля та відповідні події як форми 

його реалізації у контексті їх значимості для суспільного розвитку загалом і 

для розвитку й удосконалення окремого індивіда зокрема. Відповідні моделі 

поведінки в одному суспільстві чи в одну історичну епоху можуть 

фіксуватися системою соціальних норм та правил як прийнятні, й, навпаки, 

насильницькими в інших. Оцінка є інструментом визначення значущості тих 

чи інших якостей об’єкта для діяльності людини, що дозволяє акцентувати 

більшу увагу на одних рисах насилля та формах його реалізації та меншу на 

інших. Особливо значимим принципом для дослідження соціальних 

феноменів є принцип норм та нормотворчості. Останні є характеристиками 

знання, пов’язаного з відображенням соціальної реальності, сфери діяльності 

та відношення людей (Коршунов, Мантатов, 1988, с. 216). Насилля є тим 

соціальним феноменом, який реалізується через заперечення системи 

існуючих правил та зразків обмежень дій людини, в т. ч. невідповідних до 

конкретного етапу розвитку суспільства, що призводить до встановлення 

нової системи норм. 

Важливою для дослідження насилля у соціальних трансформаціях є 

методологія герменевтики (як науковий метод упроваджено В. Дільтеєм), 
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феноменології (запропонована й обґрунтована Е. Гуссерлем) і соціальної 

феноменології (її засади і положення розкрито у працях А. Шюца, 

П. Бергмана, Т. Лукмана). Феноменологію та герменевтику не слід зводити 

лише до меж філософських концепцій, перша є, на думку В. Кебуладзе, 

універсальною методологією наукового пізнання, а друга – універсальною 

стратегією розуміння (Кебуладзе, 2013, с. 136). Насилля на основі 

феноменології аналізується як феномен соціальної реальності. Остання 

пояснюється як результат діяльності окремих індивідів та їх груп у процесі 

міжособової взаємодії, з одного боку, та встановлення стійких 

взаємовідносин із соціальними інститутами, з іншого. Важливе місце у цій 

методології займає соціальний досвід. Показуючи слабкість феноменології, 

яка сконцентрована на сутнісне споглядання і трансцендентальну 

самоінтерпретацію власного досвіду, Б. Вальденфельс наголошує, що 

"соціальні інститути знаходяться на зламі ідеального і фактичного, свого і 

чужого" (Вальденфельс, 2002, с. 93), а тому пропонує власну концепцію 

застосування її методів – респонзивну феноменологію (феноменологію 

чужого). Чуже, за Б. Вальденфельсом, "стає тим, чим воно є, лише в події 

відповіді, тобто воно ніколи не може бути повністю й однозначно 

визначеним" (Вальденфельс, 2004, с. 43), тому Чужий не є для суб’єкта 

соціальної взаємодії проблемою, яку можна розв’язати, він передує 

концепціям та способам інтерпретації Чужого. Такий підхід дозволяє 

розкрити характер насильницької дії як по відношенню до "Іншого-Чужого", 

так і по відношенню до "Себе-Чужого".  

Важливим для розкриття сутності насилля у період соціальних 

трансформацій є вивчення конкретних історичних подій, соціальних фактів. 

Але одразу постає питання щодо критеріїв їх відбору для наукового аналізу 

та пояснення теорій чи тверджень, адже слід врахувати, що множинність 

проявів насилля містить у собі й різні рівні їх смислів, які ускладнюють 

подальшу інтерпретацію та відтворення. У цьому контексті доречним є 

використання методів історичної герменевтики, які дозволяють досліднику 
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самому обирати як звичайні, так і значимі події та факти для аналізу. 

Історична герменевтика акцентує на "розумінні" історичних документальних 

пам’яток через встановлення діалогу з їх авторами, у з’ясуванні, як вони 

інтерпретувати сучасні для них події. Як зазначав Г.-Г. Гадамер, "кожна 

епоха по-своєму розуміє текст, що надійшов до неї по-своєму, бо він 

належить до цілісності історичного передання, яке становить для неї 

фактичний інтерес і в якій вона прагне зрозуміти саму себе" (Гадамер, 2000, 

с. 275).  

У цьому контексті О. Афанасьєв пропонує застосовувати квантитативні 

та квалітативні підходи до аналізу та відбору тих чи інших історичних подій. 

Квантитативні підходи містять у собі різні теорії, методи, моделі, об’єднані 

застосуванням в них кількісних засобів, предметом розгляду є не окремі, 

ізольовані у часі й просторі факти, події чи індивіди, а відповідні ряди 

однорідних одиниць, які аналізуються як тимчасові серії, що, у свою чергу, 

дозволяє суттєво обмежити суб’єктивні судження дослідника (Афанасьєв, 

2013, с. 14). Ці підходи до дослідження насилля як соціального феномену, 

насилля у контексті соціальних процесів дозволяють встановити тенденції 

зростання чи спадання протестних настроїв (збільшення чи зменшення 

кількості осіб, які беруть участь у протестах), розкрити харакетер їх 

залежності від кількості актів прямого фізичного насилля тощо. Утім для 

соціальних систем існує велика ймовірність похибки при встановленні 

кількісних закономірностей. Разом з тим, квалітативні підходи не 

орієнтуються на ідеали класичної науки, зосереджуючи увагу дослідника 

передусім на вивченні окремого історичного персонажу в рамках 

мікроісторії, акцентуючи на непрямих свідченнях, ознаках і прикметах, 

пізнання історичної дійсності досягається в рамках інтуїтивного поетичного 

мислення з його асоціативністю, образністю, метафоричністю і миттєвими 

одкровеннями інсайту (Афанасьєв, 2013, с. 14-15). Відтак, це дозволяє 

пояснити спалахи ірраціонального насилля в умовах соціальної стабільності, 

визначити роль особи у ситуації масового терору і т. д. 
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Представник Львівсько-Варшавської школи К. Твардовський, 

розвиваючи ідеї М. Страшевського, визначив такі три методи дослідження 

історії філософії: біографічний, критичного викладу, 

конструктивний (Твардовский, 1997, с. 193). При чому конструктивний, в 

якому основними задачами є виявлення законів, що керують розвитком 

філософії, проголошується ним "найвищим ступенем філософського опису 

історії", адже саме він "веде нас до розуміння ходу історії, який проявляється 

у філософських науках" (Твардовский, 1997, с. 193). Тоді як біографічний 

метод зводиться до ознайомлення з визначальними для розвитку 

філософської думки постатями, а метод критичного викладу – до 

співставлення та оцінки філософських ідей, поглядів і, навіть, систем з метою 

виявлення їх відносної чи абсолютної цінності. Ці методи можна 

застосовувати як до історії філософії загалом, так і до конкретних 

філософських проблем. Логіка нашого дослідження потребує, погоджуючись 

із зазначеною оцінкою методів К. Твардовським, передусім використання 

конструктивного методу, на основі якого необхідно виявити основні 

тенденції як до визначення поняття "насилля" в історико-філософській 

перспективі, так й основні погляди на роль та місце насилля у соціальних 

перетвореннях, в т. ч. і соціальних трансформаціях. Водночас виходячи з 

принципу наукової об’єктивності, доречно використати апостеріорний 

конструктивний метод, суть якого полягає у виявленні загальних законів 

розвитку філософських поглядів на певну проблему в самих історичних 

фактах, на відміну від апріорного, який виходить уже з певного визначеного 

погляду. 

Доцільним для аналізу проблеми феномену насилля у контексті 

соціальних трансформацій є використання методу культурно-історичної 

генетики. Він полягає у поясненні певних соціальних феноменів у 

конкретних суспільствах чи окремих культурно-цивілізаційних регіонах не 

лише на основі процесів, які спостерігаються безпосередньо, а, передусім, на 

гранично доступній глибині їх історії, виявляючи культурно-історичну 
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унікальність, тобто визначаючи "код культури", який сформувався на ранніх 

етапах існування цього суспільства і діє у нинішній час (Кантор, 1992, с. 10). 

Цей метод дозволяє, з одного боку, визначити сутнісні ознаки насилля, 

властиві кожному суспільству на кожному етапі його розвитку, а з другого – 

виявити як специфіку вираження його форм залежно від культурно-

історичних традицій, так і унікальні для них способи подолання та 

запобігання насиллю. 

Також актуальним методом дослідження соціальних феноменів є 

пояснення, яке дозволяє досліднику отримати знання про сутність об’єкта 

пізнання, його зміст та структуру, причини виявлення та особливості 

функціонування та реалізації. Пояснення має на меті встановлення причин, 

які детермінують реалізацію насилля, зрозуміти його природу. Це, у свою 

чергу, дозволяє раціонально, на наукових позиціях осмислити минуле й 

теперішнє та здійснити прогнози відносно подальшої еволюції його 

форм (Орлов, 1985, с. 158). А відтак, метод пояснення для реалізації 

зазначених завдань потребує, з одного боку, встановлення причин 

специфічності форм насилля, особливостей реалізації на індивідуальному та 

груповому рівнях та причин універсальності насилля як онтологічної ознаки 

соціального буття, його залежності від інших соціальних феноменів та 

процесів. 

У гуманітарних науках можемо спостерігати чималу кількість підходів 

до аналізу насилля як соціального феномену, що, у свою чергу, пояснює й 

відсутність єдиного визначення зазначеного поняття. До проблем аналізу 

насилля, визначення поняття "насилля" у філософських розвідках, 

присвячених як власне проблемам існування та реалізації насилля 

соціального феномену, так і супутнім проблемам (війни, терору, примусу) 

зверталася низка зарубіжних та вітчизняних науковців. Зокрема, проблема 

насилля розкрита в енциклопедичних статтях В. Нестеренка, Є. Плімака, 

М. Степанянца та ін. Спроба здійснення системного підходу до визначення 

поняття "насилля" здійснено у колективних монографіях "Насилля: тенденції, 
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структури, проблеми аналізу" (за ред. В. Гайтмейєра та Г.-Ґ. Зьоффнера), 

"Міжнародний довідник з насилля" (за ред. В. Гайтмейєра та Дж. Хейґана), 

"Насилля: міждисциплінарний довідник" (за ред. К. Ґудеуса та 

М. Кріст) (Soeffner, 2004; Hagan, Heitmeyer, 2002;50 Gudehus, Christ, 2013]. 

Насилля як фактор еволюції, його роль в історії, терпимість та ненасилля 

аналізує В. Красіков, насилля як фактор історичного процесу – Р. Ібрагімов, 

насилля на сучасному етапі розвитку суспільства у контексті цивілізаційних 

перспектив – П. Імбуш (Красиков, 2010; Ибрагимов, 2011; Imbusch, 200059). 

Зміст та форми насилля, а також роль волі як його інструменту в контексті 

дослідження проблем війни розглядає Г. Гофмайстер. В. Денісов досліджує 

соціологію насилля, А. Дмітрієв та І. Залисін – економічне, політичне, 

соціокультурне та психологічне коріння насилля, Я. Гілінський – форми 

соціального, а Я. Ф. Реемтсма – фізичного насилля (Hofmeister, 2001; 

Денисов, 1975;249 Дмитриев, Залысин, 2000; 226 Гилинский, 2013; 

Reemtsma, 2008)91. Взаємовідношення агресивності людини та насилля 

розкривають К. Валь та А. Налчаджян (Wahl, 2009; Налчаджян, 2007). 

Д. Норт порівнює особливості здійснення насилля у "природних" 

суспільствах та суспільствах відкритого доступу (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 

2011). 

У історіографії дослідження проблем насилля виокремлюються як різні 

аспекти його вивчення, так і різні підходи до інтерпретації та пояснення. У 

монографії А. Дмітрієва та І. Залисіна "Насилля: соціо-політичний аналіз" 

автори аналізують феномен насилля незалежно від аксіологічних оцінок та 

суджень (Дмитриев, Залысин, 2000). Насилля як предмет філософських 

рефлексій розкрито у працях В. Остроухова (Остроухов, 2001). Особливості 

здійснення насилля у ХХ столітті та аналіз сучасних пошуків шляхів його 

подолання є предметом дослідження П. Сауха "ХХ століття. 

Підсумки" (Саух, 2009). Специфіку утвердження інформаційного насилля у 

сучасному глобалізованому світі досліджували О. Дзьобань та 

В. Пилипчук (Дзьобань, Пилипчук, 2011). Різні аспекти вияву соціального 
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насилля розглядаються і в дисертаційних дослідженнях українських 

філософів, зокрема їх авторами осмислено роль насилля під час воєн в 

історично-цивілізаційному зрізі (В. Мандрагеля), насилля в інформаційному 

суспільстві (Д. Метілка), проаналізовано форми політичного 

насилля (А. Боброва), суспільні чинники трансформації насилля у 

ненасилля (В. Фуркало), теорії ненасилля у контексті розробки 

концептуального підходу для переосмислення шляхів розвитку суспільства 

за умов сучасних цивілізаційних викликів (В. Дудченко), феномен агресії, а 

також з’ясовано її суть та природу, амбівалентність якої визначає соціальний 

розвиток (Н. Чеботарьова), агресію та жорстокість у контексті антропології 

насилля (Є. Гальона). 

Висхідним моментом для кожної наукової розвідки цього спрямування 

є визначення поняття "насилля", про що свідчить значна кількість спроб його 

тлумачення і розуміння. При чому у низці соціально-філософських, 

антропологічних та психологічних теорій саме насиллю надає вирішальну 

роль в історичних процесах. Але об’єктивний науковий аналіз насилля як 

соціального феномену ускладнюється культурними впливами. Д. Річес у 

праці "Антропологія насилля" вказує на вплив побутових уявлень на наукове 

трактування "насилля", адже в англо-саксонській традиції насилля 

проголошено своєрідною ірраціональною субстанцією в людині як крайнього 

вияву негативізму до цього соціального феномену (Riches, 1986, с. 2). Різні 

спроби абсолютизувати деконструктивний характер насилля, ігноруючи інші 

аспекти його вираження, заміщати "погане" поняття "насилля" на "добре" 

"ненасилля" є, на нашу думку, беконівськими ідолами театру, які не 

дозволяють здійснити системний аналіз досліджуваного феномену. Власне, 

вивчення насилля на основі принципу європоцентризму чи з позицій будь-

якої релігійної системи заперечує сутність іншого принципу – об’єктивності.  

А. Гусейнов виокремлює два підходи до визначення поняття "насилля": 

абсолютистський та прагматичний (Гусейнов, 1995, с. 35). Перший 

ототожнює насилля зі злом, яке несе негативне оціночне навантаження, воно 
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містить у собі усі форми фізичного, психологічного, економічного 

пригнічення. За такого підходу знімається проблема виправдання насилля і 

можливостей його конструктивного використання, заперечення насилля 

виглядає як моральна програма. Прагматичний підхід орієнтується на 

ціннісно нейтральне й об’єктивне трактування насилля як фізичної та 

економічної шкоди, яку наносять люди один одному. Це актуалізує питання 

виправдання насилля, визначення можливостей його застосування у певних 

ситуаціях, але при цьому відсутні критерії для його вирішення (Гусейнов, 

1995, с. 35). Д. Метілка класифікує підходи інтерпретації поняття "насилля" 

на онтологічний, етичний, аксіологічний, культурно-антропологічний та 

комунікативний. Онтологічний дефініює насилля як одну із першооснов 

усього сущого, етичний – як категорію морального життя індивіда, 

аксіологічний – як ціннісну детермінанту поведінки індивідів у конфліктних 

ситуаціях, культурно-антропологічний – як складову діяльності людини, яка 

розуміється як культурна й природно сформована сутність, а 

комунікативний – як певний вид відносин, що приводять до перерозподілу 

"числа ступенів свободи поведінки" на користь суб’єкта насилля за рахунок 

його об’єкта (Метілка, 2009, с. 212-213). Поняття "насилля" переважно 

трактується у філософських науках, по-перше, як невиправдане, 

несправедливе використання сили для вирішення певних соціальних завдань, 

що зазвичай призводить до спотворення поставлених (навіть благородних) 

цілей і мети; по-друге, як примус (дія), до якого вдається особа, група, 

держава для досягнення поставлених цілей. Це використання сили пов’язане 

з прямим заподіянням фізичного, психічного чи морального збитку іншій 

особі або державі чи погрозою такого заподіяння (Саух, 2010, с. 114). 

Насилля постає особливим видом впливу людини на людину, метою якого є 

спонукання об’єкта впливу до визначеної поведінки, до певних 

дій (Hofmeister, 2001, с. 18). Насилля не можна зводити лише до комплексу 

відповідних дій суб’єкта, що мають негативний характер, передусім – це 

соціокультурний феномен, який, за визначенням В. Денисова, виступає як 
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трансісторична форма соціального життя, всезагального модусу існування 

людства (Денисов, 2008, с. 43). Воно має на меті "забезпечення, захоплення й 

утримання політичної влади та економічного панування, набуття і 

збереження незалежності й суверенітету, різного роду прав і привілеїв, 

задоволення територіальних та інших претензій, обмеження інтересів 

протилежної сторони, нав’язування будь-кому своєї волі" (Денисов, 1975, 

с. 6-7). Такий підхід дозволяє трактувати насилля як феномен, іманентно 

присутній у багатьох соціальних процесах, і який виконує як деструктивну, 

так і конструктивну функцію. 

Насилля можна розглядати як "суспільні відносини, в ході яких одні 

індивіди (групи людей) за допомогою зовнішнього примусу, який ставить під 

загрозу життя, підкорюють собі інших, їх здібності, продуктивні сили, 

власність" (Гусейнов, 2010, с. 14). На примусі та спрямованості на волю 

наголошує В. Красіков, який визначає насилля як "безпосереднє фізичне чи 

психічне протиборство, взаємодію, що примушує, прямий чи дистанційний 

контакт між основними учасниками зшибки тіл та воль" (Красиков, 2010, 

с. 19). Акцентуючи на інструменталістській ролі насилля українські та 

російські філософи в другій половині ХХ ст. звужували і суб’єкт насилля до 

класу чи групи. Так, у "Філософському словнику" за редакцією 

В. Шинкарука насилля трактується як застосування будь-яким суспільним 

класом чи соціальною групою примусу щодо інших груп чи 

класів (Шинкарук, 1986, с. 412). Це визначення певною мірою повторює 

запропоноване Є. Плимаком у "Філософській енциклопедії" за редакцією 

Ф. Константінова (Плимак, 1964, с. 551). Утім, у "Філософському 

енциклопедичному словнику" за редакцією В. Шинкарука В. Нестеренко 

розглядає поняття "насилля" поза класово-груповим контекстом і не як 

примус, а як силу, спрямовану передусім проти свободи (Нестеренко, 2002, 

с. 408). Л. Свендсен трактує насилля як "навмисне причинення живій істоті 

шкоди чи болю проти її волі" (Svendsen, 2010, с. 142). У колективній праці 

Всесвітньої організації охорони здоров’я "Всесвітня доповідь про насилля і 
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охорону здоров’я" (автори: Е. Ґ. Круг, Л. Л. Дальберґ, Дж. А. Мерсі, Е. Б. Цві, 

Р. Лозано) поряд із силою інструментом насилля визначається влада. Відтак 

насилля інтерпретується як "навмисне використання фізичної сили чи влади 

проти себе, іншої людини чи групи осіб або спільноти, що призводить чи має 

високу ймовірність приведення до поранення, смерті, психологічної шкоди, 

недорозвиненості чи позбавлення" (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano, 

2002, с. 5). О. Тевлюкова визначає насилля як "перевищення необхідної міри 

[фізичного, психологічного] впливу і протидію у відповідь, в ході якого 

конструктивна взаємодія соціальних суб’єктів набуває деструктивного за 

своїм перебігом характеру" (Тевлюкова, 2005, с. 17). Але таке визначення 

абсолютизує деструктивний характер, заперечуючи, відповідно, 

конструктивний, тобто визнаючи, по суті, що будь-які соціальні протести, 

форми тиску на владу нездатні сконструювати нові соціальні структури. У 

цьому визначенні актуалізується також питання визначення параметрів міри 

сили та насилля. Насилля є онтологічною ознакою соціального буття, адже, 

як зазначав Ж. Дерріда, буття без насилля було б буттям, яке відтворює себе 

поза сущим: нічим, не-історією, невідтворенням, не-

феноменальністю (Деррида, 2004, с. 713). А відтак насилля постає як 

закономірне явище, оскільки існує на всіх етапах розвитку суспільства. Як 

форма розв’язання протиріч виступає фактором розвитку суспільних 

відносин, на всіх етапах має перетворюючий вплив на соціальну систему й 

оточуюче середовище і діє на всіх рівнях соціальної організації (Табатадзе, 

2003-2004, с. 114). Насилля реалізується через дію, що не отримала 

схвалення від об’єктів, на які вона спрямована, а їх права та інтереси 

ігноруються взагалі. Зміст поняття насилля визначає примус основним 

інструментом реалізації цього соціального феномену.  

Важливим для потрактування поняття "насилля" є, як зазначалося 

вище, субстанційний підхід. Складовою субстанційного підходу для аналізу 

насилля є здійснення субстанційного визначення самого поняття "насилля", 

тобто визначення його сутнісних характеристик, притаманних цьому явищу 
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поза часом та незалежно від особливостей його вияву у конкретному 

історичному соціумі, тлумачення насилля не як результату впливу комплексу 

факторів, а як самопричинного явища. За цим підходом можна визначити 

суть насилля як сили, спрямованої проти свободи індивіда. Такий зміст 

дозволяє пояснити різні форми насилля – відкриті та приховані, агресивні та 

неагресивні, а також виявити насилля як саму дію, так і як загрозу її 

застосування. Як зазначає В. Остроухов, насилля – це конкретно-історичний 

феномен, оскільки в кожну історичну епоху воно мало окрім загальних 

властивостей ще й власні функції та специфіку (Остроухов, 2000, с. 6). 

Тлумачення насилля відрізняється у різних культурах. О. Дзьобань та 

В. Пилипчук звертають увагу на те, що у традиційних східних суспільствах 

насилля здійснювалося як безпосередня і найчастіше персоніфікована 

регульована правовими нормами влада однієї людини над іншою (государя і 

його чиновників над підданими, батька над дітьми), а у західних ця форма 

насилля доповнюються і разом з тим обмежується іншою формою – 

прагненням знайти владу над об’єктом, включаючи до розуміння об’єкта 

соціальні структури і процеси (Джефферсон, 1968-1969, с. 28). 

Субстанційний підхід, з одного боку, дозволяє не звужувати суб’єктність 

насилля, а, з другого, – аналізуючи його модуси, тлумачити насилля як 

соціальний феномен, онтологічну засаду соціального буття, що зводить 

дискусію про етичне маркування насилля та про його легітимізацію у 

площину вияву конкретних форм насилля (етичних, правових, психо-

фізіологічних тощо). Атрибутами насилля є примус, соціальна стигматизація, 

нанесення фізичної, психічної чи / та моральної шкоди. 

В. Гайтмейєр та Дж. Хейген окреслюють такі "пастки", в які можуть 

заходити дискусії стосовно визначення поняття "насилля": відбувається зайве 

індивідуалізування, патологізування та біологізування насильницьких дій, 

залишаючи поза увагою комплексні соціальні зв’язки (пастка іншого 

тлумачення); воно окреслюється за допомогою сенсаційного лексикону за 

темою насилля, що розповсюджується у засобах масової інформації (пастка 
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скандалізації); насилля також відчувається індивідами скрізь у 

буденності (пастка інфляції); утверджуються дискурси стурбованості за 

схемами "злочинець – жертва", "добрий – злий" (пастка моралізування); 

насилля, яке вчиняється, деякими групами тлумачиться як нормальний та 

природний розвиток (пастка нормалізування); пропонується надзвичайно 

спрощене пояснення комплексного насилля (редукційна пастка) (Hagan. 

Heitmeyer, 2002, с. 21). У той же час К. Валь застерігає від пастки біофобії, 

коли аналізуються передусім соціальні фактори і конструкції, залишаючи 

поза увагою біологічні основи та біопсихологічні механізми агресії (Wahl, 

2009, с. 13). А українські філософи О. Шморгун та І. Бойченко вказують на 

абсолютизацію ролі індивідуального та надіндивідуального для стримування 

агресивної природи людини у теорії суспільного договору Т. Гоббса та Ж.-

Ж. Руссо, в якій наголошується, що для стримування агресивних інстинктів 

людей доводиться апелювати до божественної сутності правителя та його 

моральних, інтелектуальних та духовних атрибутів, відтак насилля з боку 

правителя обмежене певним свідомим сутнісним началом, яке не дозволяє 

йому "нерозумно" застосовувати карально-примусові функції 

держави (Шморгун, Бойченко, 1987, с. 140). Таким чином, цей підхід виявляє 

пастку надособистісного та віри в раціональне. 

Вивчення змісту поняття насилля передбачає розгляд його 

співвіднесення із поняттями "агресія" та "сила". За наявності багатьох 

підходів до визначення понять "насилля" і "агресія" можна концептуально 

виділити спільну для першого (як соціального феномену та характеру 

соціальних відносин) і другого (як моделі поведінки) значень 

характеристику, яка полягає у заподіянні чи загрозі заподіяння суб’єктом 

фізичної чи психічної шкоди об’єкту, на який спрямована дія (Слюсар, 2014. 

Поняття "агресія" у предметному полі соціальної філософії, с. 77-78). Власне, 

агресія – це один із способів здійснення насилля, але не кожна форма агресії 

є насиллям. До насильницьких форм можна віднести лише інструментальні, 

яким притаманне використання усвідомлюваних дій, що причиняють шкоду 
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об’єкту. А насилля, у свою чергу, є невід’ємним від агресії, адже воно 

виступає фазою його ескалації. 

В. Красіков вважає, що насилля не існує поза агресією, і 

навпаки (Красиков, 2010, с. 19). Гадаємо, що ця думка потребує 

змістовнішого доведення, оскільки вона не враховує раціональні форми 

насилля (наприклад, компетентне), які не лише не потребують агресії, а 

переважно заперечують її застосування. Агресія постає засобом досягнення 

мети і передбачає підкорення об’єкта. Незважаючи на деструктивний 

характер агресії, дія якої детермінована системою стримувань, запобігань і 

протидії їй, закріплених в моралі та юридичних нормах, агресія може бути 

єдиною адекватною моделлю як для подолання перешкод на життєвому 

шляху особи, так і для соціальних змін та, навіть, трансформацій загалом. 

Передумовою насилля є сила, яка діє як насилля лише за певних 

умов (Hofmeister, 2001, с. 18). Тому актуалізується питання про 

співвідношення насилля і сили. Власне, етимологія слова "насилля" як в 

українській, так і багатьох слов’янських мовах, наголошує на його 

походження від "сили", "міці", "могутності". Насилля, відтак, розумілося як 

те, що здійснюється із застосуванням сили (над силу), викликає 

перенапруження. Щоправда в українській мові до цього слова є 

контекстуальний синонім "ґвалт", запозичений з німецької – від "Gewalt". У 

більшості європейських мов термін "насилля" походить від латинського 

"violentia", яке позначало "нещадність", "буйство", "нестримність", 

"жорстокість". У арабській мові поняття "насилля" близьке до понять 

"жорстокість", "строгість", "груба поведінка", у турецькій – "твердість", 

"жорсткість". Такий етимологічний екскурс дозволяє стверджувати про 

якісно різні підходи до розуміння понять "сила" та "насилля". Перше виражає 

об’єктивну реальність, величину, що визначає напрям і межі дії людини, 

спрямованої на перетворення дійсності. А друге є поняттям другого порядку, 

а відтак його варто розглядати не як поняття дії, а як поняття приписування 

чи прирахування (Бекер, 1994, с. 65). 
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У цьому аспекті дія аналізується як продукт приписування смислу, 

який надається не самій дії, а соціальному відношенню. М. Бердяєв 

акцентував на етичному аспекті розрізнення цих понять, протиставляючи їх 

за змістом. Насилля, на його думку, "означає відношення до людини як до 

об’єкта, а не суб’єкта" (Бердяев, 2008. Дух и сила, с. 165); сила, навпаки. 

Насилля у такому розумінні означає не надмірну силу, а безсилля. М. Бердяєв 

зазначав, що справжня сила, могутність звільняє, дає свободу усім та усьому, 

тобто вона є переводом у світ божественної енергії, її занурення у саму 

сутність речей, у той час як безсилля, здійснює насилля, поневолює (Бердяев, 

2007, с. 407). Відсутність сили, яка спрямовується на творче перетворення 

світу спричиняє появу насилля, котре втрачає свій творчих характер. 

Ж. Делез наголошував, що сила не має інших об’єктів та суб’єктів, окрім 

самої себе, вона завжди перебуває у відносинах з іншими силами, а насилля – 

"це один із супутніх моментів чи один із наслідків сили, але аж ніяк не її 

складова" (Делез, 1998, с. 97). Тобто насилля завжди впливає на конкретні 

об’єкти, трансформуючи чи, навіть, знищуючи їх. А сила в делезівській 

інтерпретації розуміється як дія, спрямована на актуальну чи ймовірну дію. 

Насилля визначає характер діяльності індивідів у суспільстві, який 

фіксує грань "необхідного" та "небажаного". На цю грань вказує А. Конт-

Спонвіль, який тлумачить насилля як непомірне застосування сили, 

зауважуючи, що воно буває необхідним (помірність не завжди можлива), але 

ніколи не буває благом; завжди варте співчуття, але не завжди 

очікуване (Конт-Спонвиль, 2012, с. 337). "Необхідне" – найбільш ефективне 

або безальтернативне рішення щодо вчинення / невчинення конкретних дій. 

Як зазначають М. Кріст та К. Гудеус, розрізнення понять "насилля" і "сила" 

дозволяє при визначенні першого фокусуватися на дії, реалізованій акторами 

в конкретній ситуації діяльності, яка наносить фізичну чи психічну шкоду, 

враховуючи, що суб’єкти насилля прагнуть її уникнути взагалі; це 

пояснюється тим, що насиллю "для того, щоб трансформуватися у силу як 

владу вона (дія) не повинна реалізовуватися – достатньо простих 
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погроз" (Christ, Gudehus, 2013, с. 4). Наявність численних спроб в історії 

філософії пояснити необхідність насилля та виправдати його 

здійснення (зокрема відмовою від частини в ім’я цілого, принесенням жертви 

заради майбутнього, визнанням способом боротьби з насиллям за принципом 

"мета виправдовує засоби", способом реалізації справедливості у формі 

легітимного насилля, визначенням його історичним діянням та необхідної 

форми висхідного розвитку суспільства (Гусейнов, 2010, с. 16)), 

представлених у працях Платона, Августина Аврелія, Фоми Аквінського, 

Г. Гроція, Т. Гоббса, І. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса, Д. Дьюї, Л. Троцького та 

інших, доводить, що цей принцип є ключовим при прийнятті конкретного 

рішення, в т. ч. тих, які мають соціальний характер. Актуалізується питання 

права на насилля конкретними соціальними групами та / чи особами. Такий 

підхід дозволяє встановити критерій, який визначає дію як насилля, 

результат, а точніше здатність певними особами та групами утверджувати у 

масовій свідомості власну інтерпретацію. 

Насилля ж, погодимося із Г. Арендт, за своєю природою 

інструментальне, оскільки як і всі засоби, воно потребує керівництва та 

виправдання тією метою, якій слугує (Арендт, 2014, с. 60). Але зведення 

насилля винятково до інструменту, на нашу думку,  не дозволяє розкрити 

його сутнісні характеристики. Необхідність у цьому контексті розуміється не 

як система соціальних зв’язків і відносин, яка визначає напрям і характер 

змін, руху, розвитку, передбачаючи їх результати, а передусім як оцінка 

виправдання застосованих чи потенційно застосованих дій їх суб’єктом. 

"Небажане" ж постає як зафіксована у соціальних нормах пряма чи непряма 

заборона на вчинення певних дій, які загрожують свободі волі індивіда. Але 

особливістю насилля є відмінність від інших форм суспільного примусу 

жорстокістю, властивою для природної боротьби за існування, і водночас 

відмінністю від природної агресивності через апеляцію до понять блага та 

справедливості (Гусейнов, 2010, с. 14). "Небажаність" як характеристика 

насилля у науковій літературі ще не набула достатнього поширення, але 



80 
 

спроби уже здійснюються. Так, австралійський філософ, політолог Дж. Кін у 

монографії "Роздуми про насилля" хоча й абсолютизує фізичну складову 

насилля, визначає цей соціальний феномен як "небажаний [unwanted] 

фізичний вплив груп та / або індивідів на тіла (органи) інших" (Keane, 1996 , 

с. 67). Такий підхід дозволяє нам уникнути зазначених "пасток", особливо 

"пастки моралізування". Насиллям у суспільній свідомості позначаються дії, 

діяльність індивідів, груп, спільнот, що спрямовані на встановлення нових 

соціальних порядків. Специфічною рисою насилля є визнання суспільством 

необхідності його застосування при одночасному запереченні його як загрози 

свободі. Застосування насилля може ґрунтуватися на агресивній поведінці 

суб’єктів, що здатне, у свою чергу, вивести його за межі раціонального 

осмислення та контролю. Одним із основних суб’єктів насилля виступає 

влада як соціальний інститут. Е. Тоффлер визначав насилля разом із 

багатством і знанням атрибутом влади, констатуючи, що "влада ... 

народжується насиллям" (Тоффлер, 2003, с. 33). Це пояснюється наявністю 

додаткових конотацій у понятті "насилля", які наближають його до поняття 

"влада", що, наприклад, простежується в німецькій та фінській мовах. Влада, 

як зазначає С. Пролеєв, "є однією з фундаментальних очевидностей, з яких 

людина виходить і якими керується у своєму бутті. Дана очевидність 

присутня в людському мисленні і діях, переживанні і самовідчутті незалежно 

від світоглядних переваг, віри, особливостей тілесної конституції чи 

душевного стану; так само вона існує без чіткої залежності від 

концептуалізації влади тією чи тією свідомістю, тим чи тим 

світоглядом" (Пролеєв, 1998, с. 13). Насилля, яке як і влада належить до 

невід’ємних якостей людського буття, навпаки, виявляє таку залежність. 

Тобто універсальним для кожного суспільства є факт оцінки певних дій як 

насилля, але яких саме визначається системою соціальних, політичних, 

правових, культурних та ін. норм і правил у кожному конкретному 

суспільстві на конкретних етапах історичного розвитку окремо. Але при 

цьому насилля здатне виходити за межі існуючої правової системи 
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суспільства, руйнувати її та встановлювати нову. Інструментальний характер 

владного насилля полягає не стільки у застосуванні силових методів впливу 

на об’єкти, скільки у загрозі її застосування, тобто примусі.  

В. Шінкель визначає основні антиномії, які містить у собі насилля як 

соціальний феномен. З одного боку, насилля руйнує соціальний порядок, а з 

другого – конституює його; воно постає соціальною проблемою і, навпаки, є 

способом її розв’язання; насилля є чистою деструктивною формою 

соціальності та позитивною формою соціальності, яка консолідує індивідів; 

воно є способом подолати непередбачувані випадки і водночас виразною 

формою та джерелом непередбачуваності; руйнує норми та посилює їх; 

явний і водночас латентний процес; насилля держави реагує на нелегітимне 

насилля та активує відмінності між легітимним та нелегітимним насиллям; 

насилля є соціальним процесом, який має значення щодо зовнішнього 

референта та процесом, який характеризується винятковою 

автореферентністю; воно відштовхуюче і приваблююче водночас, є засобом 

для завершення і завершенням саме по собі (Schinkel, 2010, с. 15). 

Враховуючи основні протиріччя, які містить саме насилля, узагальнимо і 

спробуємо з’ясувати зміст його основних ознак. Як зазначалося вище, 

атрибутами насилля, виходячи із субстанційного підходу до визначення 

"насилля", виокремлено примус, соціальну стигматизацію, нанесення 

фізичної, психічної чи / та моральної шкоди. Розкриємо зміст кожного із 

зазначених атрибутів.  

Поняття "примус" у філософських словниках, як правило, залишається 

поза увагою. Щоправда соціальна роль примусу аналізується у філософії 

права та соціальній філософії у контексті проблем функціонування правової 

системи, реалізації законів, здійснення державної влади. Примус у цьому 

контексті розуміється як "зумовлена кимось або чимось необхідність діяти 

певним способом, незалежно від бажання; натиск, обумовлений 

законом" (Насилля, с. 940). Примус, загалом, є ознакою соціальних відносин, 

встановлених та підтримуваних інституціалізованою та легітимізованою 
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владою. У соціально-філософському аспекті примус Н. Амельченко та 

Ю. Шейко трактують як "створення таких умов для іншого члена 

суспільства, за яких він не має іншого вибору, крім як виконати певну 

послідовність дій, визначених суб’єктом примусу" (Амельченко, Шейко, 

2009, с. 3). С. Пролеєв визначає наступні модифікації значення поняття 

"примус": примус як природну необхідність, власні потреби, з вимогами яких 

не можна не рахуватися; імпліцитний примус (виникає в ситуаціях 

соціалізації, опанування людиною загальних форм людського існування, 

наприклад мови); як влада належного, взагалі соціокультурна 

нормативність (Пролеєв, 2013, с. 8). Це не дозволяє зводити його трактування 

до єдиного знаменника. 

Вірменський психолог, філософ А. Налчаджян у контексті дослідження 

агресії аналізує співвідношення примусу і насилля, наголошуючи на 

етичному аспекті першого. Він визначає примус як насилля, мета якого 

користь для об’єкта такого соціального впливу, хоча може виражатися і у 

агресивних формах (Налчаджян, 2007, с. 157). Змістовним, на наш погляяд, є 

визначення ролі примусу у насиллі В. Беньяміном, який вказував, що воно є 

засобом досягнення правових цілей. Цей атрибут відображає 

правопідтримуючу функцію насилля (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, 

с. 186-187). "Примус" є ширшим за обсягом поняттям, ніж "насилля", відтак, 

будь-яке насилля передбачає примус, але не кожен вияв примусу є насиллям. 

Примус виявляється як необхідність для збереження порядку та дотримання 

безпеки громадян (примус дотримуватися загальнолюдських норм моралі й 

права); застосування сили з намірами зробити добро чи зло; власне, 

насилля (Садыкова, 2012, с. 50). Досліджуючи примус у контексті поширення 

релігії, П. Бейль наголошував на легітимацію будь-яких форм насилля на 

основі визнання у суспільній свідомості факту володіння істинним знанням і 

права його реалізовувати у соціальній практиці суб’єктом насилля. Так, 

філософ зазначає, що самий ясний зміст, в якому можна розуміти закон 

примусу, полягає у тому, що "будь-хто може користуватися тими формами 
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насилля, які справляють найбільші враження в країні, де він проживає, він 

повинен здійснювати насилля над тими, кого вважає такими, хто не стоїть на 

невірному шляху" (Бейль, 1968, с. 331-332). Такий підхід, зрозуміло, 

обмежений лише однією інституцією суспільства, може бути застосований і 

до інших інституцій та систем (економічну, політичну, культурну тощо). 

Установлені у кожній із соціальних систем норми та правила завжди 

піддаються критиці і або частково, або в цілому можуть заперечуватися 

окремим індивідом чи групою осіб. Примус є одним із інструментів 

реалізації соціальних норм. 

Важливо зазначити, що примус, на відміну від шкоди як атрибуту 

насилля, не передбачає кінцеве підкорення волі, а лише спрямування дії на 

неї. Так, зокрема, громадський примус здійснюється з прямої чи непрямої 

згоди тих, хто йому піддається. Можна виокремити такі основні форми 

громадського примусу, як патерналістську (панування зрілої (дорослої) волі 

над незрілою (дитячою)) та правову (попередній договір, за яким індивіди 

свідомо у рамках і для цілей суспільства відмовляються від частини своєї 

свободи і передають право матеріально гарантованого рішення з певних 

питань певним інститутам й інституалізованим особам) (Ожийова, 2011, 

с. 102: Гусейнов, 2010, с. 14). Водночас зазначимо, що застосування цих 

форм примусу виявляє тенденцію до втрати орієнтації на згоду об’єкта 

примусу. Це виражається у трансформації батьківських настанов у накази та 

демагогію, продукування законів та наказів, які не відображають суспільні 

запити, що, зрештою, виявляють примус як форму прямого насилля. 

Здійснення примусу пов’язане з волею його суб’єкта та об’єкта. Як 

зазначає польський дослідник насилля М. Карват, примус застосовується в 

ситуації відкритого протистояння двох осіб з неоднаковою волею, одна з 

яких має право або претендує на вимагання послуху та володіє достатніми 

ресурсами для забезпечення його здійснення (Karwat, 2001, с. 30). 

Аналізуючи проблеми права та неправа, примусу та злочину Г. Гегель 

вказував, що до людини як до живої істоти можна застосувати примус, 
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підкорюючи владі інших її фізичну і взагалі зовнішню сторону, але свободна 

воля в собі і для себе не може бути примушена, оскільки вона не відступає 

від зовнішнього, в якому її утримують, чи від уявлень про нього (Гегель, 

1990, с. 141). Хоча індивід і виконує певну дію під примусом, це не означає, 

що вона є добровільною. Власне, дію за умов, коли індивід перебуває під 

загрозою насилля, але не відчуває безпосереднього фізичного примусу 

(наприклад, коли він віддає гроші, дістаючи їх власними руками, людині, яка 

погрожує зброєю), можна класифікувати як добровільну (Арендт, 2013, 

с. 245). Відтак, для здійснення примусу, спрямованого на волю людини, 

необхідне бажання об’єкта, тобто примусити можна тих осіб, які самі 

виявляють бажання, щоб їх примусили.  

Атрибутивність примусу щодо насилля вирізняє його від влади. Це 

полягає у тому, що об’єкт примусу при насильницьких діях не має 

можливості вибору дій. Як зазначає Н. Луман, "у своєму крайньому варіанті 

насилля зводиться до застосування фізичного насилля і тим самим підміни 

власними діями дій інших людей, які влада нездатна викликати" (Луман, 

2001, с. 19). Це дозволило автору стверджувати, що недостатність владного 

впливу призводить до насилля. Поняття "примус" дозволяє розкрити 

характер взаємовідношення "сили" і "насилля". Оскільки кожен об’єкт 

насилля володіє певною силою, яка протидіє на будь-який вплив на нього, то 

примус як атрибут насилля постає такою силою, яка не знищує силу об’єкта, 

а переорієнтовує її у бажаному для суб’єкта спрямуванні, переключає його 

енергію з одного виду на інший. Тобто основна задача насилля є не стільки 

фізичне знищення об’єкта, скільки вплив на його діяльність, спонукання до 

конкретних дії у бажаному для суб’єкта напряму, відповідно до вмотивованої 

ним необхідності. Нездатність же суб’єктом насилля здійснити зазначений 

вплив заперечує як його легітимність, так і функціональну здатність 

інституції, в межах якої воно застосовується. Ця загроза може вирішуватись 

або взаємним заміщенням суб’єкта і об’єкта насилля, або фізичним 

знищенням об’єкта. 
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Одним із атрибутів насилля є нанесення чи загроза нанесення психічної 

та / чи фізичної шкоди об’єкту, на який воно спрямоване. Деякі вчені, 

зокрема А. Гусейнов, Дж. Кін, зводять насилля до фізичного примусу, що 

передбачає, по-перше, вплив на тілесну оболонку об’єкта насилля, і, по-

друге, використання суб’єктом відповідних способів впливу, які ґрунтуються 

передусім на фізичних ресурсах (м’язів, мускулів та знарядь, які 

кваліфікуються як різноманітні види зброї (вогнепальної, холодної, хімічної 

та ін.)) (Семенова, 2005, с. 74). Зазначений звужений підхід до тлумачення 

насилля акцентує саме на таких прямих і доволі очевидних проявах насилля 

із зовнішньої та буденної точки зору як тілесні ушкодження та, як 

найрадикальніший вияв – смерть (Семенова, 2005, с. 74-75). Визнання 

заподіяння фізичної шкоди атрибутом насилля дозволяє, на перший погляд, 

уникнути дискусії про класифікування відповідних дій як насилля, тобто 

зняти з тлумачення цього соціального феномену залежність від аксіологічних 

оцінок та суджень. Але абсолютизація саме фізичної шкоди ігнорує та 

залишає поза увагою дослідників, з одного боку, нефізичні види шкоди, а з 

другого, – факти навмисного нанесення фізичної шкоди індивідом самому 

собі, наприклад, татуювання, шрамування, акти мазохізму, а також нанесення 

фізичної шкоди з лікувальною метою. Відтак, варто виокремлювати фізичну 

шкоду та морально-психологічну. Якщо перша позначається спрямуванням 

насилля на тіло людини, то друга – на емоційно-вольову складову. 

Проблемним для кваліфікування насилля у результаті аналізованої 

силової дії є визначення факту заподіяння йому навмисної чи ненавмисної 

шкоди. Якщо фізичну шкоду можуть встановити експерти-лікарі за 

наявністю в особи чи групи осіб травм, синців, гематом, то виявлення 

психічної значною мірою залежить від індивідуальних особливостей та 

здібностей людини сприймати та відображати оточуючу дійсність, тобто від 

рівня (порогу) уразливості. Для однієї особи найменша силова дія, 

спрямована на неї та її життєвий світ, може завдати психічну шкоду, у той 

час як іншою особою така ж сама дія може сприйматися як даність і 
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блокуватися психозахисними реакціями. Загалом руйнівним впливом на 

психіку людини можна визначити будь-яку дію, яка заважає їй підтримувати 

душевну рівновагу, почуття ідентичності та гідності, сенсу життя, 

підтримувати відносини з іншими, мотивацію та здатність до життя і 

співіснування з іншими (Karwat, 2001, с. 35) Враховуючи те, що, як 

наголошує Г. Кіреєв, "насилля існує там, тоді й оскільки, де, коли й постільки 

має місце присвоєння, пригнічення, підкорення волі суб’єкта, панування над 

нею" (Киреев, 1990, с. 103), варто визначити параметром віднесення дії до 

насилля спрямованість на волю об’єкта, що саме по собі є загрозою 

нанесення шкоди. У першу чергу це стосується заподіяння нефізичної шкоди, 

адже, як зазначає Б. Капустін, індивід може зазнати такої словесної образи, 

внаслідок чого відбувається його примушення до дій, які він ніколи не 

здійснив би за власної волі – від дуелі до самогубства, тобто йдеться про 

приклади найстрашнішого примусу волі (Капустин, 2004, с. 285). Й. Ґальтунґ 

для визначення критеріїв шкоди як складової насилля пропонує розглядати 

потенціал. Насилля, на його думку, присутнє, коли на людей впливають так, 

щоб їх фактична тілесна і розумова реалізація були нижчою за їх потенційну 

реалізацію (Galtung, 1969, с. 168). Не кожна дія, яка наносить шкоду, може 

бути насиллям, але водночас вона такою може стигматизуватися залежно від 

соціальних норм та правил конкретного історичного соціуму, залежно від 

визнання її таким об’єктом, на який вона спрямована. Т. Хомич, акцентуючи 

на тому, що зведення насилля до шкоди не відповідає його суті та не 

відмежовує його від суміжних понять, наводить приклад, за яким за цією 

логікою дії лікаря, спрямовані на порятунок життя людини, операція, повинні 

повністю підпасти під визначення насилля, адже він своїми діями наносить 

шкоду організму іншої людини (Хомич, 2012, с. 3). Заперечуючи певною 

мірою автору, зазначимо, що, як не дивно, дії лікаря дійсно можуть бути 

визначені як насилля за умови стигматизації їх або нормами конкретного 

історичного соціуму, або нормами культури, субкультури, світоглядними 

установками. Наприклад, лікарські експерименти Леонардо да Вінчі 



87 
 

засуджувалися офіційною церквою в його епоху; для мусульманської 

культури є гріховним вживання ліків на основі спирту, а низка релігійних 

організацій забороняє своїм прихильникам певні види лікарської допомоги 

(наприклад, переливання крові), або виступають за повну відмову від неї. 

Таким чином, нанесення шкоди є необхідною, але не єдиною умовою 

визначення певної дії насилля, вона повинна розглядатися у контексті 

конкретних історичних умов з урахуванням її стигматизованості. 

Аналіз соціальної стигматизації, як атрибуту насилля, попередньо 

потребує розкриття змісту поняття "стигматизація", оскільки воно введено в 

науковий обіг лише в 60-х рр. ХХ ст. і нині його вживання в дослідженнях, 

передусім у сфері соціальної психології, носить у певній мірі суперечливий і 

неоднозначний характер. Поняття "стигма", яке походить з давньогрецької 

мови, дослівно означає "клеймо", "випалена рана", завжди мало соціальний 

зміст, оскільки ці позначки на тілі, а згодом таврування замінювали 

нашивками на одязі, мали на меті передусім вирізняти відповідний 

соціальний статус маркованих. Нині стигма розуміється як певна якість чи 

ознака індивіда, яка визначається іншим індивідом як неприйнятність, 

негативність, неприємність (Кнуф, Эопов, 2006, с. 149). Стигма є 

соціокультурною якістю, яка на конкретний момент не відповідає 

актуальним соціальним цінностям і суперечить принципам та світоглядним 

настановам суб’єкта маркування. 

Стигматизація, відповідно, визначається як "упереджене, негативне 

ставлення до окремої людини або групи людей, пов’язане з наявністю у неї / 

них якихось особливих властивостей або ознак" (Смирнова, 2014, с. 340). 

Польська дослідниця Е. Чиквін окреслює такі типові для сучасного 

суспільства стигматизовані соціальні групи та спільноти як безхатченки, 

безробітні, національні, релігійні, сексуальні меншини, інваліди, пацієнти 

психіатричних лікарень, засуджені, алкоголіки та наркомани (Czykwin, 2008, 

с. 9). Особливістю "маркування", як вважають представники теорії 

стигматизації чи клеймування (зокрема, Говард Бекер, Едвін Лемерт і Кай 
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Еріксон), є те, що єдиною відмінністю між стигматизованою групою, 

наприклад, злочинцями та іншими членами суспільства вважається 

загальноприйнята оцінка. Тобто, за їх логікою, злочинці – це ті, кого піймали, 

а сам по собі вчинок не є кримінальним або некримінальним [цит. за 

Смирнова, 2014, с. 336). Відтак, на перший план стигматизація ставить 

соціальні оцінку та реакцію на подію, чи групу осіб. Такий підхід дозволяє 

вийти за межі предметного поля винятково соціологічних та психологічних 

наук, в яких аналізується насамперед специфіка діяльності стигматизованих 

соціальних груп чи окремих індивідів. Акцентування уваги на соціальній 

оцінці, відображеній у суспільній свідомості, дозволяє у межах соціальної 

філософії вивчати і стигматизовані соціальні явища, одним з яких є насилля. 

Щодо соціальної стигматизації як атрибуту насилля, то вона 

передбачає фіксування у суспільній свідомості характеристики конкретних 

дій як "насилля", визначаючи їх водночас як "небажані" та "необхідні". Саме 

із соціально-політичними процесами К. Валь пов’язує появу нових конотацій 

у тлумаченні поняття "сила", що згодом було зафіксовано у понятті 

"насилля", уже якісно відмінного від попереднього. Революції та 

громадянські війни, на його думку, актуалізували необхідність кожній із 

сторін протистояння визначити свої дії як необхідні й відповідні до дій 

опонента; дії супротивника "маркувалися" як насилля, у той час як власні 

агресивні дії – як захист (Wahl, 2009, с. 11). Водночас у результаті 

перенесення соціально "небажаної" якості насильника, як стигми, на 

відповідних осіб чи соціальних груп, інша група ілюзорно звільняється від 

наявності таких ознак в її членів, тобто у суспільній свідомості формується 

уявлення, що цією ознакою володіє Інший, реалізовується формула "Ворог не 

я, а він" (Кнуф, Эопов, 2006, с. 149). Визначення стигматизації одним із 

атрибутів насилля дозволяє уникнути абсолютизації інструменталістського 

підходу. Дійсно, насилля виступає інструментом, засобом досягнення мети, 

що його й виправдовує. Але насилля не лише породжує мету, як будь-які 

інші засоби, а й постійно підтримує її, співприсутнє в ній, адже насилля 
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призначене для того, щоб домогтися домінування, панування одних людей 

над іншими всупереч волі останніх і щоб постійно підтримувати стан такого 

домінування (Гусейнов, 2004, с. 20). А стигматизація вказує на протидію 

суспільства, яке заперечує насилля як загрозу соціальній стабільності, 

допускаючи його дію лише як одномоментний необхідний засіб. Близьким до 

зазначеного підходу визначення змісту поняття "насилля" є його 

потрактування у етико-правовому науковому полі. Тут номіналізація дії чи 

явища насиллям прямо залежить від суб’єкта, перед яким поставлена задача 

соціальної стигматизації ("маркування"). Таким суб’єктом, як правило, є 

уповноважені відповідними інституціями особи, групи чи організації 

(правові органи, релігійні та політичні організації, ідеологи тощо). Відтак, 

будь-яка силова дія з боку певних осіб, груп, та / чи організацій може 

"маркуватися" ними як насилля з метою подальшої заборони їх діяльності 

взагалі, тобто як "небажана". Але подібна стигматизація може бути 

спрямована і проти влади. 

У контексті дослідження проблеми легітимності насилля В. Беньямін 

зазначав, що насилля є активною поведінкою індивідів, груп, спільнот, 

спрямованою на реалізацію їх прав, для руйнування існуючого правопорядку, 

дозволена їм цим же правом, або такого ж спрямування пасивна поведінка у 

формі шантажу (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 182). Таким чином, їх 

силові дії стигматизуються як допустиме, або необхідне насилля. З одного 

боку, таке маніпулювання поняттям "насилля" має на меті функціональне 

збереження соціальної стабільності, з другого – є політичним інструментом 

для боротьби з опонентами. І хоча здається, що загалом цей підхід акцентує 

увагу на формальному вияві насилля як соціального феномену, а не 

змістовному, визначення соціальної стигматизації атрибутом насилля 

дозволяє показати взаємодію "необхідного" і "небажаного", зафіксованих у 

суспільній свідомості у конкретній історичній перспективі самим джерелом 

соціального розвитку. Нині спостерігається, окрім політичної 

обґрунтованості стигматизації насилля, тенденція до домінування 
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економічної. На цьому наголошував німецький учений Ґеорг Елверт, який 

ввів у науковий обіг поняття "ринок насилля" на позначення економічно 

вмотивованої соціальної системи насилля. 

Отже, поняття "насилля" можна тлумачити як атрибут суспільних 

відносин, у яких одні індивіди чи соціальні групи та класи застосовують до 

інших примус, спрямований на їхню волю, завдаючи фізичної, психічної чи 

моральної шкоди іншій особі шляхом застосування сили чи погрозою її 

застосування з метою спонукати об’єкт впливу до визначеної поведінки, до 

певних дій, а також і стигматизований суспільством як "необхідне" та 

водночас "небажане" застосування сили. 

Основні результати дослідження опубліковано у працях дисертанта: 

Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа. 

Слюсар, В. М. (2014). Поняття "агресія" у предметному полі соціальної 

філософії в контексті дослідження проблем насилля. Слюсар, В. (2014). 

Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. 

Слюсар, В. М. (2011). Проблема насилля і терпимості у східній патристиці 

(Климентій Олександрійський та Іоанн Златоуст). Слюсар, В. М. (2014). 

Субстанційний підхід у соціальній філософії. Слюсар, В. М. (2014). 

Субстанційне визначення поняття "насилля". Слюсар, В. М. (2014). 

Виявлення сутнісності та самопричинності як основна характеристика 

субстанційного підходу в науці. Слюсар, В. М. (2014). Соціально-

філософський зміст ідей В. Беньяміна про "міфічне" та "божественне" 

насилля. Слюсар, В. М. (2014). Вальтер Беньямін у пошуках чистого насилля. 

Слюсар, В. М. (2010). Інтепретація феномену насилля у філософії ХХ ст. 

Слюсар, В. М. (2014) Деякі зауваження до визначення змісту поняття 

"субстанційний підхід". 

 

Висновки до першого розділу. 

Незважаючи на те, що насилля хоча й відіграє важливу роль у 

соціальному житті, воно нечасто поставало предметом філософських 
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розвідок. До першої половини ХІХ століття проблема насилля розглядалася і 

як невід’ємний елемент світового порядку, як теологічна, політична чи 

етична категорія. Спроби філософського осмислення насилля як соціального 

феномену пов’язані з абсолютизацією ролі насилля як у соціальному житті 

загалом, так і в процесі соціальних трансформацій зокрема, з інкорпорацією 

насилля в ідеології, що відбулося в другій половині ХІХ століття. Розробка 

теорії насилля (К. Каутський, Л. Гумплович, Є. Дюринг) й теорії 

революційного насилля (К. Маркс, Ф. Енгельс, М. Бакунін, В. Ленін, 

Л. Троцький) та їх практичне упровадження визначило характер суспільних 

перетворень у глобальному масштабі протягом усього ХХ століття. 

Необхідність насилля пояснюється першими як першоосновою виникнення 

держави, що відбулося внаслідок утвердження відносин "завойовник – 

підкорений", а другими – умовою для подолання класових антагонізмів. 

Оскільки насилля завжди виступало способом підтримки відносин панування 

й поневолення, які фіксуються у правовій системі, подолання соціальної 

нерівності можливе лише насиллям як відповіддю на насилля. У теорії 

революційного насилля актуалізувалася проблема пошуку "чистого" 

(справедливого) насилля, яка досліджувалася у подальших студіях 

марксистів та неомарксистів В. Беньяміна, М. Бухаріна, Д. Лукача та ін. 

На початку ХХ століття сформувалася традиція критичного аналізу 

насилля, засадничими для якої стали праці Ж. Сореля "Розмірковування про 

насилля", Е. Блоха "Дух утопії" та, значною мірою, В. Беньяміна "Критика 

насилля". На думку Ж. Сореля, очистити поняття насилля допомагає ідея 

класової боротьби, оскільки прагнення уникнути соціальні конфлікти 

примушує капіталістів зменшити власні сили, актуалізуючи пролетарське 

насилля, яке їх же й повертає до ролі виробників, сприяє відновленню 

класових розмежувань. Е. Блох наголошував на міфічних основах насилля. 

В. Беньямін у своїх дослідженнях передбачив появу якісного нової форми 

насилля – правової. Правове насилля ним розуміється як засіб, на противагу 

якому виявляється чисте справедливе насилля, тобто у суспільному бутті 
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існує опозиція "міфічне" – "божественне" насилля, з яких перше є 

правовстановлюючим, а друге – право знищуючим. Д. Лукач виступав проти 

акцентування на розмежуванні насилля й економіки, насилля й права, 

легального та нелегального насилля, наголошуючи, що революція є 

результатом інтенсивних моральних пошуків, які спричиняють ситуацію 

соціально-історичного вибору для насильницького утвердження 

пролетарського класового панування. Г. Арендт заперечила абсолютизацію 

ролі революційного насилля, зазначаючи, що насилля протиставляється 

владі, воно здатне знищити владу, а не відтворювати її. 

На філософське осмислення феномену соціального насилля вплинули 

результати наукових досліджень психологів А. Адлера, А. Бандура, 

Л. Берковіца, Дж. Долларда, К. Лоренца, З. Фройда, В. Франкла, Е. Фромма, 

К. Хорні, які у свої працях проаналізували індивідуальні та масові вияви 

агресії та жорстокості. Ними проголошується, що на виникнення агресії 

впливають і соціальні, і природні фактори, а її усвідомлення як загрози 

винищення людини як виду спонукало до упровадження в якості соціальних 

норм та правил способів контролю її появи через церемонії та ритуали 

умиротворення, переорієнтацію агресивної поведінки, створення ефективної 

системи особистісних зв’язків, які гальмують агресію і т. д. Е. Фромм 

розрізняв притаманну людській природі захисну агресивність, яка акумулює 

внутрішні сили індивіда у боротьбі за виживання та деструктивну, яка не має 

жодних біологічних, політичних чи економічних причин і сформувалася у 

процесі розвитку цивілізації як наслідок відсутності в людини інстинктивних 

механізмів пригнічення внутрішньовидової агресивності. 

У ХХ столітті розкривалися різні аспекти насилля як соціального 

феномену, аналізувалися різні форми вияву та характеристики. Так, 

Д. Донцов наголошував на творчому характері насилля; у Ф. Фанона насилля 

постає універсальним методом соціального та духовного звільнення 

пригноблених, інтеграції суспільства, способом соціальних трансформації 

щодо деколонізації; Дж. Агамбен звертає увагу на суверенне насилля, яке 
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реалізується у надзвичайному стані й уже не трактується як природне; 

Ж. Дерріда заперечує можливість виявлення справедливого насилля, 

оскільки жодному людському суб’єкту не дана здатність його розпізнання; 

Ф. Хайєк, аналізуючи дію апарата насилля у тоталітарному суспільстві, 

акцентує на її необмеженості й відсутності право законності навіть за умов 

наявності законів; Г. Енценсбергер вказує на "розмитість" об’єкта 

спрямування та відсутність ідеологічної мотивації суб’єкта насилля у 

постіндустріальному суспільстві; Л. Свендсен акцентує на тому, що для 

самозбереження демократичне суспільство завжди потребує насилля, але як 

виняткову дію, умови якої визначені законами; К. Шлегель аналізує 

приватизацію державної монополії на насилля у сучасному світі; 

В. Софський розкриває характер взаємодії насилля й культури (насилля 

утворює культуру, а культура творить насилля), С. Жижек показує 

відносність оцінки акту насилля, здійснюється на основі передбачуваного 

стандарту "нормальної ненасильницької ситуації", але найвищою формою 

насилля і є насадження цього стандарту, відносно якого окремі події 

видаються насильницькими; М. Штаудіґл пропонує застосування 

феноменологічного підходу до вивчення насилля, а феномен насилля 

розуміється як реляційний (досліджується у площині визначення, яким чином 

суб’єкт переживає досвід насилля, яким чином цей досвід розуміється як 

насилля). 

Базовим підходом до аналізу насилля як соціального феномену є 

субстанційний, який проголошує фундаментальним принципом розуміння 

об’єкта пізнання аналіз його як стійкої сутності, зведення багатоманітності й 

мінливості властивостей до постійного, відносно сталого й постійно 

існуючого означення. Складовими субстанційного підходу є визначення 

сутності та модусносні (виявлення з множини форм і властивостей предмета 

дослідження його незмінних сутностей). Це реалізовується методом 

здійснення субстанційного визначення на основі принципу сходження від 

абстрактного до конкретного; здійснення аналізу форм через попереднє 
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встановлення змістовного зв’язку, констатацію відповідності форми сутності 

предмета; розкриття сутнісних характеристик предмета дослідження "у 

чистому вигляді", незалежно від темпоральних та атрибутивних ознак його 

форм. Властивістю субстанційного підходу є аналіз предмета як його 

самопричинності, визнання того чи іншого фактора реальності в якості 

причини самого себе (субстанції). Субстанційний підхід близький до 

субстратного, оскільки обидва спрямовані на виявлення сутності, але 

останній розкриває зміст досліджуваних явищ та процесів лише через 

вивчення специфіки їх речового, предметного матеріального носія. 
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РОЗДІЛ ІІ. НАСИЛЛЯ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ОСНОВА 

СОЦІАЛЬНОГО ЖИТТЯ 

 

 

2.1. Онтологічні засади насилля у соціальному середовищі: форми 

та види 

 

У науковій літературі у галузях філософії, соціології, психології, 

політології, педагогіки здійснено багато спроб класифікації типів, форм і 

видів насилля на основі різних підстав. Охарактеризуємо основні 

класифікації. П. Імбуш формулює визначальні елементи визначення насилля 

на основі ключових питань: хто здійснює насилля? що відбувається, коли 

застосовується насилля? як здійснюється насилля? для кого насилля є 

дійсним? чому воно застосовується? для чого та від чого здійснюється 

насилля?  (Imbusch, 2002, с. 34). На основі відповідей ним зроблено спробу 

класифікації форм насилля. Перша – за суб’єктом дії, тут виокремлюється 

індивідуальне, групове (колективне), інституційне (організаційне) насилля. 

Наступна визначає фактичний матеріал результатів дії та характер перебігу 

здійснення, вимір у просторово-часових параметрах, тобто феноменологія 

насилля. Тут виокремлюються також різні форми насилля за інтенсивністю 

дії. Далі основою класифікації є спосіб здійснення насилля (фізичне, 

психічне, символічне, комунікативне), об’єкт, на який спрямована його 

дія (на особи та на речі, обставини), причини та засади (різні форми залежно 

від мотивів та інтересів), цілі та мотиви (форми за наміром), за варіантами 

виправдання (легальне – нелегальне, легітимне – нелегітимне) (Imbusch, 

2002, с. 34-37). Автори праці "Всесвітня доповідь про насилля і охорону 

здоров’я" пропонують типологізацію насилля за суб’єктом і спрямованістю, 

виокремлюючи самоспрямоване, міжособистісне та колективне 

насилля (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano, 2002, с. 6). Тут 

виокремлюються насилля, завдане суб’єктом самому собі чи насилля, завдане 
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іншою людиною або малою соціальною групою, чи насилля завдане 

чисельними групами (наприклад, державою, організованими політичними 

групами, терористичними організаціями). Насилля, спрямоване на самого 

себе виражається, як правило у самогубстві та навмисному 

членоушкодженні. Міжособистісне насилля виражається у формах сімейного 

насилля та насилля над інтимним партнером, яке передбачає, що суб’єкт і 

об’єкт насилля мають тривалі стосунки між собою, а також насилля 

спільноти, за умов відсутності таких стосунків. 

Обидва типи насилля не мають прямого впливу на соціальні 

трансформації, а лише опосередкований. Акт вчинення самоспрямованого чи 

міжособистісного насилля може функціонально набути форму провокації, 

яка здатна спричинити утвердження в суспільстві відповідної форми 

колективного насилля, яка, у свою чергу, зумовить початок структурних 

трансформаційних процесів. Історичним прикладом можуть слугувати акт 

самоспалення Мухаммеда Буазізі 4 січня 2011 року як поштовху до 

Революції в Тунісі ("Жасминової революції") та чисельних акцій протесту в 

арабських країнах, в яких загалом понад 20 осіб, натхненні вчинком 

М. Буазізі, також здійснили акти публічного самогубства. Міжособистісний 

конфлікт між А. Конєцпольським і Б. Хмельницьким та акт міжособистісного 

насилля з боку першого спровокували через збройну відповідь другого 

національно-визвольну війну. 

Іншим аспектом вираження зазначених форм насилля є їх типовість. 

Вона виявляється або у масовості, або визначає якісно інший характер 

соціальної взаємодії у певних сферах. Так, збільшення кількості самогубств 

виявляє стан кризи соціального розвитку, що, у свою чергу, призводить до 

домінування відчуття страху, ставлячи під сумнів доцільність існуючих 

соціальних норм та правил. Типовість членоушкодження під час воєн, 

особливо в ХХ столітті, для якого характерна загальна мобілізація, засвідчує 

небажання широких верств населення брати в них участь. Отже, ідеологія як 

складова суспільної свідомості неадекватно відображає зміст, динаміку і 
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характер перебігу соціальних процесів, що актуалізує необхідність її 

трансформації. У тоталітарному суспільстві внутрішнє насилля над собою 

втягує людину в безодню терору, навіть коли вона одна, а тоталітарне 

панування намагається ніколи не залишати її наодинці, руйнуючи будь-який 

вільний простір між людьми і насильно стискаючи їх один з одним, 

тоталітаризм знищує й усі творчі потенції людської ізоляції (Арендт, 1996, 

с. 621). Створюються умови масової самотності, в яких індивід здійснює 

насилля над собою відтворюючи ідеї за константами логічного 

розмірковування. Збільшення кількості міжособистісних конфліктів та їх 

вираження у міжособистісному насиллі фіксує зростання рівня агресії в 

суспільстві, що детермінує характер соціального розвитку, спричиняючи 

соціальні трансформації. 

Колективне насилля – це "інструментальне використання насилля 

людьми, які ідентифікують себе як члени групи, незалежно від того чи ця 

група тимчасова, чи має більш постійну ідентичність, проти іншої групи чи 

компанії людей, з метою досягнення політичних, економічних чи соціальних 

задач" (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano, 2002, с. 215). Колективними є 

такі форми насилля, які мають значний масштаб управління через 

легітимоване управління і є конститутивним для значних масштабів 

організованості, а також через надання публічності (Imbusch, 2002, с. 46). 

Відтак, колективне насилля виражається у формах соціального, політичного, 

культурного та економічного насилля. Види політичного насилля: тероризм, 

державне насилля (геноцид, репресії) та ін. Економічне насилля, яке також 

здійснюється чисельними групами, вирізняється умотивованою економічною 

вигодою. Види економічного насилля: напади з метою зруйнувати ділову 

активність, економічні санкції, відмова в доступі до певних сфер послуг та ін. 

Деякі вчені, зокрема К. Ґудеус, виокремлюють колективне насилля як 

форму соціального насилля. Колектив стає суб’єктом насилля у конкретних 

політичних контекстах, зокрема ця форма виявляється як одна із складових 

диктатури, під час воєн. Колективне насилля спрямоване проти дискурсивно 
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і перформативно сконструйованих об’єктів (націй, етнічних груп, політичних 

груп та ін.) і приймає форми "ми"- та "вони"-диференціації (Gudehus). Ми 

поділяємо цю позицію, оскільки поняття "колективний" є вужчим за обсягом, 

ніж "соціальний", і акцентує увагу не стільки на значній кількості суб’єктів 

та об’єктів насилля, тобто на масовості, скільки на характері взаємозв’язку 

між членами спільноти, зокрема спільній меті, узгодженості в її досягненні, 

самоврядності. Тому, застосовуючи сферний підхід до аналізу соціальних 

процесів та явищ, тобто визначаючи специфіку їх вираження в основних 

сферах суспільного життя (економічній, політичній, соціальній та духовній) 

варто говорити про соціальне насилля, яке виражається у політичній, 

економічній, колективній (або власне соціальній) та культурній формах. 

Тому колективним насиллям можна назвати насилля, суб’єктом якого є 

організовані соціальні групи, які здійснюють насильницькі дії як відносно 

інших індивідів та груп, суспільства загалом, так і на кожного свого члена, 

який за таких умов не може виражати альтернативні ідеї, шляхи розв’язання 

проблем тощо. Відтак, колективне насилля – це утиски життєздатності 

колективів меншин за дискримінуючими домінуючими цінностями культури, 

інституційними правилами або розподілом ресурсів для того, щоб 

забезпечити дотримання інтересів власного колективу за рахунок інших 

колективів (Ferretti, 2015, с. 118). 

В. Ферретті виокремлює наступні різновиди колективного насилля за 

формами дискримінації: дискримінація через засоби масової інформації 

(дискримінаційне зображення минулого, дискримінація через розважальні 

чи / та інформаційні медіа, у доступі до ЗМІ); обмеження колективної 

ідентичності (дискримінація мовами, заборона імені ідентичності, 

специфічного колективного одягу, обмеження свободи культів); обмеження 

міжособистісних відносин (ускладнення чи заборона змішаних релігійних чи 

етнічних зв’язків та шлюбів); дискримінація і виключення з територіально-

гегемонного колективу (податкова дискримінація, обмеження громадянських 

прав, стигматизація, дискримінація у користуванні колективною 
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інфраструктурою, в економічному житті, обмеження професійної діяльності); 

дискримінація у використанні ресурсів території (обмеження чи позбавлення 

прав власності, обмеження у поселенні, у доступі до природних ресурсів і 

т. д.) (Ferretti, 2015, с. 118-119). Видами колективного насилля є також 

бандитизм, насилля в закритих соціальних організаціях, що функціонують за 

тоталітарним принципом. 

Однією з основних форм насилля, яка детермінує соціальні 

трансформаційні процеси, є політична. Політичне насилля – це "заходи 

фізичного та / або психологічного примусу, здійснювані політичним 

суб’єктом задля завоювання, утримання і використання державної влади, 

досягнення політичного панування, управління соціально-політичним 

процесом" (Зеленько, 2011, с. 482). Політичне насилля спрямоване на 

збереження чи зміну суспільних або міжнародних порядків та станів, яке 

реалізується у таких видах: війна, вигнання, геноцид, переслідування, 

репресії "зверху", повстання, терористичні акти "знизу" (Nolting, 2004, с. 18). 

Воно здійснюється спеціально створеними бойовими загонами чи 

відповідними уповноваженими силовими структурами: збройними силами, 

службами національної безпеки, поліцією, внутрішніми військами, 

національною гвардією тощо. Політичне насилля виступає інструментом 

захоплення чи утримання політичної влади через вплив на політичну 

діяльність опонентів, в т. ч. у найрадикальнішій формі – фізичному усуненні. 

Зауважимо, що поняття "політичне насилля" і "влада" доволі близькі, 

але не тотожні. Г. Арендт, розмежовуючи їх вказує, що насилля є руйнівним, 

антигуманним, воно ґрунтується на протистоянні одного проти всіх та 

виступає знаряддям, яке потребує поставлену мету і систему виправдань. 

Тоді як влада – конструктивна, як узгоджена дія вона ґрунтується на 

протистоянні всіх одному, існує як до моменту реалізації конкретної мети, 

так і незалежно від неї (Арендт, 2014, с. 49-62). Близьку до цієї позиції 

висловив В. Межуєв, котрий вказує на те, що "влада сприймається як 

насильницька у тій мірі, в якій вона примушує людину діяти всупереч своєї 
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волі та бажань" (Межуев, 2004, с. 105). Утім, на нашу думку, постає питання 

кількісного та якісного визначення зазначеної міри впливу на волю. Також не 

враховано, що примус є атрибутом і влади, і насилля, тому не може 

слугувати критерієм розмежування зазначених понять. 

Х. Ортега-і-Гасет розрізнення влади і насилля здійснює на основі 

аналізу сили як їх складової. Сила лише видається підставою влади, проте її 

застосування недостатньо для панування. Так, він наводить приклад, 

Наполеон хоча й вторгся з військом в Іспанію і тримався там певний час, але 

не панував жодного дня, оскільки влада – це нормальне вживання 

авторитету, заснованого на громадській думці (Ортега-і-Гасет, Бунт мас, 

1994, с. 92-93). Тобто панування як вияв влади передбачає не її захоплення, а 

використання. 

Недостатня реалізація функціонального призначення громадської 

думки, чи й відсутність останньої взагалі, не дає можливості для 

встановлення влади і спричиняє появу й подальше утвердження 

насильницьких форм політичної боротьби. Виходячи з цього, слід 

акцентувати на змістовній близькості та взаємопов’язаності понять "влада" та 

"насилля", адже це має соціальне вираження, яке виявляється у 

закономірності: зменшення впливу влади у суспільстві спричиняє зростання 

насилля у ньому. Політичне насилля може спрямовуватися на переконання 

владних інституцій щодо конкретної зміни соціальної, економічної, 

політичної, культурної систем, зміни структури влади, на захист групових 

інтересів, на придушення опозиції, для спротиву діяльності влади, для 

створення ситуації всезагального страху й паніки. 

Важливою ознакою політичного насилля, яка виражає його 

організаційний характер та спрямованість на запобігання появі 

ірраціональних форм насилля, протестної поведінки, є компетентність. 

Погодимося з Г.-П. Нольтінґом, що той, хто "схильний до насилля" за 

певними мотивами чи установками, не завжди володіє навиками до 

здійснення насилля, а відтак у політичному полі насилля опирається на 
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широкий спектр компетентностей, яким навчаються (Nolting, 2004, с. 29). 

При чому це навчання не зводиться винятково до владних інституцій таких 

як армія та поліція. Це можуть бути терористичні військові табори. А от 

здійснення самого політичного насилля передбачає кооперацію індивідів, які 

мають як різні мотиви та установки, так і компетенції. На основі 

компетентності об’єднуються для відкоригованої спільної дії структуровані 

ієрархічно різні суб’єкти політичних процесів як носії насилля, зокрема 

політичні фанатики, авантюристи, садисти, розсудливі владні стратеги, 

покірні громадяни і т. д (Nolting, 2004, с. 29). Таким чином, через оволодіння 

навиками до насилля, здійснюється організований вплив на соціальні 

процеси, на соціальну трансформацію. 

У цьому контексті польський дослідник Д. Мідер, досліджуючи 

детермінанти політичного насилля, вказує на дуалізм західної культури у 

поглядах на роль останнього у соціальних трансформаціях. З одного боку в 

ній засуджуються будь-які прояви насилля, вони визначаються як антитеза 

демократії, а з іншого – здійснюється зловживання насиллям та його 

стандартизація у політичній практиці. Європейська культура розвивалася 

завдяки політичному насиллю у формі завоювань, воєн, колоніалізму, 

експлуатації та на основі політичних і соціальних революцій, переворотів та 

етнічних конфліктів (Mider, 2014, с. 190). Звісно, будь-яка інша культура 

розвивається під впливом цих же факторів, але для них, як правило, не 

властива зазначена амбівалентність, адже з часів Французької революції 

політичне насилля супроводжується, водночас і підтриманням гасел свободи, 

рівності та братерства, і утвердженням віри в очищувальну силу війни та 

терору. Така амбівалентність, на нашу думку, може пояснюватися значною 

ресурсозатратністю політичного насилля. Як зазначає Р. Семенова, "насилля 

відноситься до числа найбільш дорогих засобів влади, оскільки 

супроводжується людськими втратами, знищенням матеріальних та духовних 

цінностей, дегуманізацією міжособистісних відносин" (Семенова, 2005, 

с. 77). Але логічно постає питання, чому під час соціальних трансформацій 
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політичне насилля актуалізується як інструмент політичної боротьби. 

О. Ковріжних визначає наступні фактори, які виявляють ефективність 

використання саме цього інструменту: насилля – це найбільш швидкий 

спосіб отримання політичної влади і досягнення визначених цілей 

політичними лідерами; це найменш затратний спосіб досягнення політичних 

цілей; при його використанні моделюється ефект демонстрації своєї сили, 

авторитета, переваги над іншими суперниками (Коврижных, 2010, с. 75). 

Звісно, потребує аргументації твердження про малозатратність політичного 

насилля, оскільки здійснення насилля, навпаки, потребує значних затрат 

ресурсів, що полягає як у розробці та виготовленні зброї, яка технологічно 

повинна випереджати наявну в об’єкта насилля, так і підтримці розвитку 

людських, фінансово-економічних, виробничих ресурсів. Як свідчить історія, 

особливо України за останні чотири роки, неспроможність на початкових 

етапах соціальних трансформацій легалізувати нововстановлені зміни, 

недостатність ресурсів влади для подальших трансформацій чи для їх 

запобігання, актуалізує утвердження політичного насилля як єдиного 

інструменту впливу на зазначені процеси. Враховуючи його високу 

ресурсозатратність та низьку ефективність, політичне насилля спричиняє 

появу інших форм насилля, які або посилюють його дію шляхом масового 

терору, або знімають пряму дію шляхом самоорганізації суспільства. 

Державне насилля як різновид політичного з’явилося лише два століття 

тому, незважаючи на те, що сама держава як інститут з’явилася значно 

раніше. Державне насилля вирізняється серед інших монополією на насилля. 

Вперше цю ідею концептуально виклав Макс Вебер у праці "Політика як 

покликання та професія", в якій він наголосив, що на відміну від минулих 

союзів, починаючи з найпершого – роду, фізичне насилля було нормальним 

засобом, тоді як нині держава є людською спільнотою, яка всередині певної 

сфери претендує на монополію легітимного насилля, бо "для нашої епохи 

характерно, що право на фізичне насилля приписується усім іншим союзам 

чи окремим особам лише настільки, наскільки держава зі свого боку 
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допускає це насилля: єдиним джерелом "права" на насилля вважається 

держава" (Вебер, 1990, с. 645). Фізичне державне насилля, вважає П. Рікер, 

має комплекс інструментів як насилля карного характеру, що виражається у 

тому, що держава володіє монополією і психічного примусу; відбирає в 

індивідів право самим вершити правосуддя; зібрала докупи й привласнила 

усі види розпорошеного насилля, яке дісталося їй у спадок від первісної 

боротьби людини з людиною; при цьому індивід може звернутися до 

держави зі скаргою на будь-яке насилля, але держава – це остання інстанція, 

на яку поскаржитися немає кому (Рікер, 2002, с. 80). Це дозволило йому 

зробити висновок, що усі функції держави санкціонуються її спроможністю 

вдатися до насилля. 

Утім, утвердження державою монополії на застосування насилля є 

перманентним процесом, який супроводжується протидією з боку певних 

соціальних груп та спільнот. Г. Зінекер, досліджуючи особливості здійснення 

державного насилля у країнах Латинської Америки, виокремила типи 

політичного недержавного насилля. До них відносяться протидержавне 

насилля (виявляється у партизанських, громадянських війнах), основне 

призначення якого – боротьба з державним насиллям; парадержавне, або 

парамілітаристське, призначене компенсувати недостатню дію державного; 

екстрадержавне, або парасоціальне – доповнює його дію (у формах від 

"соціальних чисток" та самосуду до діяльності громадських організацій для 

підтримання порядку); мафіотичне, спрямоване на підрив державної влади; 

"нормальна делінквенція" – її ігнорування (Zinecker, 2001). Із зазначених 

форм недержавного насилля лише протидержавне насилля однією з основних 

вимог проголошує необхідність соціальної трансформації, але усі інші форми 

опосередковано також спричиняють її, оскільки основна мета – встановити й 

закріпити у соціальних нормах та правилах привілейоване становище тих 

соціальних груп, які є суб’єктами цього насилля (мафіозних кланів, 

військових організацій, злочинних угруповань, соціальних активістів та ін.). 
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Різновидом політичного насилля, яке актуалізується під час соціальних 

трансформацій і може виступати їх інструментом, є революційне. 

Знаменитому визначенню К. Марксом насилля як повивальної бабки будь-

якого старого суспільства, коли воно вагітне новим передує акцент на його 

політичному характері, оскільки він, аналізуючи соціальні процеси, пов’язані 

з перетворенням грошового капіталу, утвореного через лихварство і 

торгівлю, у промисловий капітал, визначає основним механізмом 

перетворення державної влади, яка реалізується через концентроване та 

організоване соціальне насилля (Маркс, К. 1973, с. 760-761). Цю ж думку 

підтримує Ф. Енгельс, який наголошує на тому, що насилля є "тим 

знаряддям, за допомогою якого суспільний рух прокладає собі дорогу і ламає 

закам’янілі, змертвілі політичні форми" (Энгельс, 1988, с. 185). По суті 

революційне насилля у К. Маркса і Ф. Енгельса постає економічною 

потенцією. Німецький неомарксист В. Беньямін наголошує, що революційне 

насилля – єдина форма насилля, яка має можливість існування за межами 

права. Зокрема він зазначає: "Якщо насиллю забезпечено його існування по 

іншу сторону права як чистого й безпосереднього, то цим доводиться, що й 

революційне насилля є можливим, людиною не повинна підтверджуватися 

найвища маніфестація чистого насилля" (Benjamin, 1991 Zur Kritik der 

Gewalt, с. 202). В. Беньямін виводить певний вид маятникового руху між 

функціями насилля: правопідтримуюче насилля не може похитнути свій 

неправовий характер, провокує бунтівну реакцію з метою встановлення 

нового права, що виявляє нездатність революційного насилля залишити коло 

панування й бунту (Zelik, 2014). Бунт слід розрізняти як дійсний та 

ілюзорний. Перший – це усі акції протесту й спротиву (у т. ч. заклики до 

боротьби), які мають суспільне походження, в них визначена конкретна 

історично здійснена мета, а другий – протест проти життєвих умов, просте 

заперечення, абсолютне заперечення як прояв і вираження відчаю (Анчел, 

1979, с. 24). 
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М. Бухарін, розвиваючи ідею революційного насилля у руслі 

марксистської ідеології у контексті розуміння насилля як бабки-повитухи 

старого суспільства, протиставляє йому "концентроване насилля". Воно стає, 

на його думку, контрреволюційним фактором, але при цьому, метою 

революційного насилля є формування нових виробничих відносин через 

створення нової форми "концентрованого насилля" (Бухарин, 1989, с. 162). 

Діалектика взаємодії цих форм дозволяє розглядати насилля водночас і як 

руйнівний фактор, і як силу зчеплення організації суспільства та суспільних 

відносин. У контексті розробки ідеї диктатури пролетаріату М. Бухарін 

визначає коротко зміст "концентрованого насилля" як насилля, що 

спрямоване проти низки верств, класів, груп (капіталістів, банкірів, 

невиробничої адміністративної аристократії, буржуазних підприємців-

організаторів та директорів, кваліфікованої бюрократії, інтелігенції, 

офіцерства, крупного заможного селянства, міської буржуазії та 

духівництва), які неминуче, на його думку, ведуть активну боротьбу проти 

пролетаріату. Метою цієї форми насилля є дезорганізація та пригнічення 

об’єкта. Її специфіка полягає у згуртуванні "навколо основного 

кристалізаційного пункту соціально-революційної енергії – диктатури 

пролетаріату", що, у свою чергу, призводить до прискорення процесу 

"розкладу старої психології" (Бухарин, 1989, с. 163). Утім, ця форма насилля 

у подальших наукових розвідках М. Бухаріна не набула концептуалізованого 

характеру, а, по суті, уособлювалася з насиллям державної влади.  

Аналіз функціонування економічної форми насилля у контексті 

соціальних трансформацій варто розглядати у двох площинах: визначення 

специфіки різних видів насилля, пов’язаних з економічною діяльністю та 

виявлення сутності насилля економіки загалом. Звісно, види насилля, які 

належать до першої площини, зокрема організована злочинність, торгівля 

людьми, наркотиками, кіднепінг, рекет, передбачають отримання 

економічної вигоди та прибутків суб’єктам насилля, а їх реалізація у 

суспільстві через нормативно-правові акти визнається як злочинна. Тут 
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превалює застосування прямих форм насилля. Друга ж площина 

характеризується передусім здійсненням непрямих, які впливають на 

відповідні соціальні структури, актів насилля, що реалізується через 

нерівномірність розподілу ресурсів, соціальну несправедливість, і не 

сприймається значною частиною суспільства як злочин. Так, наприклад, 

контрабанда як економічна злочинність передбачає проникнення на ринки 

товарів за меншою ціною в силу уникнення митних стягнень, акцизів та 

інших зборів, що схвалюється населенням як споживачами. Утім, цей 

економічний злочин сприяє утвердженню "тіньової" економіки та 

зменшенням прибутків цього ж населення. Економічне насилля також 

проявляється у наступних аспектах: непосильна робота, обмеження у їжі та 

відпочинку, достаток забезпеченої людини не спрямовується на порятунок 

злиденних (Фуркало, Фуркало, 2010, с. 96). Це призводить до фізичної шкоди 

здоров’я працівника, неповного й недостатнього відновлення його сил, що 

скорочує життя. 

Стосовно взаємозв’язку економічної форми насилля і соціальних 

трансформацій варто зазначити, що переважна більшість трансформаційних 

процесів призводять до послаблення економічних взаємозв’язків, збільшення 

кількості безробітних, посилення професійної маргіналізації. Водночас, зміни 

у соціально-економічній системі суспільства активізує діяльність індивідів, 

які мають найслабші взаємозв’язки, а відтак, враховуючи, що вони "не 

вписані" у систему усталених норм та правил економічного життя, ці 

індивіди виступають агентами насилля, спрямованого на їх руйнування та 

встановлення нових. Звісно, їх діяльність визнається суспільством як злочин, 

але при цьому, як правило, у ньому відсутні ефективні механізми опору.  

Окрім політичного та економічного насилля значну роль у 

трансформаційних процесах відіграє культурне насилля. Виділення 

культурного насилля як окремої форми соціального насилля відбулося в 

соціогуманітаристиці лише в дев’яностих роках ХХ століття, що 

спостерігається у працях Й. Ґальтунґа, Дж. Батлер, У. Ерцґрабер, А. Гірша. 
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Хоча про один з ключових аспектів здійснення культурного насилля – 

символічне насилля говорили ще у 70-х роках П. Бурдьє та Ж.-К. Пассерон, 

які, досліджуючи систему освіти у Франції, зазначали, що основне 

призначення влади символічного насилля полягає у нав’язуванні певних 

значень та примусів визнати їх легітимними, при цьому засадничі силові 

відносини приховуються (Бурдье, Пассрон, 2007, с. 22). Навіть педагогічний 

вплив здатен нав’язувати учням культурну тиранію. Д. Бойко та 

В. Цимбалюк визначають такі характеристики символічного насилля: воно 

передбачає "нав’язування значень" та їх легітимацію; здійснюється у 

латентній формі, функціонує у вигляді прихованих "нав’язувань значень", 

заміщує реальні сфери протистоянь символічними; частково заміщає фізичне 

насилля; є ціллю і засобом символічного капіталу; суб’єктом символічного 

насилля виступає здебільшого держава, символічне насилля безпосередньо 

пов’язане з процесом символічної боротьби, але не обмежується цим (Boiko, 

2016, с. 59-60). Роль символічного насилля у процесах соціальних 

трансформацій полягає не стільки у зміні соціального миру, скільки у зміні 

способів його формування, передусім його відображення і практичних 

операцій, через які конструюються й відтворюються групи. Це здійснюється 

лише за умов володіння, по-перше, символічною владою, яка формує нові 

групи та структури; по-друге, символічним капіталом (довірою, визнанням, 

авторитетом); і, по-третє, відповідності реальності, тобто актуальністю 

конкретних трансформаційних процесів для самого суспільства (Бурдье, 

2007, О символической власти). У символічну боротьбу за нав’язування 

визначення соціального миру включені різні соціальні групи, спільноти, 

класи. Боротьба здійснюється або через символічні конфлікти буденності 

усіма індивідами, або "за домовленістю" – спеціалістами символічного 

виробництва, чия мета – встановлення монополії на легітимне символічне 

насилля (Бурдье, 2007, О символической власти, с. 92). Відтак, символічне 

насилля, у цьому контексті, – це насилля утвердження конкретних проектів 

соціальних трансформацій, яке здійснюється на рівні ідей, теорій, ідеологій. 
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Культурне насилля загалом визначається як окремі аспекти культури, 

які можуть використовуватися для виправдання й легітимізації прямого 

нелегітимного інституціонального чи структурного насилля, тобто його 

основна мета – представити інші форми насилля як законні, щоб суспільство 

їх визнало за прийнятні (Galtung, 1998, с. 341). Насильницька діяльність 

культурно закодована, однак форми культурного кодування не входять в 

інтенційність, вони володіють одночасно елементами ритуалу, вираження, 

перформативності; насилля стає реальним в символічно опосередкованій 

тканині знаків, смислів, церемоній та вистав, воно в ньому набуває сенсу, 

комунікується і транспортується через медіа (Jaeger, 2005, с. 315). Культурне 

насилля спрямоване на переключення у масовій свідомості моральної оцінки 

певної діяльності чи дії з "хибної" ("фальшивої") на "правильну", 

завуалювати суспільне сприйняття діяльності чи фактів насилля. У процесі 

соціальних трансформацій насилля, яке спрямовується на руйнування тих чи 

інших соціальних норм та правил, отримує спротив суспільства, але завдяки 

дії культурної форми, воно стигматизується як "необхідна одноразова дія" і 

сприймається як незначне перевищення сили. 

Ж. Сорель ще на початку ХХ століття виокремив три форми насилля за 

рівнем його реалізації. На найнижчому – насилля розосереджене, воно діє 

через економічні умови і проявляється у якості податкових заходів. Вище – 

насилля як концентрована сила держави, воно спрямоване на 

працю (регулювання заробітної плати, тривалості робочого дня). Найвищий – 

власне насилля (Sorel, 2004, с. 166-167). Логічна послідовність цих форм 

виявляється у ролі та місці волі у кожній з них: від найменшого вияву до тих, 

в яких вона реалізується у власних обдуманих планах, тобто суспільних 

трансформаціях. 

Норвезький дослідник проблеми насилля Й. Ґальтунґ запропонував 

типологію насилля за характером дії, виокремивши три пари: фізичне та 

психологічне; з об’єктом та без об’єкту; пряма загроза чи непряма; 

особисте (пряме) і структурне (непряме); навмисне та ненавмисне; очевидне 
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й латентне (Galtung, 1969, с. 169-172). Ця типологія знайшла подальший 

розвиток у наукових розвідках у науках соціогуманітарної сфери, але вона 

зазнавала змістовної критики. Спроби з’ясувати суть насилля, його 

соціальний зміст та особливості функціонування у суспільстві з метою 

розробки теоретичного базису соціальних взаємовідносин без насилля 

дозволили науковцям виокремити у залежності від наявності суб’єкта дії 

(актора) та відповідно до нього характеру соціального вияву наступні форми 

насилля: фізичне, структурне, системне. Фізичне насилля постає насиллям 

прямої дії, тобто здійснюється конкретними індивідами, а для структурного 

та системного індивід функціонально постає радше інструментом насилля, 

ніж його суб’єктом, тут наявні певні структури та системи, які знеособлено й 

продукують насилля.  

Фізичне насилля – це форма насилля, яке передбачає завдання шкоди 

об’єкту у тілесний спосіб. Й. Ґальтунґ пропонує розрізняти "біологічне" 

насилля та "суто фізичне насилля". "Біологічне" насилля – це насилля, яке 

зменшує тілесну здатність об’єкта, а "суто фізичне насилля" збільшує 

обмеження на людські рухи (наприклад, ув’язнення, гетто) (Galtung, 1969, 

с. 169). Проблему фізичного насилля варто, на нашу думку, пов’язувати із 

процесом цивілізування. У цьому контексті погодимося з Н. Луманом та 

Д. Бекером, які акцентують увагу на детермінації фізичним насиллям 

соціальної поведінки, тобто така форма насилля визначає її зміст лише у 

короткостроковій перспективі, тоді як у довгостроковій (наприклад, стосовно 

поширення влади на певну територію, торгівлі на великих відстанях, 

функціонування освіти) його дія неефективна (Бекер, 1994: Luhmann, 1993). 

Таким чином, використання фізичного насилля дозволяє на основі страху 

перед ймовірним фізичним болем заперечити визначені його суб’єктом як 

неактуальні соціальні норми та правила. На інших етапах трансформації 

фізичне насилля має передусім локальний характер. 

Іншим аспектом вияву фізичного насилля у контексті соціальних 

трансформацій варто визначити його детермінованість процесами 
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диференціації суспільства. Результатом цих процесів є суттєве ослаблення 

влади, яка має опору передусім на структурно зумовлені залежності, а відтак, 

вона отримує функціональну специфічність та втрачає локалізацію (Луман, 

2001, с. 96). А це, у свою чергу, актуалізує пошук нових основ влади, які 

можуть застосовуватися універсально. Такими основами є фізичне насилля. 

Відтак, структурна диференціація спричиняє трансформаційні процеси, 

контроль за якими з боку влади призводить до утвердження фізичного 

насилля, що проявляється у посиленні її репресивних дій та системному 

вияву агресивних, силових форм спротиву. Але це домінування форми 

фізичного насилля над іншими не є стихійним, а передбачає організацію 

рішень щодо його застосування і ця організація потребує, з одного боку 

мобілізацію ресурсів, а з іншого – гарантованість реалізації. 

Утвердження нових соціальних норм та правил передбачає 

"сакралізацію" насилля, що позначається інтерпретацією у суспільній 

свідомості самого акту насилля як початку утвердження нової культурної 

системи, яка спричинила селекцію легітимізованих нових норм правил. Це 

може супроводжуватися введенням нового літочислення від появи цієї 

системи, нового трактування історії, її поділу на доісторію та власне історію, 

упровадження нових культурних та політичних ритуалів. 

У період же поступального розвитку фізичне насилля утворює 

відповідні пограничні бар’єри для альтернативи його уникнення, яка по своїй 

суті конституює владу (Луман, 2001, с. 102). Застосування сили як і насилля 

регламентується винятково правовою системою суспільства і має переважно 

демонстративний характер, який передбачає усвідомлення індивідами 

наявності у влади сили, провокування якої здатне спричинити здійснення 

нею фізичного насилля. Вироблення механізмів пригнічення та усунення 

останнього призводить до появи форм насилля, застосування яких потребує 

від суб’єкта раціонального пояснення об’єкту чи об’єктам його необхідності. 

Фізичне насилля у такий спосіб виступає образом подій, які необхідно 
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уникнути, оскільки в історичній пам’яті суспільства "закарбовано" наслідки 

його застосування. 

Структурне насилля визначається як "тихе" насилля соціальної 

нерівності та несправедливості, які так само знищують життя людей, чи 

несуть їм загрозу, але не прямою дією, нападками, а неминучими злиднями, 

голодом, епідеміями і т. д. або крайньою несвободою (Nolting, 2004, с. 18). 

Поняття "структурне насилля" ввів у науковий обіг Й. Ґальтунґ у праці 

"Насилля, мир і пошук миру". Насилля, за Й. Ґальтунґом, вбудовано у 

структуру і виявляється як нерівномірна влада і, відповідно, як нерівні 

життєві можливості (Galtung, 1969, с. 171). Відтак, нерівномірність 

розміщення ресурсів щодо отримання доходів, освіти, медичних послуг 

призводить і до нерівномірності влади щодо їх розподілу. Д. Зенгаас 

акцентує на соціальній організації як джерелі цієї форми насилля. Він 

зазначає, що "про структурне насилля ми завжди говоримо тоді, коли 

суспільство організовано так, що у ньому принципами організації 

суспільного устрою та існування стають соціальна несправедливість, нерівні 

життєві шанси й різкі відмінності у позиціях влади й тим самим у 

можливостях впливу" (Senghaas, 1974, с. 117). Важливою характеристикою 

здійснення насилля репресивними структурами є підтримка, узгодженість дій 

людей, в т. ч. і тих, на кого воно й спрямовується. 

Системне насилля С. Жижек трактує як насилля, притаманне системі, 

прямі та непрямі форми насилля (в т. ч. загрози насилля), які підтримують 

відносини панування та експлуатації. У соціальних умовах глобального 

капіталізму реалізація системного насилля передбачає також "автоматичне" 

створення виключених та "зайвих" людей (від безпритульних до 

безробітних) (Жижек, 2010, с. 15, 16). Дірк Бекер запропонував поняття 

"системне насилля" на позначення взаємозв’язку між застосуванням насилля 

у суспільстві та переробкою його засобами масової інформації (Бекер, 1994, 

с. 69). Йдеться передусім про функцію зарахування (стигматизації) дій до 

насилля, про виокремлення діючої та інтенційної складових насилля. 
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Зарахування до насилля викликає асиметрію між суб’єктом і об’єктом, яка у 

системі комунікації спрощується. Але у соціальних системах насилля 

використовується для зведення комунікації до дії, що призводить до 

констатації неможливості його подолання Водночас Д. Бекер дійшов 

висновку, що у системах, в яких комунікація ґрунтується на переживаннях, а 

не вчинках (зокрема, в релігії, науці, мистецтві) вона, комунікація, втрачає 

насильницький характер (Бекер, 1994). Таким чином, системне насилля 

завдяки функції стигматизації протидіє трансформаційним процесам. 

Російська дослідниця Т. Шипунова визначає такі засади, на яких 

здійснюється системне насилля через техніку підтримання панування: 

легітимація визначених норм, які дають можливість брати безпосередню 

участь в суспільному житті; визначення факту порушення норм результатом 

"моральної провини" порушника; державні контролюючі організації, які 

виконують функції покарання (Шипунова, 2010, с. 314). Це дозволяє 

акцентувати увагу на відповідних соціальних інституціях, які здійснюють 

соціальний контроль на основі, розробленій та утвердженій у законах системі 

"соціальних порядків", та через систему механізмів залякування, до яких 

входять небезпека застосування до порушників "порядків" смертної кари, 

позбавлення свободи, фізичне та психічне покарання, загроза "соціальної 

смерті". 

Д. Норт, Дж. Уолліс, Б. Вайнгаст у своїх дослідження соціальних 

порядків виокремлюють організоване насилля як насилля, здійснюване 

організованими групами, яке по суті є особливою формою колективного 

насилля і певною мірою близьким до структурного. Розвиток у суспільстві 

великих груп спричиняє утворення у ньому й відповідних соціальних 

інститутів, основним функціональним призначенням якого є контроль над 

насиллям, вони містять у собі формальні правила, писані закони, формальні 

соціальні угоди, неформальні норми поведінки, а також переконання про світ 

і засоби примусу до виконання цих правил та норм (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 

2011, с. 59). Контроль над насиллям з боку формальних інститутів можливий 
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лише за умов існування відповідних організацій, які здатні забезпечити 

безособове дотримання правил. Деякі вчені, зокрема П. Імбуш та 

П. Вальдман, виокремлюють інституційне насилля, яке визначається як 

підтримана фізичними санкціями влада розпорядження, яка надана тим, хто 

тримає ієрархічні позиції підкорення й залежності (Waldmann, 1992, с. 431). 

Воно має багато різновидів залежно від того, які воно приймає форми, і які 

організації здійснюють. Утім, інституційне насилля, на нашу думку, за 

змістом здійснення радше належить до структурного, хоча й містить риси 

системного. 

Окрім форм насилля, які відображають передусім його змістовні 

характеристики як конкретний спосіб вираження сутності явища, 

розрізняють види, які виявляють його інструментальний характер та сферу 

цілепокладання. Л. Герасина виокремлює також "неочевидні" насильницькі 

діяння як види насилля. Їх специфіка полягає у тому, що вони не мають мети 

заподіяння шкоди і тому не завжди рефлексуються суб’єктом. До них 

відносяться "педагогічне насилля" (розгортається в системі виховних 

відносин, де покарання – це засіб заохочування), "соціалізаційне насилля" 

(виявляє себе через дію тих же засобів – заохочення та покарання), 

"інформаційне насилля" (його мета – "надмірне просвітництво", 

"самозванницьке насилля" (має багато виражень – від деспотизму ревнивців 

до агресивної непримиренності "принципових" охоронців моралі), 

"байдужість як насилля" (зневажання з боку людини проблемами тих, хто від 

неї залежить) (Герасіна, 2015, с. 40).  

Також можна виокремити такі види насилля як насилля до дітей, 

насилля серед молоді, насилля до літніх людей, сексуальне насилля, масове 

хуліганство тощо. Види насилля обмежується однією сферою чи різновидом 

соціальних відносин і не несуть детермінативний характер відносно 

соціальних трансформацій. Радше вони можуть виступати мотивом, який 

виявляє необхідність змін, або "провокацією" (одиничний конкретний 
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випадок прояву насилля, який спричиняє утвердження у суспільстві такої 

форми насилля як насилля-відплата).  

Аналіз змін форм насилля у процесах суспільних трансформацій 

потребує передусім розробки класифікації на такій основі, яка б найбільш 

адекватно виражала характер сутнісних протиріч, що визначають зміст та 

спрямованість насильницьких дій, визначальних для суспільного розвитку 

взагалі. Такою основою є, на нашу думку, світоглядні елементи, які 

домінують при поясненні необхідності застосування тих чи інших видів 

насилля. Це дозволяє виокремити "міфічну", "трансцендентну" та 

"раціональну" форми насилля. 

 

 

2.2. Модусний вимір соціального насилля у контексті суспільного 

розвитку 

 

Уперше в історії філософської думки поняття "міфічне" та 

"божественне" насилля запропонував В. Беньямін, які він розглядав у 

контексті пошуку чистих форм насилля. Важливим у розрізненні "міфічного" 

та "божественного" насилля, на його думку, є спрямованість. Характерна 

ознака правовстановлюючого насилля – спрямованість на 

самоутвердження (насилля, яке породжує насилля), у той час як 

правопідтримуючого – на самообмеження, відсутність необхідності пошуку 

нових об’єктів дії. Реалізація "міфічного" насилля відбувається як 

маніфестація, тобто воно не спрямоване на досягнення конкретних цілей, а 

відтак саме насилля постає не засобом, а проголошенням власного 

буття (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 196-197). Зрозуміло, що 

маніфестація тут розуміється не як політичний акт солідарності 

громадськості з певними політичними силами, а у первинному латинському 

значенні як "оголошення, проголошення, виявлення". Сам процес 

правовстановлення по суті є встановленням влади, яка, маніфестуючи 
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насилля, утверджує право як мету не вільну від насилля, а навпаки залежну 

від нього. На зняття дії "міфічного" насилля здатне, за В. Беньяміном, лише 

чисте насилля, до якого відноситься "божественне". Зокрема розрізнюючи їх, 

він зазначає, що "якщо міфічне насилля правовстановлююче, то 

божественне – правознищуюче, якщо перше встановлює межі, то друге їх 

руйнує; якщо міфічне викликає провину і гріх, то божественне діє як 

спокута; якщо перше погрожує, то друге вражає; якщо перше криваве, то 

друге смертельне без пролиття крові" (Benjamin, 1991 Kritik der Gewalt, 

с. 199). На відміну від "міфічного", яке здійснюється на владному принципі, 

"божественне" – на справедливості (Gerechtigkeit) (Benjamin, 1991 Zur Kritik 

der Gewalt, с. 198). Зазначимо, що в німецькій мові поняття "Gerechtigkeit" 

позначає і справедливість, і правосуддя. Використання владою "міфічного" 

насилля як засобу має на меті, з одного боку, встановлення чітких меж її 

здійснення, а з іншого – визнання рівних для обох сторін (об’єкта і суб’єкта 

насилля) прав, на основі яких влада реалізовуватиметься. При цьому 

В. Беньямін акцентує на вдаваній рівності прав, оскільки для владної сторони 

відповідні права не є актуальними. Так, звертаючись до творчості А. Франса, 

він наводить такий приклад "рівності" як спільна заборона і багатим, і бідним 

ночувати під мостом. 

А відтак, якщо "міфічне" здійснюється заради самого життя, то 

"божественне" – над самим життям заради того, хто живе. Саме тому, на 

думку В. Беньяміна, перше вимагає жертв, а друге їх приносить (Benjamin, 

1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 200). При цьому, об’єкт жертви при здійсненні 

обох форм насилля різний. Якщо "міфічне" може призвести до людських 

жертв, то божественне, навпаки, може спрямовуватися на певні блага та 

права, але не на душу живої людини. Погодимося з І. Чубаровим, що 

"божественне" насилля у В. Беньяміна не тлумачиться як реляційне поняття, 

залежне від зовнішніх інстанцій, передусім від права; чистота насилля у 

нього зумовлюється кантівським уявленням про чистоту як ні з чим не 

змішуваною концептуально й емпірично ідеєю (Чубаров, 2012, с. 63-64). 
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В. Беньямін не пропонує конкретних критеріїв для ідентифікації 

"божественного" насилля. Він, фактично, на думку Дж. Агамбена, заперечує, 

що взагалі можливо упізнати його в конкретному випадку, але безсумнівно 

лише те, що воно не стверджує і не підтримує право, але скидає його 

(entsetzt) (Агамбен, 2011. Суверенная власть и голая жизнь, с. 86). У руслі 

марксистської критики капіталістичного суспільства В. Беньямін підводить 

до думки, що у суспільстві капіталу насилля спрямоване насамперед не на 

досягнення справедливості, а на утримання влади, яка діє як міфічний герой, 

для якого характерне задоволення власних потреб, а не загальне 

благо  (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 198-199). Аналізуючи працю 

"До критики насилля" І. Болдирєв та І. Чубаров доходять до висновку, що 

одним з основних завдань беньямінівської критики насилля є необхідність 

виявлення відповідних "сильних місць" у сучасному праві, які походять від 

"міфічного насилля", оскільки замішане на афектах гніву та задоволення, 

якісно відмінних від "сердечної ввічливості та симпатії" відчуттях, воно 

здатне підвести людство лише до порогу самознищення (Болдырев, Чубаров, 

2012, с. 286). А відтак Бог, у В. Беньяміна, виступає певним гарантом для 

розуміння справедливості при здійсненні насилля, він регламентує 

"необхідність" його застосування, виводячи її за рамки раціональних 

конструкцій, акцентуючи на ірраціональній складовій розуміння людиною 

змісту "Божої справедливості". Чисте насилля знаменує собою початок нової 

історичної епохи, яка характеризується відміною державного насилля. 

Введення опозиції "міфічне – божественне" дозволяє В. Беньяміну вивести 

проблему насилля за межі циклічності правовстановлення – 

правопідтримання, тобто "божественне" насилля вивільняє насилля від 

прив’язки до права (Горяинов, 2013, с. 11). 

Можливість існування насилля за межами права утверджує можливість 

революційного насилля. В. Беньямін зазначає: "Якщо насиллю забезпечено 

його існування по ту сторону права як чистого й безпосереднього, то цим 

доводиться, що й революційне насилля є можливим, яким би іменем 
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людиною не повинна підтверджуватися найвища маніфестація чистого 

насилля" (Benjamin, 1991 Zur Kritik der Gewalt, с. 202). Можна констатувати, 

що, по суті, пошуки чистого насилля стали певною апологією революційного 

насилля. Характером цього насилля є не встановлення чи підтримка права, а 

його відміна, що засновує нову історичну епоху (Агамбен, 2011. 

Чрезвычайное положение, с. 86). Також ключовим питанням залишається, 

яким чином розрізнити чи конкретний вияв насилля, зокрема революційного, 

є чистим. Відтак, потрібно наголосити на можливості існування чистого 

насилля передусім у формі ідеї та на значних труднощах в їх практичній 

реалізації. 

Дж. Агамбен звернув увагу на невичерпність беньямінівської 

класифікації форм насилля. Він вводить поняття "суверенне насилля" на 

позначення форми насилля, яке здійснюється під час надзвичайного стану, 

спрямованого виключно або на збереження, або на встановлення права. Воно 

радше зберігає право, тимчасово припиняючи його функціонування. Також 

суверенне насилля може встановлювати право, але виключає себе з нього. 

Воно "відкриває зону нерозрізнення між законом і природою, зовнішнім та 

внутрішнім, насиллям і правом; але, незважаючи на це, суверен – це саме 

той, хто засновує свою здатність розрізняти на тому, що він їх постійно 

змішує, робить нерозрізнюваними" (Агамбен, 2011. Суверенная власть и 

голая жизнь, с. 86-87). Як бачимо, запропоновану В. Беньяміном 

класифікацію форм насилля відповідно до суспільних трансформацій можна 

суттєво доповнити та надати якісно іншого змісту. 

Якщо взяти за основу спрямованість на соціальні норми та правила, що 

передбачає й відповідну апеляцію до світоглядних елементів, які домінують 

при поясненні необхідності застосування тих чи інших видів насилля, можна 

виокремити наступні його форми: "міфічне" (насилля спрямоване на 

руйнування існуючих соціальних норм та правил, ґрунтується на агресії, на 

односкладовій світовідчуттєвій міфологемі кращої альтернативи та 

спрощеному поясненні існуючої ситуації); "трансцендентне" (передбачає 
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встановлення нових норм та правил, реалізується на основі віри, відбувається 

сакралізація насильницьких дій) та "раціональне" (має на меті підтримку 

існуючих норм та правил через раціональне усвідомлення об’єктами 

необхідності та невідворотності насилля). Беньямінівське поняття 

"божественне насилля" як альтернатива "міфічному" є, на нашу думку, 

емоційно забарвленим, спосіб показати "чисте", "справедливе", виправдане 

моральними нормами при знищенні правового насилля ідентичним сутності 

божественного актуалізує необхідність теоретичного обґрунтування, що 

належить предметному полю релігієзнавства та теології. 

Цілком очевидно, що і В. Беньямін, і його послідовники цю проблему 

залишили поза увагою, тому доречно запропонувати на позначення форми 

насилля, яка у частині виведення насилля за межі права відображає 

беньямінівське тлумачення, але отримує якісно інше змістовне наповнення, 

поняття "трансцендентне". Кожна з цих форм має своє призначення 

відповідно до соціальних трансформаційних процесів: "міфічне" насилля 

позначається застосуванням жорстких, часто жорстоких і кривавих методів 

впливу на контрагентів трансформацій, "трансцендентне" – на інтеграцію 

суспільства на основі безапеляційного сприйняття нововстановлених норм та 

правил, а "раціональне" – на їх підтримку легітимними засобами. Звісно, ця 

класифікація значною мірою відтворює еволюцію історичних типів 

світогляду. На протиставлення цим формам, в яких наявне пояснення 

необхідності здійснення насилля, виявлення його причин, можна виокремити 

деструктивне ірраціональне насилля, яке не має таких тлумачень, воно, хоча 

й нетривале, але відіграє істотну соціальну роль. 

Основа поділу є близькою не лише до історичних типів світогляду, а й 

до визначення підґрунтя легітимності, на основі чого виокремлюються види 

внутрішніх виправдань, запропонованого М. Вебером. Німецький соціолог 

визначив такі види: авторитет моралі ("традиційне" панування), авторитет 

позабуденного особистого дару (харизматичне панування) та сила віри в 

обов’язковість легального встановлення (панування в силу 
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"легальності") (Вебер, 1990, с. 646-647). Звісно, така класифікація відображає 

передусім підкорення, що дозволяє проаналізувати лише владу як суб’єкт 

насилля, залишаючи поза увагою діяльність інших агентів насилля. Певною 

мірою у нашій класифікації відображена розроблена Дж. Віко тріада 

природи, та, відповідно, визначення на її основі трьох видів різних сфер 

соціального буття та соціально-історичних процесів. Зокрема, італійський 

філософ-просвітник виокремлював такі види природи: поетичну (творчу, 

божественну, яка приписує тілам буття Божественних одухотворених 

субстанцій), героїчну (зарозумілу, войовничу) та людську (розумну, помірну, 

яка визнає у якості законів совість, розум та обов’язок) (Вико, 1994, с. 378-

379). Опора на віру, силу та розум простежується, на його думку, й у 

розумінні права, в т. ч. й природного, у моралі, в історичному часі тощо. 

Звісно, такі спроби визначення форм насилля відносно структурних 

соціальних змін, революцій окрім В. Беньяміна здійснювалися й іншими 

мислителями, але подібні дослідження так і не набули системного характеру. 

Так, Х. Ортега-і-Гасет, аналізуючи революції, зміну характеру їх здійснення, 

вказував на три стани духу громадян великих історичних організмів, 

притаманних кожній революції: традиційний, раціоналістичний та 

містичний (Ортега-і-Гасет, 1994). Традиційний орієнтується на давнє минуле, 

на пояснення, яке не потребує підтвердження, на міфологічне пояснення, 

сила доказу виходить зі створення розумом індивіда самого доказу, 

шанобливе пристосування до усталеного, колективне світовідчуття. У той час 

як раціональний стан настає з появою відчуття індивідуальності, із прагнення 

виробити власне нове мислення та прямуванням до "чистого розуму". Зміст 

містичного стану в іспанського філософа по суті не розкрито. 

Утім, тлумачення історичних форм насилля і, відповідно, форм 

соціального насилля у контексті трансформаційних процесів варто, на нашу 

думку, розглядати не з позицій етапів, за якою перехід від одного етапу 

передбачає завершення попереднього, а з позиції збереження рис одного в 

усіх наступних. Це відображає саме модусний вимір насилля, який полягає у 
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встановленні його властивостей, які притаманні певним станам суспільного 

розвитку. Так, міфологія містить у собі риси релігійного світогляду (зокрема, 

віру у богів) та раціонального пояснення світу. Донині міфологія 

залишається субстанцією соціального, що виражається як в ідеології як 

складовій суспільної свідомості (особливо експлуатується утопічний міф), 

так і в буденній (наприклад, у формі апелювання до громадської думки, яка 

начебто виражає думку більшості). Слід говорити про домінанту тих чи 

інших рис насилля на певних етапах соціального розвитку, у той час як інші 

знаходяться у рецесивному стані, зберігаючи потенцію, яка за певних умов 

переростає в акт. Так, "раціональне" насилля є найбільш тривалим завдяки 

можливості запобігати утвердженню "міфічного", спрямованого на 

руйнування існуючої системи соціальних, в т. ч. правових, норм та правил, 

через зміну окремих положень чи норм. Це можливо завдяки соціальній 

активності агентів "міфічного" насилля, які передусім виражають загрозу 

застосування цієї форми соціального насилля. Але неадекватність тих чи 

інших норм потребам одних соціальних груп чи спільнот та задоволеність 

потребам інших, які прагнуть їх зберегти, виявляє соціальний конфлікт, що 

спричиняє перетворення потенції у конкретний акт, соціальну дію, яка 

призводить до утвердження домінування "міфічного" насилля. Втрата 

раціональних основ пояснення необхідності насилля призводить до 

утвердження "трансцендентного". Але водночас збереження потенціалу 

"раціонального" насилля визначає можливість переходу до періоду 

трансформації, на якому утверджується його домінанта за збереженні інших 

форм. Прагнення упорядкувати соціальне життя відповідно до встановлених 

соціальних та культурних норм через домінування "раціонального" насилля 

має зворотну тенденцію до систематизації способів та спроб їх порушити, 

адже "чи жорсткіше самопримус, тим потужніший імпульс до нової 

революції, тобто до нового насилля проти старих заборон, проти існуючої 

культури" (Sofsky, 1996, с. 211). А це, у свою чергу, актуалізує утвердження 

"міфічного" насилля. 
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Визначимо основні характеристики та складові "міфічного", 

"трансцендентного" та "раціонального" насилля та встановимо 

закономірності заміщення одних форм іншими у контексті процесів 

суспільної трансформації. 

Утвердження "міфічного" насилля спричинене необхідністю зміни 

конкретних соціальних норм та правил, реалізація яких заперечує характер 

функціонування певних соціальних груп та спільнот. Домінування цієї форми 

насилля над іншими показує відсутність у суспільстві механізмів розв’язання 

соціальних конфліктів, що виникли у результаті невідповідності існуючих 

норм та правил потребам цих груп та спільнот. Як зазначалося вище ця 

форма насилля ґрунтується на односкладовій світовідчуттєвій міфологемі 

кращої альтернативи та спрощеному поясненні існуючої ситуації. 

Пояснення змісту "міфічного" насилля потребує з’ясування сутності 

міфу у сучасному його трактуванні та соціального міфу як його підґрунтя, 

адже у міфах відображено певні уявлення про світ, міфи є історичним типом 

світогляду, є методом формування відповідного способу мислення. Звісно, 

переважна більшість учених визнають міф найархаїчнішим типом 

світогляду (хоча деякі, зокрема А. Герасимчук, на перше місце ставлять 

релігію), який певною мірою втратив своє соціальне значення, але 

залишається важливим елементом буття суспільства. Але незалежно від 

діахронічної послідовності виникнення виокремлюються три типи мислення: 

міфологічний, релігійний та науковий. Виникає питання про актуальність 

першого типу у сучасному світі. Низка дослідників міфів, зокрема 

Е. Кассірер, Л. Леві-Брюль, К. Леві-Стросс, О. Лосєв, Є. Мелетинський, 

О. Полисаєв, О. Потебня стверджують, що міфологічне та наукове мислення 

сьогодні існують синхронно як два логічні типи, а відтак, перше й донині 

залишається детермінантом соціального життя. Міфічне мислення, як 

наголошував О. Потебня, "на певному ступені розвитку є єдино можливим, 

необхідним, розумним; воно властиве не одному якомусь часові, а людям 

усіх часів, що стоять на певному ступені розвитку думки; воно формальне, 
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тобто не виключає ніякого змісту: ні релігійного, ні філософського й 

наукового" (Потебня, 1989, с. 260). Хоча міфічне мислення і визначають як 

первісне, вважається, що воно не було заміщене наступними формами, а 

зберігається у різних формах донині. 

Поняття "міф" тлумачиться, по-перше, як "оповіді про богів, духів, 

героїв, про надприродні сили, предків і першолюдей, які брали участь у 

створенні Землі і Всесвіту, взагалі їхніх як природних, так і людських 

складників"; і, по-друге, як "ідеологічний продукт давніх уявлень про 

довколишній світ, як особливе похідне від духовних зусиль первісних 

людських колективів пояснити його ґенезу, структуру і подальшу 

долю" (Скуратівський, 2002, с. 386). Але акцентуємо на історичному 

характері міфу, який виражається у функції інтеграції священних міфічних 

оповідей певної спільноти та соціальної організації останньої через 

відповідні ритуальні та практичні дії. Міфи формують для кожного 

суспільства "вітчизняну" міфологію через функцію містифікації, на основі 

якої романтизуються, освячуються, ідеалізуються конкретні події, що 

проголошуються "історичними" (навіть, якщо їх у реальності не було) у 

процесі соціальних трансформацій, а також "іконізуються" історичні діячі, 

герої, чия поведінка і діяльність, особливо жертовного характеру, 

проголошуються прикладом для наслідування (Ставицкий, 2010, с. 58). 

Містифікація дозволяє запобігти появі сумнівів щодо правильності вибору 

стратегії визначених соціальних змін, а заперечення ідеалів, на основі яких 

формуватиметься нова система соціальних норм та правил, оцінюється у 

масовій свідомості як провокація. Міф фактично "об’єднує спільноту 

принципово тотожнім світотлумаченням, єдиними культурними смислами та 

колективними діями, що мають ритуальну форму та суспільно-практичні 

наслідки" (Полисаєв, 2008, с. 15). Соціальний міф – це "символічно виражена 

сукупність онтологізованих уявлень, ідеалів та переконань, що є для 

суспільства актуальними" (Андрієнко, 2008. Соціальна міфологія, с. 13). 
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Соціальний міф розглядається науковцями як ідеологічний феномен, як 

дефект сучасного менталітету, що породжується сукупністю складних 

соціальних процесів у транзитивних суспільствах, як невід’ємний елемент 

будь-якого суспільства, важливий фактор перебігу соціальних, політичних, 

економічних процесів (Бондаренко, 2013, с. 34-35). Дійсно, соціальні 

трансформації на етапах заперечення існуючих соціальних норм та правил та, 

відповідно, встановленні нових супроводжуються зростанням соціальної 

міфотворчості. Це пояснюється тим, що в ці періоди відбувається переоцінка 

традиціоналістських духовних орієнтацій, що викликає у багатьох індивідів 

відчуття втрати стабільності та самодостатності існування. Широкий загал, 

на думку О. Полисаєва, за таких умов виявляє нездатність у цей доволі 

короткий період опанувати постулати оновлюваної соціальної спільноти, що 

примушує людей звертатися до міфологічних реконструкцій, які здатні 

створювати ілюзію співучасті, причетності людини та її соціуму до 

суспільних перетворень (Полисаєв, 2008, с. 182). Соціальні міфи виконують, 

з одного боку, стабілізуючу (при умілому проведенні аналогій суспільство 

успішно долає складні етапи розвитку) та інтегральну (суспільство 

мобілізується на виконання загальної задачі) функції. А з другого – 

абсорбуючу, в якій потреба виникає під час вливання в суспільство нових 

великих груп чи під час масової еміграції та утворення нових державних 

одиниць; ізолюючу, що відділяє частину населення чи групу людей, 

створюючи умови для здійснення над ними насилля та дестабілізуючу, яка 

широко використовується опозицією для розколу суспільства та досягнення 

своєї мети (Остроухов, Петрик, Присяжнюк, Скулиш, 2010, с. 112). При 

цьому міфічний проект подолання розірваності соціального простору не 

містить у собі методів відповідних до існуючих викликів соціальних дій. У 

ньому радше наявний комплекс дій, який формує в осіб споглядальне 

ставлення до процесів, що відбуваються. У міфах, на думку Ж. Сореля, 

виражаються найбільш потужні схильності народу, партії чи класу, які 

постають перед розумом із наполегливістю інстинктів у всіх обставинах 
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життя і справляють враження повної обґрунтованості надіям на найближчі 

дії, які забезпечують перетворення волі (Sorel, 2004, с. 115). Соціальне 

насилля, котре здійснюється на основі міфів, покликане актуалізувати у 

масовій свідомості конкретні ідеї та спонукати таким чином до конкретної 

діяльності, до певної соціальної реакції значну кількість людей, щоб 

посилювалася соціальна активність агентів соціальних змін у стані 

всезагального спостереження, тобто створюється ситуація, в якій 

насильницькі дії перших повинні отримати найменший опір мас. 

Як зазначалося вище, міфічному світогляду властивий відповідний 

міфологічний тип мислення. Відмінність цього типу від інших полягає у 

тому, що його логіка метафорична, символічна, вона користується набором 

засобів "під рукою", які виступають то у ролі матеріалу, то у ролі 

інструменту, які піддаються періодично калейдоскопічному 

реаранжируванню, а знак тут виступає у ролі оператора цієї 

реорганізації (Мелетинский, 1976, с. 168). Як слушно наголошував Р. Вагнер, 

"у міфах майже повністю зникає умовна, зрозуміла тільки абстрактним 

розумом форма людських відносин, про те в них з неповторною 

конкретністю показано тільки вічно зрозуміле, чисто людське, саме це і додає 

кожному справжньому міфу легко відмітний індивідуальний 

характер" (Вагнер, 1978, с. 510). Реалізація ж "міфічного" насилля 

відбувається через актуалізацію образів, звертання до почуттєво-емоційної 

сфери (наприклад, до почуття гідності, до відчуття національної зверхності 

чи колективної унікальності), при цьому самі образи сприймаються водночас 

і як магічно-сакральні, і як реалістичні. Як наголошував Ф. Шеллінг, 

"міфологія могла зародитися лише у самому житті, вона повинна була являти 

собою дещо пережите та випробуване" (Шеллинг, 2013, с. 104). Особливо це 

спостерігається в сучасну інформаційну епоху, в яку засобами масової 

інформації у масовій свідомості у стислі терміни, охоплюючи значну 

кількість людей, формуються наративні образи героїв та жертв. Діяльність 

окремих осіб як агентів "міфічного" насилля по суті стає міфічною, тобто 
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сприймається іншими на віру, факти та події не перевіряються на 

достовірність через пошук альтернативних джерел. 

Міфологічний тип мислення також ґрунтується на принципі 

партиципації (співпричетності). Зміст цього принципу, виявленого Л. Леві-

Брюлем при здійсненні системного аналізу значного за масивами 

етнографічного матеріалу, полягає в ототожненні протилежних предметів 

дослідження та їх одночасному суміщенні. На відміну від раціонального 

мислення, цей пралогічний тип – "ірраціональний", емоційний, базується на 

"містичних співпричетностях" через формування у колективних уявленнях 

певних образів міфічних істот, релігійних поглядів на світ, суспільство, 

людину тощо. Л. Леві-Брюль дійшов висновку: "На тлі цього сплетення 

містичних співпричетностей та винятків ті уявлення, які людина створює про 

себе, живу чи мертву, і про групу, до якої вона "належить", лише віддалено 

нагадують ідеї або концепції. Вони швидше відчуваються або 

переживаються, ніж обмірковують. Ані їх зміст, ані зв’язки не підпадають 

неухильно дії закону протиріччя" (Lévy-Bruhl, 1976, с. 425). Міф 

характеризується універсальністю, тобто він є такою соціально-культурною 

моделлю, яку кожен індивід сприймає однозначно. Але це сприйняття не 

описується чіткими раціональними конструкціями, що виявляє його 

незавершеність. Завдяки останньому відбувається включення індивіда в цю 

модель у процесі активної взаємодії з міфом. "Міфічне" насилля, таким 

чином, визначається орієнтацією на емоційне сприйняття соціальних 

процесів, визнання існування причинно-наслідкових зв’язків, але апелювання 

до непояснюваних та, навіть, містичних тлумачень. Можна говорити про те, 

що незважаючи на наявність логічного пояснення необхідності змін 

конкретних соціальних норм чи правил, суб’єкти насилля спираються на 

сполучення із причиною попередніх, а не наступних явищ без усвідомлення 

необхідності перевірки такого зв’язку. Більше того, у них як і у носіїв 

міфічної свідомості не лише сама помітна послідовність явищ проходить 

повз увагу, але й вони твердо вірять у таку послідовність, яка ніколи не 
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виправдовувалась досвідом (Леви-Брюль, 1994, с. 60). Так, яскравим 

прикладом співпричетності стали декрети ІІ Всеросійського з’їзду Рад 

робітничих та солдатських депутатів та Всеросійського центрального 

виконавчого комітету листопада 1917 року, які відобразилися у гаслах 

"Фабрики – робітникам!" та "Землю – селянам!". Фактично ці декрети 

легалізували насилля з боку мас, встановлювалася партиципація 

революціонерів із конкретними речами (землею, фабрикою, засобами 

виробництва, збіжжям тощо). 

Інструментом реалізації міфологічного мислення є оперування 

бінарними опозиціями почуттєвих якостей. Його реалізація передбачає 

подолання "безперервності" сприйняття оточуючого світу через 

виокремлення дискретних кадрів з протилежними ознаками (Мелетинский, 

1976, с. 168). Це, по-перше, дозволяє суб’єктам "міфічного" насилля 

ідентифікувати наявні соціальні групи як "друзів і союзників" та "ворогів" на 

емоційно-почуттєвому рівні. А по-друге, поєднувати антинонімічні ознаки 

(насамперед такі як смерть заради життя, війна заради миру). Зазначене 

поєднання знімає моральну відповідальність в осіб, які здійснюють пряме 

фізичне насилля. Подолання бінарних опозицій здійснюється на основі 

притаманній міфологічному мисленню логіці бриколажу, зміст якої 

розкритий у праці К. Леві-Строса "Первісне мислення". Французький 

філософ зазначав, що "суть міфологічного мислення полягає в тому, щоб 

виражати себе за допомогою репертуару химерного за складом, великого, але 

все ж обмеженого; як-не-як, доводиться цим обходитися, якою б не була 

взята на себе задача, бо нічого іншого немає під руками" (Леви-Строс, 1994, 

с. 126). Насилля здійснюється не як крайня необхідність, яка ґрунтується на 

причинно-наслідкових зв’язках, а в силу того, що у конкретний історичний 

момент воно є найбільш доступним інструментом впливу. Тобто наявність 

відповідних субстратів, які дозволяють здійснити насилля (наприклад, зброї), 

постає основним фактором для використання силових методів впливу, 
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поступаючись компромісу. При цьому не аналізуються можливі наслідки, до 

яких може призвести використання прямих форм насилля. 

На основі зазначеного способу мислення утверджується інструмент 

"міфічного" насилля – соціальні стереотипи, які формуються через 

схильність людей до спрощеного мислення та прагнення виразити абстрактні 

поняття у конкретних образах. Соціальні стереотипи, які тлумачаться як 

стійка сукупність уявлень, що формуються у свідомості і на основі 

особистого життєвого досвіду, і з різноманітних джерел інформації, є 

компонентами індивідуальної та масової свідомості і спрямовані на 

скорочення сприйняття соціальних, політичних, економічних, культурних та 

інших процесів (Остроухов, Петрик, Присяжнюк, Скулиш, 2010, с. 114). 

Стереотипи виступають певними "ярликами", "тавром", системою стійких, 

часто далеких від істини, поглядів, суджень для стигматизації певних 

соціальних спільнот та груп, проти яких спрямовується агресія мас. 

Погодимося із Р. Бартом, що "сучасний міф – дискретний: він висловлюється 

вже не у вигляді оформлених великих розповідей, а лише у вигляді 

"дискурсу"; це не більш ніж фразеологія, корпус фраз (стереотипів); міф як 

такий зникає, зате залишається ще більш підступне міфічне" (Барт, 2003, 

c. 474). Як правило, період заперечення певних соціальних норм та правил 

супроводжується наповненням дискурсу, передусім політичного та 

комунікативного, термінами, близькими до позначення суб’єктів насилля, 

наприклад "фашисти", "хунта", "карателі", "банда". У такий спосіб агентами 

"міфічного" насилля штучно конструюється нова соціальна псевдореальність. 

Метою створення цієї конструкції є упровадження у свідомість людей тих чи 

інших переконань та установок, здобуття можливості змінити ставлення 

реципієнта до реальності незалежно від його соціального досвіду (Остроухов, 

Петрик, Присяжнюк, Скулиш, 2010, с. 115). За таких умов носій цих 

стереотипів здатний на порушення моральних та юридичних норм заради 

досягнення установленої мети. 
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Одним з основних компонентів "міфічного" насилля є міфологема 

"ми – вони", яка пронизує всю історію людського суспільства. І хоча, як 

зазначалося вище, нинішні міфи неідентичні стародавнім, а сучасний міф 

якісно відрізняється від міфу взагалі, міфологема "Ми – Вони", як риса 

архаїчних міфів, перейшла до сучасного людського світогляду і постійно 

актуалізується під час масових соціальних зрушень, воєн, революцій 

тощо (Андрієнко, 2008. Соціальні міфи, с. 5). Агенти "міфічного" насилля 

формують у суспільній свідомості уявлення про поділ суспільства на тих, хто 

прагне соціальних змін ("ми, добрі") та тих, хто їм протистоїть ("вони, 

погані"). Дихотомічний поділ покликаний мобілізувати до активної 

соціальної діяльності значну кількість осіб, виключаючи можливість 

пасивного спостереження. Це виявляється в утвердженні у дискурсі 

дихотомії "революціонери – контрреволюціонери", "червоні – білі", 

"помаранчеві – біло-блакитні" та ін. Протиставлення "ми" та "вони" набуває 

міфічних рис боротьби добра зі злом, при цьому наділяючи ворога 

"звірячими" рисами, актуалізуючи ідею "справедливої" розправи з ним, 

заперечуючи будь-які прояви жалості до нього (Полисаєв, 2008, с. 131). У 

цьому процесі ідентифікації "ми" у протиставленні до "вони" сакралізується 

як спільнота агентів соціальних змін, так і "міфічне" насилля як спосіб їх 

упровадження, що виражається у поняттях "благородна справа", "Велика 

революція", "священний похід проти влади" тощо. У контексті цього 

відбувається і боротьба зі знаками та символами міфології, яку продукували 

ідентифіковані як "вони": повалення пам’ятників, скасування певних свят, 

перейменування міст та вулиць. Вони заміщуються новими символами та 

знаками, які на цьому етапі соціальних трансформацій дозволяють 

сформувати нову спільноту, ідентифіковану як "ми", яка розгортатиме нову 

міфологію. 

Джерелом "міфічного" насилля є ситуаційність, яка формує особливий 

характер репрезентативності суспільного життя. Ситуаційність детермінує 

кожен компонент життєвого світу особи й спонукає останню до усвідомлення 
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факторів, які організовують взаємодію та протидію партнерів. Ситуація для 

кожного співучасника є "репрезентантом суспільного життя, але дуже 

своєрідним: суспільне життя, вливаючись в ситуацію, вже не виглядає 

інтенцією суб’єкта, вона стає об’єктивною і незалежною від нього; вона 

представляється таємничою та підпорядкованою якомусь іншому суб’єкту, 

зумовленою його волею; і змушує підозрювати за нею не стихію 

міжлюдських відносин, а невідому нам цілеспрямовану організацію, чужий 

розум" (Павлов, 2015, с. 118). Власне, це, на думку О. Павлова, пояснює 

існування у суспільному житті міфів про об’єктивні закони, таємні уряди та 

містичні сили в його організації. Актуалізація цих міфів на етапі соціальних 

трансформацій заперечення й руйнування одних форм, норм та правил 

здійснюється через деградацію раціональних моделей пояснення існуючих 

соціальних порядків та встановлення нових – ірраціональних. Зрозуміло, що 

тривалість дії останніх є обмеженою, а тому на їх місці встановлюються 

нові – псевдораціональні, які начебто мають раціональну форму, але 

виражаються у вигляді тез, ідей, які не потребують перевірки. Саме на їх 

основі створюється та продукуються у масовій свідомості нові міфи – міф 

про краще майбутнє, яке наступить у результаті змін, та міф про насилля. 

Перший відображає соціальну модель, значною мірою утопічну, в якій у 

загальних рисах фіксується соціальна організація, позбавлена конфліктних 

зв’язків. Зокрема, в українському суспільстві в останні роки спостерігалося 

утвердження двох взаємовиключних міфів: підписання угоди про асоціацію з 

Євросоюзом призведе до стрімкого зростання рівня життя населення, а 

приєднання до Росії дозволить відтворити радянську систему організації 

суспільства, але побудовану уже на синкретичному поєднанні із традиціями 

монархізму та православ’я. 

Другий – міф про насилля, його задача: революційна мобілізація. Цей 

міф заперечує співпрацю та соціальний мир як принципи соціальних 

взаємовідносин, його завдання перевести волю бунтівників, прагнення до 

змін у дію. Але міфічний характер насилля на цьому етапі соціальних 
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трансформацій полягає в ідеї його творчої спрямованості. Застосування 

насилля, яке у суспільній свідомості стигматизується як і необхідне, і 

небажане, передбачає зміну його інструментального характеру від насилля 

задля зміни соціальних норм та правил до насилля заради насилля. У цьому 

аспекті, якщо перший міф продукує у масовій свідомості образи 

майбутнього, то другий спрямований на актуалізацію діяльності людей у 

теперішньому. На цьому також наголошує Ж. Сорель у праці 

"Розмірковування над насиллям": "міфи слід розглядати просто як засіб 

впливу на теперішнє, і суперечки про спосіб реального застосування до 

плину історії позбавлені будь-якого сенсу" (Sorel, 2004, с. 116-117). 

Період утвердження "міфічного" насилля позначається процесами 

послаблення влади та її заміщення насиллям. Влада, покликана його 

стримувати, виявляє нездатність виконувати покладені на неї функції, у 

суспільній свідомості утверджується стан безпорадності влади перед 

соціальними викликами. Це супроводжується інверсією цілей та засобів, 

тобто засоби руйнування визначають мету руйнування будь-якої влади. За 

умов актуалізації певною спільнотою необхідності змін конкретних 

соціальних норм чи правил влада, яка є гарантом їх збереження з метою 

протидії активізує, у свою чергу, застосування таких інструментів як насилля 

та могутність (Арендт, 1996, с. 202). Якщо остання є перманентним 

вираженням владою власного панування та управління, то насилля – 

ресурсом, який використовується як останній довід. Але ні насилля, ні 

могутність не виступають усвідомленою метою влади чи кінцевою метою 

визначеного й утвердженого політичного курсу, оскільки могутність, надана 

сама собі не досягає нічого, окрім ще більшої могутності, а насилля, 

здійснюване в ім’я досягнення цієї могутності, перетворюється в руйнівний 

принцип, який продовжує діяти до тих пір, поки не залишиться нічого, що 

вже не піддалося його впливу (Арендт, 1996, с. 202-203). Відтак, утвердження 

"міфічного" насилля спричиняє реакцію влади, яка з метою запобігання дії 

агентів соціальних змін також спрямовує свій вплив на зміну зазначених 
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норм та правил. Показовим є прагнення влади у такий період легалізувати 

методи тиску, що до цього визнавалися суспільством як насилля. Це 

передусім закони, які обмежують громадянські та особисті свободи. Так, у 

новітній історії українського суспільства під час масових протестів у 2013-

2014 роках парламентом були прийняті "диктаторські закони" (16 січня 

2014 року), в яких фіксувався механізм обмеження форм політичної 

непокори, зокрема заборонявся рух автоколон більше п’яти машин, 

обмежувалася діяльність засобів масової інформації, особливо фрілансерів, 

посилювалися каральні норми щодо організацій і проведень мітингів, пікетів 

(заборона носіння захисних шоломів, встановлення наметів, адміністративна 

відповідальність за матеріальну підтримку та надання приміщень для 

протестувальників) та ін. Така зміна владою існуючих норм та правил 

створює, по суті, прецедент, формує у суспільній свідомості думку, що 

існуюча правова система є недосконалою, легалізується право до її 

подальших змін, але це право також отримують і агенти соціальних змін. 

Характерними рисами "міфічного" насилля є негуманність та 

жорстокість, заперечення цінності людського життя, виправдання 

необхідності багаточисельних людських жертв, ілюзорна видимість 

безкарності насильницьких дій, ілюзія безальтернативності використання 

інших засобів боротьби (Коврижных, 2010, с. 77). Це пояснюється тим, що 

перебування у міфі передбачає конструювання замкненого смислового 

універсуму. Входження "Іншого" у нього фактично неможливе на паритетних 

засадах, тобто як рівноправного суб’єкта, а лише як об’єкта докладання 

магічної влади. Проте за таких умов, як зазначає В. Малахов, "не 

сприймаючи себе очима "Інших", неможливо виробити критично-аналітичне 

ставлення до себе самих, адекватно усвідомити своє місце в цивілізованому 

світі" (Малахов, 1998, с. 82). Враховуючи, що міф ґрунтується на віруванні та 

втіленні у конкретних фігурах, істинним для цього універсуму він стає в силу 

залученості тих, хто марить, у своє марення. Актуалізується потреба у 

безроздільному віруванні, безпосередній і беззастережній залученості у 
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фігуру, яка примарилася, тільки тоді міф стане самим собою, 

підпорядкування ж віруванням і є мірою істини (Лаку-Лабарт, Нанси, 2002, 

с. 48). Міфологія, наголошує Р. Барт, "без сумніву є способом бути у згоді зі 

світом, але не з тим, яким він є, а тим, яким він хоче себе зробити" (Барт, 

2008, с. 320). Така міфічна замкненість виключає можливість діалогу, вона 

надає особам, включених у цей соціальний простір, відчуття, що вони є 

унікальними носіями істини, відтак дії усіх інших, які знаходяться поза його 

межами, оцінюються як ворожі. Насилля відносно опонентів пояснюється як 

вимушена крайня необхідність, а їх знищення, в т. ч. фізичне, як логічний 

етап соціального розвитку. Значною мірою зазначений замкнений смисловий 

універсум реалізується на основі месіанських міфів, в центрі оповіді яких 

перебуває лідер-пророк, чия діяльність детермінується реалізацією ідеї 

відродження. У багатьох національних культурах існують міфи про померлих 

героїв (як правило, вони – захисники знедолених), чиє повернення наприкінці 

світу знаменуватиме початок нової епохи. У соціальних міфах це 

відображається у героїзації певних історичних постатей, які стають 

знаковими (в українських це – Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, 

Степан Бандера). Такими героями можуть утверджуватися в культурі навіть 

представники інших культур, прикладом чого можна назвати шевченківську 

тезу про очікування на "українського Вашингтона". Але ключовим, на нашу 

думку, для здійснення "міфічного" насилля є ідея, що цей герой очолить 

боротьбу знедолених проти сил зла. Таким чином, утвердження цієї форми 

насилля у зазначений період суспільних трансформацій як заперечення 

конкретних соціальних норм та правил здійснюється через апеляцію до 

історичної пам’яті, до "вічних" традиційних норм та цінностей, заради 

відновлення яких дозволяється застосування фізичного насилля до будь-яких 

опонентів. 

Тривалість "міфічного" насилля детермінується соціально-

економічними умовами. Якщо у політичній площині утвердження 

"міфічного" насилля знаменується завоюванням влади агентами соціальних 
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змін (як окремими особами, так і конкретними соціальними групами та 

політичними організаціями), прийняттям відповідних до їх вимог рішень, то 

у соціальній простежується воно безпосередньо залежне від трансформації 

соціально-економічної системи. Це пояснюється тим, що реалізація насилля 

потребує матеріальної підтримки організованих суб’єктів насилля. Як 

стверджує Ф. Енгельс, "насилля нездатне робити гроші, а у кращому стані 

може лише віднімати зроблені гроші, та й то від цього буває мало толку... 

насилля знову ж таки визначається господарчим станом, який надає йому 

засоби для створення і збереження знарядь насилля" (Энгельс, 1988, с. 167). 

Тому, по-перше, матеріальне утримання організованих суб’єктів насилля 

можливе передусім завдяки економічному виробництву, а по-друге, 

виробництво зброї як необхідність для випередження цього процесу 

продукування більш досконалої зброї відносно аналогічного в об’єктів 

насилля безпосередньо пов’язане із економічним виробництвом. Загроза 

структурного руйнування економічного виробництва актуалізує в суспільстві 

необхідність для переходу до "трансцендентного" насилля. 

Утвердження "трансцендентного" насилля спричинене необхідністю 

утвердити нові соціальні норми та правила без значного опору від індивідів. 

Засадничим елементом "трансцендентного" насилля є віра. Віра є важливою 

складовою соціального життя, вона є визначальним світоглядним орієнтиром 

для багатьох сфер суспільного життя. Так, наприклад, незалежно від того, 

яким цілям служить громадський діяч, агент соціальних змін (національним 

чи загальнолюдським, соціальним і етичним чи культурним, мирським чи 

релігійним, або спиратися на глибоку віру в "прогрес"), чи він холодно 

відкидає цей сорт віри, а претендує на служіння "ідеї", чи має намір служити 

зовнішнім цілям повсякденного життя, принципово відхиляючи вищевказане 

домагання, – але будь-яка віра повинна бути в наявності завжди (Вебер, 

1990, с. 692). Віра як одна з форм творчої незадоволеності людини світом 

передбачає передусім небажання її примиритися з існуючим станом речей та 

спонукання до перетворення (Мартынюк,  Соболева, 2001, с. 41). На основі 
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віри вона прагне змінити як власне мікросередовище, так і суспільні порядки 

загалом, в т. ч. насильницькими методами. Але для упорядкування ж 

соціального миру немає необхідності здійснювати фізичне насилля, він 

радше залежить від її здатності відтворювати інкорпоровані когнітивні 

структури, узгоджені з об’єктивними структурами, і таким чином 

забезпечувати віру як доксичне підкорення встановленому порядку (Бурдье, 

2007, О символической власти, с. 247). Віра дозволяє проектувати ідеальне 

майбутнє для кожного індивіда. 

Л. Гозман та О. Еткінд виокремлюють низку форм віри, притаманних 

тоталітарній свідомості, утім певною мірою ці форми властиві й 

"трансцендентному" насиллю. Розглянемо їх більш детально. Віра у простоту 

світу передбачає утвердження у суспільній свідомості одно- або двовимірної 

моделей картини світу, в якій випадкові і багатозначні зв’язки між 

соціальними явищами встановлюються досить довільно, але їх один варіант 

встановлюється як єдино правильний, у той час як усі інші – як девіації. Утім 

через відмову від раціонального пояснення необхідності утвердження нових 

норм та правил, що супроводжується виключенням науковців з процесів 

надання відповідних оцінок та прийняття соціально значимих рішень, 

створюється ілюзія простоти, яка формує водночас ілюзію всемогутності – 

будь-яка проблема може бути розв’язана, досить лише віддати правильні 

накази (Ґозман, Еткінд, 2005, с. 67). Як правило, ця ілюзія проявляється на 

рівні суспільної свідомості як однозначних оцінок тим чи іншим соціальним 

явищам, але ці оцінки мають тенденцію швидко змінюватися на протилежні. 

Наприклад, у період соціальних трансформацій при домінуванні 

"трансцендентного" насилля певні лідери можуть наділятися рисами 

харизми, їх діяльність оцінена як месіанська, але у доволі короткий проміжок 

часу вона може виявити незадоволеність очікуванням і отримати негативні 

оцінки. 

Іншою формою віри є віра у незмінність світу. Сакралізація 

"трансцендентного" насилля здійснюється через утвердження у суспільній 
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свідомості сакральних символів вічності: заміна портретів політичних лідерів 

на нових "вічно молодих", встановлення нових державних свят, початок 

монументального будівництва як господарських, так і культурно-мистецьких 

об’єктів. Цей ефект посилюється проведенням ритуальних святкувань, 

наприклад військових та спортивних парадів, які відображають певні 

перемоги (навіть сумнівні) на різних етапах соціальної трансформації. 

Прагнення до святкувань пояснюється бажанням людей втекти від 

песимістичної дійсності (Бухарова, 2008, с. 42). Також формою сакралізації 

насилля є утвердження в масовій свідомості віри у справедливий світ. 

Погодимося з Л. Ґозманом та О. Еткіндом, що образ справедливого світу 

неминуче централізований, він передбачає наявність вищої інстанції, яка 

здійснює справедливість незалежно від особистої волі та зусиль конкретних 

осіб (Ґозман, Еткінд, 2005, с. 70). Насилля, здійснюване цими інстанціями, 

відбувається в ім’я справедливості, набуває ознак сакральності, що 

позначається відсутністю співчуття до його жертв. Віра у справедливий світ 

має тенденцію ототожнюватися з вірою у доброго царя, тобто наділення 

лідерів рисами харизми, заміщення особистої відповідальності колективною, 

яка виражається у турботі політичного лідера за народ. 

Утвердження у суспільстві "трансцендентного" насилля відбувається 

через сакралізацію насильницьких дій. Як зазначав Р. Жирар, "людське 

насилля завжди зображується як зовнішнє відносно людини; тому воно і 

знаходить основу в священному і зливається з ним – з тими силами, які 

дійсно тяжіють над людиною ззовні: зі смертю, хворобою, природними 

феноменами..." (Жирар, 2010. Насилие и священное, с. 112). Сакральність 

насилля, здійснюваного задля утвердження нових правил, порядків та норм, 

найбільшою мірою проявляється у вірі в чудесний світ. Ця віра через 

заперечення домінування ролі причинно-наслідкових зв’язків у соціальних 

процесах проявляється у сприйнятті нововстановлених норм як чуда, що 

здійснюється на основі реалізації соціально-економічних проектів у терміни 

чи / та у масштабах, які здаються неймовірними. Тут насилля здійснюється 
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примусом або через підтримку ентузіазму та ініціативи. Але ці проекти не 

обов’язково повинні мати обґрунтування економічної доцільності, а 

виконувати функцію соціального ритуалу, як, наприклад, будівництво 

монументальних споруд – Мавзолею у Москві чи Будинку Народу в 

Бухаресті (нинішня назва – Палац Парламенту). 

Сакральне насилля протиставляється буденному. Як зазначає 

Дж. Агамбен, "нині ми можемо спостерігати, як людське життя стає об’єктом 

безпрецедентного насилля, яке зробилося частиною нашого повсякдення, 

залишаючись при цьому абсолютно профанним і тривіальним" (Агамбен, 

2011. Суверенная власть и голая жизнь, с. 148). Утім, відзначимо, що 

уявлення про буденність насилля і смерті у суспільній свідомості 

простежується протягом усієї історії людства. Це виражалося у вихованні 

воїнів, у принципах співжиття із кочівниками, у високому рівні смертності 

через хвороби і т. д. Власне, за сучасних соціальних умов життя, коли 

зазначені фактори усунені, все одно спостерігається високий рівень 

смертності у зв’язку із аваріями, техногенними катастрофами, у результаті 

вчинення злочинів. Насилля і насильницька смерть залишаються 

невід’ємними складовими соціального життя і сприймаються людьми як 

буденне явище. Сакралізація ж насилля заперечує буденний характер його 

конкретних видів, так і визначаючи мету благородною, що сприймається 

безапеляційно, безумовно, заради вищого замислу. 

Складовою "трансцендентного" насилля виступає магічне та 

ритуальне (або ритуально-символічне) мислення. Саме поняття "магічне 

мислення" набуло поширення у філософській літературі на початку 

ХХ століття після виходу у світ праці З. Фройда "Тотем і табу", в якій автор 

висновує, що "пануючий в магії принцип в техніці анімістичного образу 

думок полягає у всемогутності думок" (Фрейд, 2008, с. 374). Цей принцип 

ґрунтується (він у цьому погоджується з Е. Тайлором) на помилковому 

прийнятті ідеального взаємозв’язку за реальний (Фрейд, 2008, с. 367). Тобто 
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магічне мислення визнає можливість словесним вираженням думок чи у 

формі ритуалів змінювати реальність. 

Донині здійснюються спроби визначити та охарактеризувати основні 

риси магічного мислення. Так, М. Хатсон визначив наступні сім законів 

магічного мислення: об’єкти несуть есенцію; символи мають владу; дії мають 

віддалені наслідки; розум не знає меж; душа живе над усім; світ живий; все 

відбувається з певних причин (Hutson, 2012). Магічне мислення передбачає 

апеляцію до нематеріальної природи у поясненні сущого, при цьому воно 

спрямоване на вольовому, силовому характері перетворення світу. Власне, 

основне призначення магії дихотомічне: по-перше, захистити від ворогів та 

різного роду небезпек, а по-друге, надати сили для здійснення насилля над 

цими ворогами. Значить, сміливо можна визначити характерною рисою 

магічного мислення безапеляційну та безсумнівну ідентифікацію "ворога", 

що, у свою чергу, сакралізує насилля відносно нього. Встановлення нових 

соціальних норм та правил ворогом ідентифікує особи та соціальні групи і 

спільноти, які вимагають від суспільства раціонального осмислення 

новоутверджених норм. Як правило, ним виступає інтелектуальна еліта 

суспільства. 

Т. Грютер здійснив спробу визначити основні аспекти вияву магічного 

мислення у світі. На його думку, воно впливає на медицину та науку, 

ускладнюючи їх прогрес; на економіку, сприяючи шахраям у продажу 

неефективних ліків та "магічних" об’єктів, створюючи ринок езотеричної 

літератури; на релігію, уможливлюючи її існування взагалі; на суспільство 

через узаконення полювання на відьом (Grüter, 2010, с. 283). Магічне 

мислення не обмежується діяльністю певних осіб у межах релігійних 

інституцій, а пронизує різні сфери соціального життя. Хоча німецький 

учений акцентує увагу передусім на деконструктивній ролі цього типу 

мислення, вважаємо таку позицію необґрунтованою, оскільки вона фактично 

проголошує магічне мислення рудиментом соціального організму. Логічно 
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виникає питання збереження магічного мислення у сучасному 

секуляризованому світі. 

Аналізуючи роль магічного мислення як складової "трансцендентного" 

насилля у процесі соціальних трансформацій, наголосимо, що воно 

актуалізує віру у можливість і результативність змін, що тривають. 

І. Латипов виділяє у складі магічного мислення віру у всезагальну 

зумовленість та взаємопов’язаність, віру в об’єктивність власного 

суб’єктивного досвіду та віру у здатність думок безпосередньо впливати на 

зовнішній світ. На основі цього формулюється головна ідея магічного 

мислення: цей світ керований і передбачуваний, людина – його значима 

частина, вона здатна управляти частиною цієї реальності через думки та 

ритуали, а у випадку нестачі ресурсів, може звертатися до тих, хто володіє 

більшими силами (Латыпов, 2015, с. 100). Таким чином, відбувається, з 

одного боку, сакралізація влади, яка упроваджує нові норми та правила, а з 

другого – сакралізація насилля як форми спільної дії осіб, інтегрованих як 

практичною діяльністю, так і духовною (продукування думок та ідей, які 

виражають підтримку зазначених дій). Утвердження нових соціальних норм 

та правил завжди зустрічає опір певних соціальних груп та спільнот. Магічне 

мислення пояснює соціальні зміни, що відбуваються, вірою у всезагальну 

зумовленість та взаємопов’язаність. Якщо насилля стигматизується у 

суспільстві як небажане, то "трансцендентне" насилля реалізується через 

магічне мислення шляхом підбору правильної інтерпретації його 

необхідності. Відбувається сакралізація жертв-суб’єктів насилля, їх загибель 

пояснюється, по-перше, дією закону вищого замислу, та, по-друге, актом 

випробовування вищих сил. 

Утвердження "трансцендентного" насилля позначається появою і 

включенням до культури певних символів, проведенням нових соціальних 

ритуалів, які у подальшому стають складовими і "раціонального" насилля. 

Ритуал у соціальному аспекті тлумачиться як соціально значима форма 

поведінки, яка постійно відтворюється у суспільстві, утворює і підтримує 
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його соціальну структуру, тобто як поведінка він відіграється, але завжди 

однаково (Шинкаренко, 2005, с. 129). Революції у Російській імперії та 

суспільні трансформації в ній у першій чверті ХХ століття позначаються 

появою нових символів, які отримують сакральне значення (державні 

символи (герб, прапор, серп та молот, п’ятикінечна зірка), символи партії та 

громадських рухів (піонерських галстук, Червона площа). З’являються нові 

ритуали: паради на Червоній площі, суботники, диспути тощо. 

В. Шинкаренко виокремлює чотири групи основних елементарних 

соціальних ритуалів: довіри і недовіри; агресивності й байдужості; влади і 

згоди (покірності); поваги і неповаги, які є найбільш важливими для 

комунікації і відтворення соціальної структури суспільства (Шинкаренко, 

2014, с. 93). Насилля виявляється у всіх зазначених ритуалах. Первинно 

основною метою ритуалу довіри є демонстрація неворожого відношення до 

оточуючих. Враховуючи його довготривалість, можна віднести його дію до 

"раціонального" насилля. Утім, здійснення ритуалу довіри передбачає 

зближення індивідів, які беруть у ньому участь на доволі небезпечну один до 

одного відстань, а тому на перший план їх взаємовідносин виходить віра у 

його ефективність, сакралізація встановлених взаємозв’язків. У ритуалі 

недовіри індивіди прагнуть у формі непрямого насилля зберегти дистанцію 

один між одним на безпечному рівні. 

Що стосується ритуалу агресивності, то, на відміну від самої агресії у її 

соціальному вираженні як складової "міфічного" насилля, ціль ритуалу 

полягає у вираженні публічної незгоди щодо неврахування інтересів того, 

хто його проводить. Можливі дії останніх гіперболізуються і демонізуються. 

Ритуал байдужості фактично є формою насилля як спонуки об’єкта до дії, 

утім він є ефективним за умов наявності якостей харизми в його виконавців. 

Ритуал, здійснюваний владою, ґрунтується на примусі, який здійснюється не 

на основі раціонально осмислених компромісів, а на основі довіри, яка 

утверджується через підкорення. Ритуал згоди виражає небажання індивідів 

чинити опір владі, авторитету, тобто фіксує їх ірраціональний перехід до 
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статусу об’єктів насилля. Ритуал поваги – це первинний акт сакралізації 

суб’єктів насилля, а неповаги – провокація їх до дії (Шинкаренко, 2014). 

Нові ритуали, які утверджуються у період суспільних трансформацій, 

також спрямовані на сакралізацію влади, на неосмислене сприйняття 

утвердження нею нових законів, правил, норм. Завдання такого ритуалу – 

здійснити колективний акт непрямого насилля. Цей ритуал має добровільний 

характер, а водночас відмова особи від долучення до його проведення 

ідентифікує її як противника нових норм та правил. Власне у самому ритуалі 

наявне насилля, але воно за змістом вирізняється від "міфічного", яке 

домінувало на попередній стадії суспільних трансформацій. Абсолютна 

більшість жертовних ритуалів містять у собі певні форми насилля, вони 

засвоюють відповідні значення, прямо пов’язані скоріше з самою жертовною 

кризою, ніж з позбавленням від неї, оскільки ритуальне мислення прагне до 

повторення установчого механізму (Жирар, 2010. Насилие и священное, 

с. 153). Проведення соціальнозначущих ритуалів, які закріплюються в 

культурі, відбувається у момент, коли насилля проходить стадію пароксизму 

(посилення його дії до найвищого ступеня, яке виражається у тотальному 

розбраті, нівеляції та руйнуванні) й утверджується у масовій свідомості ідея 

необхідності миру, порядку, злагоди. Ритуал, по суті, актуалізує вираження 

одностайності у відході від "міфічного" насилля та переході до 

"трансцендентного", яке засновується на ідеї миру та порядку як вищого 

соціального блага; насилля у ритуалі прагне відновити самий повний світ, 

відомий громаді (Жирар, 2010. Насилие и священное, с. 138). При чому 

особливостями проведення соціальних ритуалів є: масштабність, влада 

поступається ініціативою їх здійснення переходить агентам 

"трансцендентного" насилля, утверджується буденна ритуалістика. Водночас 

через останню свідомість індивіда упізнає і підтверджує конституйовану 

сакральним прецедентом впорядковану картину світу, а постритуальні 

мотиви тут служать своєрідними опорними точками, знаковими 

верифікаціями безперервності й відтворюваності світового порядку в тому чи 
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іншому його аспекті (Пелипенко, без року). Ритуал утверджує нову 

сакралізовану картину світу, засновану на принципах миру, а насилля, яке 

застосовується у ритуалі, або проголошується ним, інтерпретується як 

насилля заради соціального миру. 

Важливу роль у здійсненні "трансцендентного" насилля відіграє 

харизматичний лідер, підкорення якому ґрунтується на вірі в нього, в його 

здібності та внутрішнє покликання, а не на звичаях чи настановах. 

"Трансцендентне" насилля реалізується на принципах вождизму, в якому 

лідер (вождь) постає не стільки як фюрер у його негативних конотаціях як 

тиран, скільки як провідник, лідер нації, видатний воєначальник, наділений 

надприродними рисами, що виражається у якості переконаності у цьому в 

суспільній свідомості. При чому, як наголошує М. Вебер, "у двох 

найважливіших в минулому постатях: з одного боку, мага і пророка, з 

другого – обраного князя-воєначальника, ватажка банди, кондотьєра – 

вождизм як явище зустрічається в усі історичні епохи і в усіх 

регіонах" (Вебер, 1990, с. 647-648). Реалізація принципів вождизму полягає у 

конструюванні певного вигаданого світу, здатного конкурувати з реальним, 

світу несуперечливого вимислу; саме розрив мас із реальним світом 

спричиняє актуалізацію їх схильності претендувати на божественну місію 

спокути гріхів і, навіть, спасіння людства (Хевеши, 2001, с. 171). За таких 

умов ідея (наприклад, ідея відродження величі нації чи держави), 

проголошена вождем, стає інструментом сакралізації насилля. Тут 

виправдовуються будь-які насильницькі дії, які застосовуються проти 

опонентів її реалізації, останні визнаються не просто ворогами, а містичними 

ворогами, втіленням злих сил, які чинять опір усьому суспільстві у його 

прогресі.  

Принципи встановлення "трансцендентного" насилля має низку 

спільних рис із принципами організації діяльності релігійних культів. 

Основним принципом є об’єднання проти ворога, тобто він реалізується 

шляхом створення і продукування образу спільного ворога – сатани, уряду, 
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"непросвітлених", представників інших конфесій та ін. Цей принцип має 

соціальний характер і ґрунтується на прагненні особи захистити власне 

почуття самоідентичності, поділяючи усіх на союзників та ворогів. У процесі 

інтеграції у таких осіб формується "егоїзм переслідувача жертви", що 

виявляється у відсутності жалю переслідувача до своєї жертви, навіть якщо її 

страждання набагато перевищують той рівень страждань, яких зазнає сам 

переслідувач чи пов’язані із ним особи (Лукабо, Фукуа, Кенджемі, 

Ковальскі, 2002., с. 40). Принесення жертви у соціокультурному аспекті 

покликане долати страхи, спричинені "міфічним" насиллям, актуалізуючи 

віру як домінантний спосіб сприйняття соціальної реальності, притаманного 

"трансцендентному" насиллю. 

Одним із інструментів "трансцендентного" насилля є встановлення 

нового відліку історичного часу. Це здійснюється або через упровадження 

нового літочислення, або визначення події, яка сакралізується, а її дата стає 

умовною точкою відліку нового етапу розвитку суспільства. Як зазначає 

Р. Козеллек, час стає не лише формою, в якій розгортаються історії, а він сам 

набуває історичної якості, історія розгортається часом (Козеллек, 2005, 

с. 323). Нове літочислення знаменувало утвердження у суспільстві якісно 

іншої релігійної моралі: нульовий рік для християн, відліком якого слугує 

дата народження пророка Ісуса Христа, нульовий рік для мусульман за 

гіджрою – від переселення пророка Мухаммада до Ясрібу (Медини). Також в 

історії були спроби встановити новий календар, відліком для якого слугував 

прихід до влади певних політичних сил: упровадження 5 жовтня 1793 року 

Національним конвентом Франції революційного календаря знаменував 

проголошення республіки; 1975 рік став нульовим для Демократичної 

Кампучії і знаменував собою прихід "червоних кхмерів" до влади, календар 

чучхе в КНДР (використовується з 1997 року) за відлік бере рік народження 

Кім Ір Сена; радянський революційний календар, запропонований у 

1929 році фіксував нову систему організації праці (проіснував 10 років). 

Більшість календарів існують одночасно із традиційним – григоріанським – і 
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носять радше сакральний, ніж прагматичний характер, фіксуючи "святість" 

нового етапу розвитку суспільства, посилюючи віру членів суспільства в 

істинності нововстановлених соціальних норм та правил. Цю функцію 

виконують і події, які стають знаковими для історичної пам’яті суспільства. 

Як правило, це прийняття декларації про незалежність та суверенітет, 

прийняття конституції, день громадянського примирення, чи день військової 

перемоги. 

Історично "раціональне" насилля як форма насилля утверджується в 

добу Нового часу. Такого висновку дійшов Р. Козеллек у праці "Криза і 

критика. Студії до патогенези буржуазного світу", в якій аналізується 

історична епоха XVIII століття, акцентується увага передусім на характері 

абсолютизму, змісті й ролі просвітництва, джерелах Французької революції, 

які позначаються автором як духовно-історично пов’язані (Koselleck, 1973). 

Однією з основних ознак Нового часу Р. Козеллек виокремлює перехід від 

насилля совісті (засновується на провині індивіда перед собою) до насилля 

розуму (на провині перед іншими) (цит. за Бекер, 1994, с. 57). Сформована у 

цей період ідеологічна впевненість в обов’язковості інтелектуальних форм 

аналітико-синтетичної діяльності, а також у "проникливості" об’єктів для 

"світла розуму", здатності інтелекту конструктивізувати усі види діяльності й 

усувати деструктивні наслідки негативних емоцій утворили, на думку 

С. Кримського, ядро концепції раціональності (Кримський, 2008. Нова 

раціональність, с. 550). Саму раціональність не слід зводити виключно до 

логіко-інтелектуальної чи наукової діяльності, навпаки, вона містить у собі 

проблему людини, має різні форми існування. Раціональність, на думку 

О. Павлова, зумовлена двома джерелами: по-перше, вона постає як соціально 

задана форма розуму, а по-друге, як форма розуму, яка народжується в 

самому розумі, у бажанні привести у порядок свої думки, почуття і свій 

життєвий світ (Павлов, 2015, с. 117). Тобто йдеться як про осмислення 

характеру перебігу соціальних процесів, так і визначення ролі й місця 

кожним індивідом у них. Раціоналізація ж соціальних процесів полягає у їх 
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теоретичному осмисленні та, звісно, вона здійснювалася у різних формах 

протягом усієї історії людства, а не лише з Нового часу. У практичній 

площині це відображалося у якості законів, статутів, деклараціях чи у 

звичаєвому праві. Раціоналізація насилля передбачає підкорення їм та 

наявність системи стимулів для уникнення насилля не з боку відповідних 

контрольно-каральних інституцій. У традиціях багатьох народів існувало 

право кровної помсти як відплата насиллям за насилля. Воно, по суті, 

виступало методом утримання соціального дисбалансу, тобто усі роди й 

племена намагалися утриматися від вчинення насилля, оскільки у такій же 

мірі вони зазнавали від постраждалих. З одного боку, порушення рівноваги 

призводило до тривалих конфліктів між родами, а з іншого, було 

стримуючим фактором (Bates, 2010). 

Отож, коли ми говоримо про епоху Нового часу, то радше слід 

стверджувати про якісно інший рівень раціоналізації насилля з цього періоду, 

особливо з ростом освіченості населення, що позначається охопленням усіх 

сфер соціального буття. Прагнення зафіксувати усталені соціальні порядки, 

"узаконити" насилля з боку влади відомі з найдавніших часів, а 

раціоналізація насилля через контроль над поведінкою колективної особи 

через мораль та культуру – з появи суспільства взагалі. У сучасному 

суспільстві спостерігається тенденція заміщення моралі правом, а також 

відбувається "бурхлива формалізація природного права, яка шляхом 

рецептурного розписування в законах поведінки і можливих дій людини 

поступово, але все більше й більше заміщує якісні, оцінні показники вчинків 

людини кількісними, структурованими критеріями" (Рябченко, 2015. Вища 

школа, с. 264-265). Насилля – це передусім дія, щодо якої застосовуються 

юридичні санкції, котра є синонімічною до поняття "злочин", але в традиціях 

польської, болгарської, російської мов, які етимологічно позначають його як 

відступ від закону. У той час, як в українській та німецькій зберігається 

спрямованість на моральну оцінку (як "злонамірена дія" в першій та 

"ламання норм" в другій). 
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Вітчизняний дослідник А. Карась наголошує, що насилля є культурним 

і суспільно-політичним феноменом, який відповідає певним формам 

раціональності, а також критики і контролю (Карась, 2001, с. 123). 

"Раціональне" насилля реалізується як щоденних практик, перетворюється у 

системні норми поведінки, звичаїв, має здатність виражатися у моделях 

способів життя, набувати етичної легітимності. "Раціональне" насилля 

здійснюється набором військових та поліцейських організацій, чия діяльність 

на основі права здійснювати насилля легітимізована. Звісно, у 

демократичних та авторитарних суспільствах різні механізми контролю над 

діяльністю держави і способи легітимації, але подібні принципи пояснення 

необхідності застосування насилля: збереження соціальної стабільності, 

безпека життя людей, дотримання встановлених прав і правил тощо. 

Прикладом "раціонального" насилля може бути застосування сили при 

затримці злочинця (убивство терориста, який захопив заручників), 

моральний тиск та адміністративний примус до проституток, правила 

дорожнього руху, які обмежують свободу пересування і т. д. Усі способи 

пояснення здійснення насилля, по суті, зводяться до фіксації певної системи 

правил, з якою у даний момент розвитку суспільства погоджується чи 

змушена погодитися основна частина населення. Також і переконаність у 

незаперечності дії "раціонального" насилля за визначеними правилами 

формується по-різному: від авторитету лідерів чи правлячих еліт до 

всезагального включення громадян до його реалізації, зокрема до прийняття і 

подальшого внесення змін до законів, до здійснення судових процесів через 

участь в ролі присяжних чи народних суддів. 

Раціональність як характеристика соціальних відносин, з одного боку, 

визнає монополію на насилля державою як соціальною організацією, яка 

реалізовується через відповідні соціальні інститути, а з другого – 

виражається як свідома відмова від насилля його суб’єктів заради певної 

економічної чи політичної вигоди. Цікавим для обґрунтування цієї позиції є 

аналіз методу розв’язання проблеми насилля Д. Нортом, Дж. Уоллісом, 
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Б. Вайнгастом у праці "Соціальні порядки та насилля". Члени панівної еліти 

задля збереження привілеїв один одного обмежують доступ інших до них, 

запобігаючи насиллю та боротьбі між собою, оскільки це призведе до 

зниження їх власних рент (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 65). Виникає 

ситуація послаблення влади, коли основну роль починають грати індивіди, 

які спеціалізуються на насиллі. Основною загрозою для них постають такі ж 

самі спеціалісти з насилля, а рівновагою для взаємовідносин між ними є 

збереження озброєння й продовження боротьби. Але за умов отримання 

кожним із цих спеціалістів більшої економічної ренти з контрольованих 

ними землі, робочої сили й ресурсів (у ситуації миру), виникає в них стійка 

упевненість у тому, що в інтересах іншого спеціаліста утриматися від 

боротьби (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 65). А враховуючи, що 

невійськові еліти також мають власні ренти (рента кожної еліти залежить від 

обмеженого доступу), вони мають і стимули для підтримки і збереження 

існуючих соціальних порядків, оскільки у разі виявлення неспроможності до 

цього виникає ризик насилля і втрати ренти. 

У більш відкритих суспільствах на перше місце виходить вільний для 

різних груп доступ до соціальних систем, передусім політичної, які 

здійснюють контроль над насиллям шляхом стримування, тобто загрозою 

покарання та позбавленням недержавних організацій доступу для надання 

організаційної підтримки, використовуючи відповідні конституційно-правові 

засоби (Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011, с. 70). Такий підхід заперечує 

можливість використання нелегітимних засобів, які визнаються у конкретний 

історичний період розвитку соціуму як насильницькі, що дозволяє 

забезпечити ненасильницьку конкуренцію в економічній, політичній та 

інших сферах суспільства. Не можна ототожнювати "раціональне" насилля і 

державне. Маючи спільну рису – монополію держави на насилля та 

відповідні організації для його здійснення та запобігання, "раціональне" 

містить у собі й інші інструменти – мораль, громадську думку та ін. Р. Бейтс, 

А. Грейф та Сміта Сінх пов’язують стримування діяльності суб’єктів 
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насилля, які по суті є і фахівцями щодо його застосування (вони їх 

позначають фігурою "G"), із добробутом. Різні соціальні моделі так 

організовують насилля, що воно стає соціально продуктивним і джерелом 

підвищеного добробуту, найбільш ефективна рівновага у грі з G підтримує і 

більш високий рівень добробуту, ніж за умов створення найбільш ефективної 

рівноваги в грі без G, тобто в якій немає насилля (Bates, Greif, Singh, 2002, 

с. 625). Нерівновага ж призводить до втрати добробуту, оскільки за таких 

умов відбувається або переключення від виробничої діяльності до постійного 

пошуку захисту від насилля, або через систему оподаткування для фахівців у 

галузі насилля ("G") від втрати стимулу виробництва. Таким чином, 

"раціональне" насилля повинно у формі норм та правил відображати цю 

рівновагу, а критерієм їх ефективності є добробут. 

Основним інструментом "раціонального" насилля є переконання. 

Утвердження у суспільній свідомості, що існуюча система соціальних норм 

та правил є і ідеальною у конкретний історичний момент розвитку 

суспільства, і гарантом соціальної стабільності та рівноваги. Наголошуючи 

на зумовленості соціального характеру переконань індивіда цілями інших 

індивідів, В. Навроцький зазначає, що динаміка переконань окремого 

індивіда зумовлена модифікаціями його свідомості іншими індивідами, 

позаяк він відмовляється від одних намірів, ставить інші цілі, погоджуючи 

власні переконання з переконаннями інших осіб (Навроцький, 2014, с. 119). 

Необхідність такого погодження і є видом "раціонального" насилля, яке 

завжди виступає принципом міжособистої взаємодії. 

"Раціональне" насилля акцентується у загрозі, тобто акомодації 

інтересів, а не провокації фактичного насилля, "раціональна мета фактичного 

насилля – це демонстрація волі й можливості дії, утвердження міри 

достовірності майбутньої загрози, а не виснаження тієї можливості в 

необмеженому конфлікті" (Nieburg, 1962, с. 866). Мається на увазі не загроза 

як можливість, а загроза як реальність застосувати силу у найближчій 

перспективі, що постає, по суті, як примус до об’єкта насилля. "Раціональне" 
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насилля виражається у формі політичного, а також – легітимного і, по суті, 

воно є органічною складовою соціального буття. Це пояснюється реалізацією 

владою притаманного передусім їй принципу панування, який, у свою чергу, 

вимагає постійного управління. А це потребує, з одного боку, установки 

людської поведінки на підпорядкування панівним елітам, які домагаються 

бути носіями легітимного насилля, а з другого боку, – за допомогою цього 

підпорядкування – у розпорядженні тими речами, які у випадку потреби 

залучаються для застосування фізичного насилля (Вебер, 1990, с. 648). Але, 

погодимося з тезою Н. Лумана, що жорстокість та корисливість являють 

собою ексцеси, які сумісні з багатьма суспільними станами, та лише до тих 

пір, допоки домінуюча інституційна влада не буде похованою під їх 

тягарем (Луман, 2001, с. 32). Це дозволяє виявити тенденцію впливу 

суб’єктивного фактору, який ставить під сумнів усталене переконання, 

оскільки діяльність агентів "міфічного" насилля на основі зазначених 

принципів визнається загрозою стабільності, що легітимізує застосування 

системного насилля по відношенню до них, делегітимізує владу, стає 

джерелом появи нових соціальних міфів, ідей, а відтак, спричиняє появу 

"міфічного" насилля. 

Окрім об’єктивних факторів, які детермінують утвердження 

"раціонального" насилля, варто вказати на суб’єктивний – роль лідерів щодо 

організації діяльності військової та інтелектуальної еліт. П. Слотердайк у 

контексті власного вчення про людський зоопарк, говорить про необхідність 

рівномірного вплетення у тканину суспільства двох оптимумів людської 

породи: військової мужності та філософсько-гуманної розсудливості, адже 

превалювання кожної з них породжує специфічні дегенерації: першої може 

призвести до мілітаристської спраги війни з її руйнівними наслідками, 

другої – до приватизму інтелектуального мовчання, віддаленості й 

байдужості від соціальних проблем (Sloterdijk, 1999, с. 53). Тому лідери як 

агенти "раціонального" насилля "вичесують", тобто здійснюють селекцію 

представників цих еліт, сполучення яких урівноважує насилля інтелектом. 
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Функціональне заміщення розумом насилля у суспільстві описано 

М. Фуко у працях "Історія божевілля у класичну епоху" та "Наглядати і 

карати", в яких він розглядає відносини насилля у "дисциплінарному 

суспільстві". У ньому розум, на його думку, хоча й протиставляється 

насиллю, прямує до тієї ж мети. Насилля, по суті, завдяки розуму, саме стоїть 

перед загрозою здійснення насилля, яким виступає мікрофізика влади, 

оскільки для неї насилля – це інструмент формування поведінки індивіда. 

Дисципліна ж, за М. Фуко, "повинна також приборкувати усі сили, що 

виникають із самої структури організованої безлічі, нейтралізувати прояви 

протидії, які породжені цими силами і чинять опір владі, яка прагне взяти 

гору над безліччю: хвилювання, бунти, стихійні організації, коаліції – усе, що 

встановлює горизонтальні зв’язки" (Фуко, 1999, с. 322). Таким чином, 

"раціональне" насилля актуалізує дисципліну як форму соціальної організації 

у тотальному контролі не лише осіб, а й характеру зв’язку між ними. 

Детермінантом здійснення "раціонального" насилля у суспільстві є 

відкритість культурної та правової систем до соціальних змін, що передбачає 

у зміні відповідних до запитів соціальних спільнот норм та правил при 

збереженні їх цілісності. Дослідження соціологів С. Е. Баркана та 

Л. Л. Сноуден доводять, що пригнічення каналів участі у політичній 

діяльності, зокрема неспроможність виражати потреби певних соціальних 

груп та спільнот через законні канали спричиняє насилля як форму 

протесту (Barkan, Snowden, 2001, с. 10). А протестний характер позначається 

впливом ірраціональних, агресивних складових насилля, що призводить до 

утвердження "міфічного". Важливим компонентом "раціонального" насилля є 

його здійснення за принципом рельєфності бінарної опозиції. Він передбачає, 

як стверджує С. Кримський, "принципову і при чому чітку (рельєфну) 

розрізнюваність у всіх ситуаціях, що відповідають умовам раціонального 

пізнання, істини і брехні, правди і кривди, реального та ілюзорного, 

суб’єктивного і об’єктивного, осмисленого і неосмисленого 

тощо" (Кримський, 2008. Нова раціональність, с. 556). У соціальному 
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контексті відносно здійснення насилля дія цього принципу передбачає 

розрізнюваність на "законне – незаконне", "справедливе – несправедливе", 

"конструктивне – деструктивне", "те, що підтримує відносну соціальну 

стабільність – те, що її порушує". Тобто "раціональне" насилля фіксує певну 

усталену систему норм і правил, порушення яких дозволяє контролюючим 

інституціям застосувати комплекс санкцій проти суб’єктів дії, які 

класифікуються в опозиції загрози цієї системи. Також принцип рельєфності 

бінарної опозиції реалізується спільно із принципом нормальності, який 

полягає у визнанні, що усі досліджувані явища тяжіють до норми, на основі 

чого виробляється установка на пояснення усього сущого не у відхиленні від 

зразка, а у певному збалансованому, гармонізованому чи симетричному 

стані (Кримський, 2008. Нова раціональність, с. 557). Визнання певної 

системи соціальних норм та правил зразком, дозволяє у логічно-

раціональний спосіб пояснити необхідність застосування насилля відносно 

тих осіб чи груп, чиї дії виходять за межі цього ж зразка. При цьому йдеться 

не про суворе дотримання усіх зразкових приписів, а про збалансоване, тобто 

у суспільстві встановлюються правила, що за одні види порушень 

застосовується примус без застосування насилля, а за інші – покарання 

насильницького характеру. 

"Раціональне" насилля є найбільш тривалим щодо інших форм. Це 

пояснюється тим, що його здійснення пов’язане із функціонуванням 

інституціалізованої системи правових відносин, в якій через комплекс 

прийнятих законів, законодавчих та інших юридичних актів фіксується межі 

"дозволеного" та "необхідного". Важливою рисою зазначеної системи є її 

легітимізованість, тобто, на відміну від характеристики "легальність", яка 

відображає процедурний (формальний) аспект її упровадження та 

функціонування, вона акцентує увагу на змістовному аспекті – на сприйнятті 

її суспільством як необхідної і на загальноприйнятому характері законів та 

правил. Разом з тим Г. Арендт стверджує: враховуючи, що у своїй діяльності 

людина нездатна завжди прорахувати достовірно підсумкові наслідки, 
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насилля може залишатися раціональним лише за умов, що воно має 

короткострокові цілі (Арендт, 2014, с. 92). Така позиція, звісно, 

заперечується прихильниками ідеї структурного насилля. Утім, слід визнати, 

що незважаючи на відносну тривалість раціонального насилля та 

перманентність структурного, воно реалізується через конкретні акти 

насилля, які мають, дійсно, нетривалу дію, але при цьому існує довготривала 

загроза застосування насилля, яка також є, за визначенням, насиллям. 

А ще тривалість "раціонального" насилля зумовлена діючою в 

суспільстві передусім у культурній та політичній системах комплексу 

стримувань та запобігань проявам форм "міфічного". Так, у демократичних 

суспільствах таким запобігально-стримуючим механізмом слугують 

періодичні та позачергові вибори, змагальні судові процедури, відкриті 

публічні поліцейські процедури і т. д.  

Особливою формою "раціонального" насилля є бюрократія. Власне, 

бюрократизація суспільства надає насиллю тотальний характер, що 

пояснюється відсутністю відповідальних за здійснення того, чи іншого акту 

насилля. Бюрократія – це ускладнена система тиску на владні інституції, яка 

також призводить до заміщення влади насиллям. Бюрократія, за визначенням 

Г. Арендт, – "це форма правління, за якої усі позбавлені політичної волі, 

позбавлені влади діяти; бо панування Нікого не є не-панування, і там, де все 

рівно безвладні, ми маємо тиранію без тирана" (Арендт, 2014, с. 94). 

Специфікою протестів другої половини ХХ століття, особливо студентських 

у 60-х роках, проти радянської системи державного управління у 80-х, є їх 

спрямованість проти правлячої бюрократії. 

У тоталітарних суспільствах бюрократія як форма "раціонального" 

насилля має специфічний вияв у якості співпраці з таємними службами, 

інструментом дії яких є індивідуальні провокації. Задля запобігання появи 

"міфічного" насилля таємні агенти провокують співрозмовників на "таємні 

бесіди", тобто розмови на теми, заборонені владою, виявляючи, таким чином 

потенційних агентів соціальних змін. Специфікою соціального змісту 
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діяльності таких служб є виявлення водночас контрагентів соціальних змін – 

індивідів, які добровільно викривають політичних опонентів. Спрямованість 

на окремих індивідів запобігає їх організації та створенню ситуації, коли 

окрема провокація пробудить синергію бунту. Функціонування 

бюрократичного апарату залежить від співпраці з такими інституціями, 

покликаними здійснювати тотальний контроль та всепроникне шпигунство, 

кар’єрне зростання немає чітких правил, а підкорюється, з одного боку, 

вмінням службовця до роботи таємним агентом, а з другого, – тенденції 

зміни правлячих еліт (Арендт, 1996, с. 560). Остання полягає у стрімкому 

кар’єрному зростанні та такому ж падінню, тобто у тоталітарному суспільстві 

відбуваються регулярні (наприклад, раз на десятиліття) "чистки" еліт – 

звільнення одних таємних агентів, які займають відповідні місця у 

бюрократичній системі, іншими. Такий насильницький оберт гігантської 

адміністративної машини, хоча й заважає росту компетентності, але він має, 

на думку Г. Арендт, багато переваг, зокрема гарантує відносну молодість 

чиновникам, не допускає стабілізації умов, котрі, принаймні у мирний час, 

загрожують небезпекою для тоталітарного правління, знищуючи такі 

поняття, як старшинство й заслуги; не дозволяє розвинути лояльності, яка 

пов’язує молодих співробітників зі старшими, від думки й доброї волі чиїх 

залежить їх просування; позбавляє людей від безробіття і гарантує кожному 

отримання роботи у відповідності до його освіти (Арендт, 1996, с. 560-561). 

Бюрократія як складова "раціонального" насилля у тоталітарному суспільстві 

запобігає появі протестних настроїв, спричинених пригніченням каналів 

участі у політичній діяльності, притаманних демократичному. 

 

2.3. Деструктивні форми насилля у соціальному середовищі 

 

Однією із альтернатив ескалації насилля у процесі соціальних 

трансформацій є утвердження різних деструктивних форм насилля, 

передусім ірраціональної. Останнє, з одного боку, виступає як 
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концептуальний антагоніст раціонального, а значить нерозумне, але, з 

іншого – відображає такі характеристики вияву насилля як 

"деструктивність", "зловмисність", "аморальність". Ірраціональність 

трактується передусім як те, що не підкоряється законам логіки, що 

неможливо осягнути розумом. Д. Обідьонний визначає наступні ознаки 

ірраціонального: по-перше, це сфера одиничних речей, які чуттєво 

сприймаються, дискретність матеріального світу, його динамічний, мінливий 

характер; по-друге, це афективна сфера людського життя, тобто сила, що діє 

автономно по відношенню до розуму людини, який, у свою чергу, постає 

упорядковуючим началом її повсякденного особистого і соціального 

праксису; по-третє, певна ступінь нездійснення якоїсь мети, її неповна 

реалізація або відсутність такої взагалі, тобто те, що протиставляється 

доцільності (Обыдённый, 2015, с. 76-78). 

У свою чергу В. Фомічова виокремлює три прошарки ірраціональних 

явищ, до яких відносяться соціальні почуття, вольові імпульси, масові 

настрої, колективні та індивідуальні переживання; стереотипи, традиції, 

звичаї тощо; несвідомі психічні явища (міфологічні мотиви стародавності, 

образи-символи сталих рис буття народу тощо) (Фомічова, 2006, с. 94). 

Ірраціональний зміст поведінки виявляється за умов превалювання у 

мотивації діяльності розвиненої емоційно-вольової сфери, стереотипів, 

традицій, неосмисленості цілей та засобів, а відтак відсутності зв’язку 

результативної сфери з раціонально сформульованими цілями, тобто у 

ситуації соціальної деструктивності. На основі цих ознак ірраціональне 

насилля можна охарактеризувати як недоцільне афективне насилля, яке 

здійснюється переважно окремими особами, рідко групами, але при цьому 

ефект дії деструктивного та ірраціонального насилля індивідами у процесі 

соціальних трансформацій посилюється ефектом натовпу. Це спричинене 

домінуванням у поведінці індивіда емоцій як першої реакції, яка виникає 

миттєво, ще до моменту усвідомлення й аналізу нею отриманої інформації. 

Основними рисами, які характеризують індивіда у натовпі, є зникнення 
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свідомої особистості, переважання особистості несвідомої, однакове 

спрямування почуттів та ідей, що відбувається під впливом навіювання, 

прагнення негайно реалізувати на практиці навіяні ідеї (Тимошенко, 2012, 

с. 17). Хоча ефект натовпу радше посилює агресивність індивіда, 

послаблюючи раціональний контроль за нею, але не знімаючи його взагалі. 

Питання деструктивних форм насилля у науковій літературі 

аналізувалося передусім у контексті дослідження природи насилля, зокрема 

агресивності як складової людської поведінки. У суспільних і природничих 

науках усталена позиція, що агресивність є одним із основних інстинктів 

людини, який не залежить від зовнішніх чи внутрішніх стимуляцій. Основне 

"раціональне" підґрунтя пояснення такого насилля є виконання функції 

самозбереження, в інших випадках, насилля визнається деструктивним. 

Також є позиція, що насилля взагалі за своєю природою є ірраціональним. 

Р. Жирар, заперечуючи це, наголошує, що насилля не позбавлене причин, 

воно саме здатне знаходити обґрунтовані причини самого себе (Жирар, 2010. 

Насилие и священное, с. 8-9). Навіть у ситуації, коли дія насилля не досягає 

одного об’єкта і воно спрямовується на інший (жертву-заміщення), це 

пояснюється відповідними причинами. Ситуації суспільної трансформації – 

це, по суті, ситуації, пов’язані із виживанням, для них характерні хаос і 

розщеплення суспільної свідомості, напруга і руйнування захисних 

механізмів соціальної системи, що, врешті-решт, призводить, на думку 

А. Назаретяна, О. Молчанової, О. Умняшкіна, до "соціальної шизофренії"; це 

стан, коли регресивні, еволюційно стародавні форми поведінки стають не 

просто виправданими, але, часом представляються єдино можливими, за 

таких умов основною перешкодою до вбивства представників виду Homo 

sapiens служить не моральна заборона на вбивство собі подібних, а реальна 

небезпека бути вбитим в широкому сенсі цього слова (фізична, соціальна і 

психічна смерті однаково небезпечні і часом віддається перевага фізичної 

смерті заради порятунку честі і сім’ї – соціального життя) (Назаретян, 

Молчанова, Умняшкин, 2012). Важливо, що насилля, яке у цей момент 
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сприймається як вільне та усвідомлене, переважно є, навпаки, несвідомим, 

воно може ставати у протиріччя до попередньої життєвої лінії, тобто насилля 

набуває ірраціонального змісту. Підґрунтям для зазначеної цими авторами 

"соціальної шизофренії" є відчуття задоволення від насилля. І у тваринному 

світі спостерігається вираження у різних формах (і у захисній, і у 

нападницькій) агресії, але саме люди володіють здатністю переживати від 

цього відчуття задоволеності. Як зазначає Г. Зубань, тварина забезпечує собі 

реально необхідний територіальний мінімум для своєї життєдіяльності (вона 

встановлює всередині зграї ієрархічні взаємини і, природно, захоплює собі 

самку, яка придатна для розмноження), у той час як людина здатна проявляти 

насилля у тваринно-біологічній формі на індивідуальному рівні (вбивства), 

на колективному (конфлікти, війни), на соціальному (утиски, тиск, 

обмеження, погрози, зневага тощо), а рівень насилля, хоч і є біологічно 

детермінованим, у людському середовищі видозмінюється залежно від 

ступеня соціалізації, етнокультурних норм, вимог, установок (Зубань, 2012, 

с. 56). Відтак, соціалізуючись, насилля втрачає свою природну 

детермінованість, але не зникає, а зберігається у формі задоволення від 

насилля. Це проявляється, зокрема, з одного боку, у здійсненні легалізованих 

методів знущань (під час військових та поліцейських дій, спрямованих на 

запобігання важких злочинів), а з іншого, – через переживання такого 

задоволення у віртуальній реальності через убивство ворогів у комп’ютерних 

іграх типу "GTA", "Doom", "Left 4 Dead", через перегляд кримінальних 

новин, ток-шоу та ін. Але у цих проявах ірраціональне насилля отримує від 

суспільства раціональну оцінку, яка, визнаючи його не як необхідність, а як 

асоціальний вияв агресивної природи, регламентує його дію і санкціонує 

застосування системи протидії. Також ірраціональне насилля виражається у 

таких видах, як "немотивовані" жорстокі дії, для яких самоціллю постає сам 

акт насилля (наприклад, знущання, катування). Цей вид ірраціонального 

насилля має асоціальний характер, санкціонується у соціально-правовій 
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системі як "злочин" чи "божевілля", обмежуючи соціальну діяльність 

індивідів, які вчинили такі дії. 

Л. Герасіна, аналізуючи насилля як соціальну деконструкцію, 

типологізує агресивні прояви за характером впливу мотиваційної складової, 

виокремлюючи імпульсивне, інструментальне насилля, "насилля заради 

насилля", змушене насилля, насилля як прояв індивідуальної чи групової 

солідарності, "агресивний драйв", насилля через емоційну напругу (Герасіна, 

2015, с. 40). Крім інструментального насилля, яке здійснюється індивідом 

задля досягнення злочинної мети, усі інші ґрунтуються на ірраціональних 

засадах. До них відносяться емоційна нестриманість, невмотивоване бажання 

здійснювати насилля, наслідування групової моделі поведінки, воля для 

долання перешкод, деструкція самооцінки, емоційна реакція на шкідливий 

вплив (Герасіна, 2015, с. 40). Цікаво, що емоційна нестриманість 

супроводжує і конструктивну поведінку індивіда. 

Для ірраціонального насилля характерні зневажливе відношення до 

життя та здоров’я інших з боку суб’єкта насилля, знецінення людського 

життя. Крайньою формою прояву такої зневаги є некрофілія, соціальний 

зміст якої полягає в установці, що основним, а то й єдиним способом 

розв’язати конфлікт є сила й насилля. Уперше, як зазначає Е. Фромм, цей 

термін на позначення деструктивних дій соціального характеру запропонував 

М. Унамуно, який дав у коментарі оцінку виступу одного іспанського 

генерала як безглуздий некрофілійний виклик "Хай живе смерть!". Відтак, 

насилля для носія некрофілійної установки позбавлено такої ознаки як 

небажаність, точніше вона повністю заміщається необхідністю. Він не здатен 

проаналізувати ефективність, чи, радше, неефективність насильницьких 

дій (Фромм, 1992. Адольф Гитлер, с. 16). Але некрофілійну спрямованість на 

зміну світу не можна визначати лише як модель поведінки окремих осіб, вона 

виявляє себе і у деперсоналізованому устрої повсякденного життя, 

відображаючись у різних формах в індустріальній культурі. Е. Фромм також 

визначає дві характерні риси виявлення некрофілії як форми ірраціонального 
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насилля: мова (превалювання у мовленні ідеологічних установок, 

проголошення необхідності застосовувати силу проти будь-яких агентів 

соціальних змін та посилення соціальної ролі сил внутрішнього порядку та 

контролю) та схиляння перед технікою (розвиток техніки позначається 

удосконаленням зброї та технологій винищення людей, що у ХХ столітті 

набуло характеру масовості) (Фромм, 1992, с. 19-26). 

Власне, саме індустріальне та постіндустріальне, а також й 

інформаційне та споживацьке суспільства нині володіють технікою 

інспірування масових некрофільських пристрастей. Сучасна цивілізація 

породжує багатомільйонні, а, можливо, зараз уже можна стверджувати і про 

мільярдні маси відчужених людей, кожен з яких сприймає себе і своє тіло як 

відсторонені засоби досягнення власних успіхів, при цьому усі сфери 

людської життєдіяльності машинізовані та убиті (Гуревич, 1994, с. 13). 

Актуалізація цих мас стає важливим інструментом політичної боротьби: він 

дозволяє установлювати й підтримувати диктатури, здійснювати 

терористичні війни і т. д. Це пояснює військово-технічний розвиток та 

домінування пропаганди у суспільстві, в якому раціональне насилля частково 

заміщається ірраціональним, яке у такому випадку має не характер 

одномоментної дії, а довготривалої повторюваної. 

Уже у філософії раннього Середньовіччя утвердилася європейська 

традиція запобігання проявам ірраціонального насилля в індивідів через 

виховання такої риси характеру як терпимість. Так, Климент 

Олександрійський у розділі "Істинний гностик творить благо тільки заради 

нього самого" праці "Стромати" акцентує на тому, що гнів та пристрасть 

супроводжують терпіння (Климент Александрийский, 2003, с. 66). Але 

подібні прояви ірраціонального насилля долаються, на його думку, 

насамперед утриманням та покірністю, а силою терпіння долається і спокуса 

як передумова пристрасті. Пристрасть же, як визначив Іоанн Златоуст у праці 

"До ворогуючих проти тих, хто залучає до монахського життя",  – це певне 

насилля, здатне примусити кожного одержимого нею, терпіти і переносити 
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усе, для чого б то не було (Иоанн Златоуст, 2017. Увещания к Феодору 

Падшему, с. 217). Забороненим і є гнів, адже коли той, хто бажає ображати, 

відчує, що опонент здатен витерпіти ще більше, скільки хотілося б, тоді він 

вийде з конфлікту, зазнавши поразку, зганьблений перевагою терпіння у 

опонента, відчуваючи злість і чесноти опонента. Хоча ідея виховання 

особистісної риси терпіння як способу запобігання ірраціональному насиллю 

притаманна й іншим релігіям і, відповідно, морально-філософським 

традиціям, передусім буддиській. В ній, зокрема, індивід має проходити три 

рівні морального самовдосконалення: засвоєння правил поведінки, що 

покращують його карму; практика та розвиток позитивних якостей, які 

виводять його за межі індивідуального "Я"; праджня-параміта (досягнення 

ілюзорності як власного "Я", так і "Его" іншої істоти) (Саух, 2006, с. 11). 

Фактично, перший рівень – це утримання від насилля, другий – виховання 

співстраждання й терпіння, за яких реальність іншої особи виступає більшою 

цінністю, аніж реальність власного "Я", третій – позбавлення від 

неконтрольованих емоцій гніву та ненависті через виключення з життєвого 

світу індивіда об’єктів бажання.  

Одним із джерел ірраціонального насилля, яке актуалізується у період 

трансформаційних процесів, є соціальні почуття як відображення 

індивідуальної та суспільної свідомості, як ірраціональна форма 

усвідомлення певними соціальними суб’єктами власних потреб та інтересів. 

На різних етапах розвитку суспільства відбувається актуалізація одних 

почуттів та пригнічення інших. При цьому на початкових етапах соціальних 

трансформацій спостерігається утвердження почуття ненависті, яке має 

масовий характер. Йому передує актуалізація іншого почуття – почуття 

соціальної несправедливості, що супроводжується посиленням низки 

відчуттів (негативні за модальністю – відчуття безвиході, протистояння, 

убогості, безладу та позитивні – відчуття перспективи, свободи). У ситуації 

крайньої необхідності, зазначає Н. Ковтун, інстинктивне ірраціональне 

начало у соціальних почуттях може переважати світоглядні орієнтації, 
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переконання, моральні норми та правила, які функціонують у 

соціумі (Ковтун, 2014, с. 193). Воно знаходить власне вираження передусім 

через участь у масових протестах, яка завдяки розчиненню індивідуального у 

натовпі дозволяє позбутися відчуття власної відповідальності за вчинки. 

У цьому проявляється інструментальний характер ірраціонального 

насилля, який у період заперечення "раціонального" насилля призводить до 

утвердження "міфічного". Ірраціональне насилля виявляється за таких умов 

як агресія протестного натовпу. Раціонально спроектований вплив на натовп 

спричиняє ірраціональні дії переважно деструктивної спрямованості, будь-то 

підкорення чи невмотивоване насилля. Досліджуючи ірраціональність 

поведінки людей, які опинилися у натовпі, Е. Канетті порівнює їх з дією 

шизофренії, яка не дозволяє усвідомлювати людині як свої вчинки, так і 

зрозуміти вчинки тих, хто поряд (Canetti, 2000). Г. Лебон визначає основною 

причиною легкості, з якою натовп здійснює насилля, відсутність 

відповідальності (Лебон, 1998). Це проявляється, по-перше, у вираженні 

індивідами, включених у натовп, впевненості у безкарності, яка зростає із 

збільшенням натовпу. А по-друге, усвідомлення своєї тимчасової могутності 

дозволяє виявляти такі почуття і здійснювати дії, які неможливі для окремої 

людини, адже натовп звільняє дурня, невігласа, заздрісника від усвідомлення 

власної нікчемності і безсилля, заміщуючи його свідомістю грубої сили, 

минущої, але безмірної. Це спостерігається в атавістичних залишках 

інстинктів первісної людини, які придушуються в ізольованого і 

відповідального індивіда боязню покарання (Лебон, 1998, с. 149). 

Агресивність натовпу має різний характер, залежно від об’єкта й мети 

спрямування. Агресія натовпу може бути експресивною, мати 

демонстративний характер (головне – залякати супротивника, вона 

виражається часто у формі демонстрації, мітингів), або імпульсивною як 

реакція на певний подразник, зокрема на соціально значимі події, політичні 

рішення, провокації (швидко виникає, сягає свого піку та одразу 

припиняється), афективною (чисто емоційний феномен, який практично 
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повністю позбавлений дієвого компонента, для неї характерний "агресивний 

ажіотаж": натовп кидається в бій, будучи наперед приреченим на поразку), 

ворожою як цілеспрямовано усвідомлений намір завдання шкоди, чи 

інструментальною, за якої мета дій суб’єкта нейтральна, а агресія 

використовується як один із засобів її досягнення (Тимошенко, 2012, с. 17-

18). Утім, незалежно від форм агресії натовпу дія ірраціонального насилля 

нетривала, оскільки одразу зазнає впливу з боку агентів "міфічного" насилля 

з метою організації стихійних рухів. Хоча найчастіше застосовується 

експресивна агресія, адже ірраціональне насилля, продуковане масою, 

натовпом воно має на меті передусім демонстрацію готовності до 

деструктивних дій, до радикальності дій, нагнітання стану страху, щоб 

спонукати контрагентів відмовитися від спротиву. Неможливо говорити про 

сутнісний характер ірраціонального насилля у суспільних трансформаціях, 

оскільки, незважаючи на втрату людиною у натовпі раціональної оцінки 

реальності, це явище не є тотальним. Незважаючи на виявлення у наукових 

розвідках тенденції зміни поведінки індивіда, включеного у натовпі, не 

встановлено закономірності зникнення раціонального світосприйняття у 

натовпі, індивід зберігає здатність протистояти його впливу, можливість 

виключитися із нього. 

Звісно, маси, за слушною думкою С. Московичі, відроджують 

ірраціональність, яка вважається рудиментом примітивного 

суспільства (Московичи, 1998, с. 61). Процес розвитку цивілізації передбачає 

зменшення впливу ірраціональних факторів на соціальне життя, але 

витіснена з економіки наукою і технікою, ірраціональність концентрується у 

владних інституціях. Це явище, на погляд філософа, спричинене соціальним 

станом, за яким "чим менше часу люди присвячують турботам про суспільне 

благо, тим менше у них можливостей протистояти колективному 

пресингу" (Московичи, 1998, с. 61). Раціональною формою протидії 

зростанню ролі ірраціональних сил є влада, яка у період домінування 

стихійного деструктивного насилля, що продукують маси, потребує 
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використання якісно інших ресурсів влади, які спричинять утвердження 

"міфічного" насилля.  

Логічно постає питання, чи ірраціональна поведінка є винятково 

результатом маніпуляцій з боку агентів "міфічного" насилля, чи виникає 

спонтанно. О. Чистякова, аналізуючи сучасний етап розвитку людства, 

констатуючи наявність тенденції зростання спалахів конфліктів та 

поширення загроз насильницьких дій при одночасному вдосконаленні 

політичних та юридичних інститутів для запобігання насилля, стверджує, що 

посилення симптомів ірраціонального в суспільстві не лише з боку влади, а й 

масових спільнот та етнокультурних груп пов’язане із маніпулятивним 

впливом на ґрунті міжетнічних та міжрелігійних відмінностей (Чистякова, 

2015, с. 127). Така позиція, на нашу думку, заперечує об’єктивний характер 

соціальних трансформацій та абсолютизує роль суб’єктивного начала в них. 

Ірраціональне насилля, його реалізація у стихійному протесті радше є 

сублімацією, спричиненою неможливістю задовольнити ті чи інші потреби в 

межах встановлених у даний історичний момент соціальних норм та правил. 

За ним, як правило, йде раціональне осмислення необхідності зміни 

зазначених норм та пошук механізмів реалізації. 

Домінування "раціонального" та "трансцендентного" насилля 

супроводжується виявами такої форми ірраціонального насилля як бунт. 

Бунт є інструментом політичної боротьби проти певних існуючих соціальних 

порядків чи державної влади. У цьому контексті він хоча і є стихійним, 

масовим соціально-політичним рухом і має ірраціональний характер, але 

відсутність стратегічних цілей потребує раціональну оцінку ресурсів з 

постановкою перспективних задач. Ірраціональна стихійність виконує 

функцію інтеграції мас для подальшої боротьби, вивільнення агресії, 

встановлення "міфічного" насилля. Тому соціально-політичні бунти 

короткотривалі, реалізовуються як одноактова дія, але, стимулюючи перебіг 

трансформаційних процесів, вони не визначають їх зміст та характер. Інший 

вид бунту – історичний – спрямований на боротьбу з існуючими соціальними 
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умовами, він має тенденцію завершуватися революцією. Прикметно, що 

наслідки революції, яка ґрунтується на ідеї іншого виду – екзистенційного 

бунту, протилежні задуманим, оскільки вона вимагає застосування насилля 

для збереження своїх досягнень і встановлення нових тактичних цілей. 

Засадничою ідеєю екзистенційного бунту, що проголошується у працях 

А. Камю "Міф про Сизифа", "Бунтівна людина", є необхідність творчого 

створення нових цінностей, яка актуалізується у періоди відсутності 

моральних критеріїв. Власне, його концепція бунтівної людини стала кроком 

відходу від ідеї абсурдної та безплідної реальності до ідеї утвердження 

загальнолюдських цінностей, колективістське тло яких елімінувало 

монологізм існування індивіда (Река, 2013, с. 290). Бунт виникає через 

усвідомлення людиною абсурду, несправедливості та невизначеності. 

Водночас бунт є також протестом проти "оречевлення" людини, проти 

зведення її до історії. Бунт для французького філософа є утвердженням 

всезагальної людської природи, яка протидіє будь-якій силі та насиллю, в 

т. ч. революційному. Так, "абсолютна революція передбачає абсолютну 

податливість людської природи, можливість зведення людини до рівня 

простої історичної сили" (Камю, 1990, с. 315). "Революційне" насилля має 

тотальний характер дії, відмова від поваги людини як особистості 

(абсолютизація виняткової ролі революціонерів) вимагає смирення перед 

гнобителем, повернення у стан нігілістичного угодовства. А бунт, 

протиставляючись революції, прагне єдності, заперечуючи існуючі устої, він 

має творчий стверджувальний характер, здійснюється заради більшого 

приросту буття, а не всезагального заперечення. Бунт у розумінні А. Камю у 

своєму ірраціональному пориві передбачає принципову відмову від насилля, 

об’єктивує соціальні трансформації, запобігає посиленню впливу 

суб’єктивних факторів.  

Але водночас екзистенційний бунт викликає ірраціональний порив, 

спрямований на пригнічення в людині того, що не дозволяє їй стати простим 

гвинтиком, тобто на його пристрасть до бунту (Камю, 1990, с. 260). Особливо 
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це стосується тоталітарних суспільств, в яких використовуються пропаганда, 

тортури, систематичне залякування, насильницьке залучення до співучасті у 

здійсненні злочинів з метою викликати у своїх жертв почуття провини, щоб у 

тому безвихідному світі, де вони опинилися, загальна винуватість стала 

слугувати виправданням нових актів насилля. За цих умов виникає 

ірраціональний терор, спрямований на руйнування особистості, передусім 

здатності до мислення, до об’єднання з іншими. Основна задача 

ірраціонального терору запобігти утвердженню раціональним основам 

здійснення соціального насилля, консервуючи сакральні взаємовідносини 

влади і суспільства. 

Події останніх десятиліть виявили тенденцію до збільшення кількості 

актів здійснення деструктивного ірраціонального насилля як бунту. 

Прикладом є нова традиція у Франції масового спалення підлітками з 

передмість автомобілів, особливо в ніч на 1 січня та у День взяття 

Бастилії (14 липня). Хоча ці протести мають соціально-економічні джерела, 

їх форма не має раціонального пояснення. До подібних виявів 

ірраціонального насилля, але у значно менших масштабах можна віднести 

бійки ультрас чи зіткнення між фанатами. С. Жижек це пояснює відсутністю 

"когнітивного картирування", тобто нездатності суб’єктів ірраціонального 

насилля помістити переживання ситуації у значиме Ціле (Жижек, 2008, с. 20). 

У суспільстві ризику втрачена основа існування людини, уся почуттєва сфера 

"колонізована" рефлективністю, тобто тим, чому можна навчитися. Але існує 

розрив між знанням та можливістю приймати адекватні рішення через 

недостатність першого. А свобода рішення, якою користується суб’єкт в 

"суспільстві ризику" розуміється уже не як свобода вибору власної долі, а як 

лякаюча свобода людини, вимушеної постійно приймати рішення без 

жодного уявлення про наслідки таких рішень (Жижек, 2008, с. 21). Це 

призводить її до стану постійної провини, навіть без усвідомлення її змісту. 

Це спричиняє бунт, який доволі часто носить раціональний характер: в ім’я 

захисту справедливості чи честі. Зокрема приводом для спалення автомобілів 
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у Парижі в 2005 році стала гибель підлітків, які утікали від поліції, у 

Стокгольмі у 2013 році – убивство поліцейським 69-річного португальського 

емігранта. Відтак, вимога справедливості від протестантів полягала у 

розслідуванні можливого перевищення поліцейським своїх повноважень. Але 

самі події спричинені низьким статусом іммігрантів другого покоління та їх 

низьким рівнем життя. Утім, на нашу думку, саме невідповідність у статусах 

нащадків іммігрантів та корінного населення виявляє цю соціальну спільноту 

як найбільш уразливу до формування екзистенційного відчуття провини, що 

виражається в ірраціональних бунтах. Як наслідок, ця форма протесту не 

знайшла підтримки у громадськості, а, відтак, і не стала приводом для 

соціальних трансформацій, які запобігли б дезінтеграції суспільства. 

Зважаючи на вище зазначене, можна дійти висновку, що ірраціональне 

насилля у соціальних трансформаціях виявляє свій стихійний характер і не 

виступає їх чинником, радше обмежується провокацією певних соціальних 

дій, або дій окремих індивідів як суб’єктів насилля. У цьому контексті 

цікавою є позиція Г. Арендт, яка заперечує ірраціональний характер насилля. 

Це вона пояснює на основі аналізу люті як джерела насилля. Лють, на її 

думку, може бути ірраціональною, як будь-який людський афект, але вона 

при цьому не є автоматичною реакцією на такі життєві подразники як 

нещастя, страждання, не є методом подолання невиліковної хвороби чи 

впливу на соціальні умови, які видаються індивіду незмінними. Лють 

виникає лише там, де наявні умови для зміни конкретних соціальних зв’язків 

та відносин, але вони не змінюються (Арендт, 2014, с. 73). Звісно, причина 

появи люті у окремих осіб, яка зумовлює їх подальшу поведінку як суб’єкта 

насилля, може бути різна. Наприклад образа почуття справедливості, що у 

контексті соціальних трансформацій виявляється у зростанні ролі 

інтелектуальної, культурної, військової та інших еліт, які не погоджуються з 

діяльністю правлячої і своєю діяльністю провокують повстання, бунти, 

протести, які часто згодом і очолюють. Насилля, яке викликається люттю, 

має соціальний характер і, по суті, не є ірраціональним, воно посилене 
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емоційністю індивідів, які його здійснюють, але його реалізація має 

відповідати на зовнішні стимули та подразники, тобто пропонувати 

раціонально побудований стратегічний і тактичний план дій. 

Іншим прикладом для підтвердження цього твердження Г. Арендт 

можна навести терористичні акти, здійснені 22 липня 2011 року А. Брейвіком 

у Норвегії, внаслідок якого загинуло 77 осіб. На перший погляд, джерелом 

такого вчинку була лють і ненависть до мусульман, тобто можна говорити 

про ірраціональні основи насилля. Але звернемо увагу на детальному 

плануванні й підготовці до нього, публікації за кілька годин перед самим 

терактом "Декларації незалежності Європи 2083", в якій детально описано 

план звільнення європейського суспільства від політики 

мультикультуралізму та здійснення його деісламізації. Це доводить 

раціональні основи насилля, здійсненого на основі люті й ненависті.  

Таку ж позицію займає Л. Атенс, який, аналізуючи насильницькі 

злочини, дійшов висновку, що насильницька дія є не результатом несвідомих 

мотивів, внутрішніх конфліктів, люті, а свідомо вибудованої стратегії 

поведінки індивіда. Вона вибудовується на основі інтерпретації ситуації, в 

якій він опинився, та рішення, що вона потребує застосувати насилля. 

Такими ситуаціями можуть бути загроза фізичного насилля до індивіда, 

сприйняття поведінки іншого або злонавмисної, або як загрози реалізації 

власної наміченої мети (Athens, 1997). Відтак, будь-яке "ірраціональне" 

насилля є раціонально умотивованим, спонтанний характер дій суб’єкта 

насилля пояснюється нерозумінням мотивів жертвою. 

К. Даазе аналізує інший більш вужчий аспект цієї проблеми, 

актуалізуючи питання: терористичне насилля пояснюється раціональними чи 

психологічними (ірраціональними) факторами? Психологічне розуміється як 

ірраціональне, оскільки ґрунтується на позиції, що терорист має психологічні 

порушення, крім того такі індивіди мають схильність до тероризму, маючи 

такі особистісні характеристики, як агресивність, жадібність до подій, 

активність (Даазе, 2002, с. 12). Але така позиція має слабкі місця, зокрема 
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постає питання: чому за умов існування певної особистої диспозиції, 

більшість людей, маючи такі характеристики, не стають терористами. У той 

же час, окрім зазначеної Г. Арендт логічно продуманої та спланованої 

стратегії поведінки терориста, раціональне пояснення тероризму має й іншу 

аргументацію, зокрема у сучасних гуманітарних науках наголошується на 

колективній раціональності. Йдеться про роль радикальних політичних 

організацій, які надають божевільним на перший погляд вчинкам (таким, 

наприклад, як самогубство) соціально мотивованого пояснення, а тому те, що 

на індивідуальному рівні видається ірраціональним, на рівні 

колективному (як соціальний акт) може бути цілком раціональним і тому 

служити мотивацією для індивідуальних терористів (Даазе, 2002, с. 22). Це 

пояснює, яким чином людське життя як цінність не зазнає ірраціональної 

девальвації, а стає інструментом для досягнення раціональних політичних 

цілей. Звісно, психологічна схильність особи до вчинення ірраціональних 

актів насилля відіграє важливу роль, але готовність до здійснення 

терористичного акту виявляється передусім через входження у терористичну 

організацію. Такі особи мають низьку самооцінку, а входячи до 

терористичної групи вони отримують важливу, хоча й негативну, соціальну 

роль. Включаючись у таку групу, вони знаходять захист від страху перед 

авторитаризмом, але разом з тим засвоюють абсолютистську риторику, світ 

для них розпадається на своїх і ворогів, чорне і біле, правильне і 

неправильне – без жодних відтінків, неясності, сумнівів (Лукабо, Фукуа, 

Кенджемі, Ковальскі, 2002., с. 41). Саме така установка спонукає їх до 

завдання ударів по суспільству і ворогові, кого б лідери організації не 

визначили загрозою для групи, з якою ці особи самоідентифікують. Це 

дозволяє говорити про надання організаціями раціонального змісту 

ірраціональним прагненням особам, які мають схильність до тероризму. 

Основні результати дослідження опубліковано у працях дисертанта: 

Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа. 

Слюсар, В. М. (2015). Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен. 
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Слюсар, В. (2015) Атрибути насилля. Слюсар, В. М. (2016). "Раціональне" 

насилля в суспільних трансформаціях. Слюсар, В. М. (2016). Соціальне 

насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах. 

Слюсар, В. М. (2017). "Міфічне" насилля як форма соціального насилля у 

процесі соціальних трансформацій. Слюсар, В. М. (2017). "Божественне" 

насилля як складова соціального насилля. Слюсар, В. (2015) 

Інструментальний характер насилля як соціального та історичного 

феномену. Слюсар, В. (2015). До питання визначення атрибутів насилля. 

Слюсар, В. М. (2017). Міфічний характер соціального насилля. Слюсар, В. М. 

(2017). Магічне та ритуальне мислення як складові "божественного" 

насилля. 

 

Висновки до другого розділу 

Насилля є атрибутом суспільних відносин, у яких одні індивіди чи 

соціальні групи та класи застосовують до інших примус, спрямований на 

їхню волю, завдаючи фізичної, психічної чи моральної шкоди іншій особі 

шляхом застосування сили чи погрозою її застосування з метою спонукати 

об’єкт впливу до визначеної поведінки, до певних дій, а також і 

стигматизований суспільством як "необхідне" та водночас "небажане" 

застосування сили. Атрибути насилля: примус, соціальна стигматизація, 

нанесення фізичної, психічної чи / та моральної шкоди. Примус як атрибут 

насилля постає такою силою, яка не знищує силу об’єкта, а переорієнтовує її 

у бажаному для суб’єкта спрямуванні, переключає його енергію з одного 

виду на інший. Нанесення шкоди не має фізичних параметрів ідентифікації, а 

розглядається у контексті конкретних історичних умов із урахуванням її 

соціальної оцінки. Соціальна стигматизація передбачає фіксування у 

суспільній свідомості характеристики конкретних дій як "насилля", 

визначаючи їх водночас як "небажані" та "необхідні". 

Розглядаючи типологію соціальних форм насилля за суб’єктом і 

спрямованістю, виокремлюють самоспрямоване, міжособистісне та 
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колективне насилля. Перші дві форми мають опосередкований вплив на 

суспільні трансформації: по-перше, як провокації, яка спричинить початок 

структурних трансформаційних процесів; по-друге, як типовості, що стає 

масовістю. Соціальне насилля також проявляється у політичній, економічній, 

колективній (або власне соціальній) та культурній формах. Політичне 

насилля має організаційний характер і спрямоване на запобігання 

ірраціональному насиллю, під час соціальних трансформацій актуалізується 

революційне та концентроване насилля. Економічне насилля у контексті 

суспільних трансформацій реалізується у двох площинах: як актуалізація 

різних видів насилля, пов’язаних з економічною діяльністю та як виявлення 

сутності насилля економіки загалом. Будь-які соціальні трансформації 

призводять до послаблення економічних взаємозв’язків, активізуючи 

діяльність індивідів, які мають найслабші взаємозв’язки. Останні виступають 

агентами насилля, спрямованого на руйнування існуючих соціальних норм та 

встановлення нових. Основна мета культурного насилля – представити інші 

форми насилля як законні, щоб суспільство їх визнало за прийнятні, тобто 

переключити моральну оцінку діяльності з "фальшивої" на "правильну", 

завуалювати суспільне сприйняття діяльності чи фактів насилля. Воно 

реалізується також як символічне (нав’язування певних значень та примусів 

визнати їх легітимними, приховуючи засадничі силові відносини). 

Залежно від наявності суб’єкта дії (актора) та відповідно до нього 

характеру соціального вияву виокремлюються такі форми насилля: фізичне, 

структурне, системне. Використання фізичного насилля дозволяє у період 

соціальних трансформацій на основі страху фізичного болю заперечити 

визначені його суб’єктом як неактуальні соціальні норми та правила. 

Здійснення насилля репресивними структурами характеризується 

підтримкою, узгодженістю дій людей, в т. ч. і тих, на кого воно й 

спрямовується. Системне насилля реалізується у відповідних соціальних 

інституціях, які здійснюють контроль на основі розробленій та утвердженій у 
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законах системі "соціальних порядків" та через систему механізмів 

залякування. 

"Міфічне" насилля – це форма соціального насилля, яке 

характеризується спрямованістю на заперечення конкретних соціальних норм 

та правил. Воно має на меті актуалізацію у масовій свідомості конкретних 

ідей та спонукання таким чином до конкретної діяльності, до певної 

соціальної реакції значної кількості людей, щоб посилювалася соціальна 

активність агентів соціальних змін у стані всезагального спостереження. Це 

спричиняє у суспільній свідомості думку, що існуюча правова система є 

недосконалою, легалізуючи право до її подальших змін. Для міфічного 

світогляду характерний відповідний міфологічний тип мислення, специфікою 

якого є метафоричність, символічність, обмеженість набору засобів, опора на 

принцип партиципації, реалізується такими інструментами: оперування 

бінарними опозиціями почуттєвих якостей та соціальні стереотипи. Також 

характерними рисами "міфічного" насилля є негуманність та жорстокість, 

заперечення цінності людського життя, виправдання необхідності 

багаточисельних людських жертв, ілюзорна видимість безкарності 

насильницьких дій. 

"Трансцендентне" насилля – це форма соціального насилля, 

спрямованого на інтеграцію суспільства на основі безапеляційного 

сприйняття нововстановлених норм та правил, яке ґрунтується на вірі та 

здійснюється шляхом сакралізації насильницьких дій. Віра дозволяє 

проектувати ідеальне майбутнє для кожного індивіда, створюючи, з одного 

боку, ілюзію простоти, а з іншого – ілюзію всемогутності, що формує у 

масовій свідомості думку, що будь-яка проблема може бути розв’язана за 

умов видання "правильних" наказів. Основними видами віри як підґрунтя 

"трансцендентного" насилля є віра у незмінність світу, віра у справедливий 

світ. Складовою "трансцендентного" насилля є магічне та ритуальне (або 

ритуально-символічне) мислення. Магічне мислення як складова 

"трансцендентного" насилля у процесі соціальних трансформацій, актуалізує 
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віру у можливість і результативність змін, що тривають. "Трансцендентне" 

насилля реалізується через магічне мислення шляхом підбору переконливої 

інтерпретації його необхідності. Також через ритуальне в історичний момент, 

коли насилля проходить стадію пароксизму, у результаті чого утверджується 

у масовій свідомості ідея необхідності миру, порядку, злагоди. 

Період соціальної стабільності характеризується домінуванням 

"раціонального" насилля. Соціальна раціональність не зводиться до логіко-

інтелектуальної чи наукової діяльності, а містить у собі проблему людини, 

має різні форми існування. Раціоналізація соціальних процесів полягає у їх 

теоретичному осмисленню та практичному відображенні у формі законів, 

статутів, деклараціях чи у звичаєвому праві. "Раціональне" насилля 

реалізується військовими та поліцейськими організаціями, чия діяльність на 

основі права здійснювати насилля легітимізована, і містить у собі такі 

інструменти, як мораль, громадська думка і т. д. "Раціональне" насилля 

здійснюється за принципом рельєфності бінарної опозиції спільно із 

принципом нормальності: принципову і при чому чітку (рельєфну) 

розрізнюваність у всіх ситуаціях, що відповідають умовам раціонального 

пізнання, істини і брехні, правди і кривди тощо. Особливою формою 

"раціонального" насилля є бюрократія, яка деіндивідувалізує суб’єкт його дії. 

Ірраціональне насилля, по-перше, виступає як концептуальний 

антагоніст раціонального, тобто як нерозумне, а по-друге, – відображає й такі 

характеристики вияву насилля як "деструктивність", "зловмисність", 

"аморальність". Ірраціональне насилля – це недоцільне афективне насилля, 

яке здійснюється переважно окремими особами, рідко групами, але ефект 

його дії посилюється ефектом натовпу. Ірраціональне насилля 

характеризується зневажливим відношенням до життя та здоров’я інших з 

боку суб’єкта насилля, знеціненням людського життя взагалі, що у крайній 

формі виражається у некрофілії. Соціальний зміст останньої полягає в 

установці, що основним, а то й єдиним способом розв’язати конфлікт є лише 

сила й насилля. Джерелом ірраціонального насилля є соціальні почуття як 
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ірраціональної форми усвідомлення певними соціальними суб’єктами 

власних потреб та інтересів. На початкових етапах суспільних трансформацій 

актуалізується почуття соціальної несправедливості, що супроводжується 

посиленням низки відчуттів (відчуттями безвиході, протистояння, убогості, 

безладу, з одного боку, та відчуттями перспективи, свободи, з іншого). 

Домінування "раціонального" та "трансцендентного" насилля 

супроводжується виявами бунту як форми ірраціонального насилля. 

Екзистенційний бунт передбачає необхідність творчого створення нових 

цінностей, яка актуалізується у періоди відсутності моральних критеріїв. Він 

протиставляє себе революції, прагне єдності, має творчий стверджувальний 

характер, здійснюється заради більшого приросту буття, у своєму 

ірраціональному пориві такий бунт передбачає принципову відмову від 

насилля. 

У суспільних трансформаціях ірраціональне насилля виявляє свій 

стихійний характер і не виступає їх чинником. Аналіз люті як чинника 

поведінки осіб у конкретних ситуаціях дозволив Г. Арендт стверджувати, що 

насилля може мати ірраціональний характер. Таке насилля має соціальний 

характер, воно посилене емоційністю індивідів, які його здійснюють, але 

його реалізація має пропонувати раціонально побудований стратегічний і 

тактичний план дій. Спонтанний характер дій суб’єкта насилля пояснюється 

передусім нерозумінням об’єктом його мотивів. 
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Розділ ІІІ. НАСИЛЛЯ В СИСТЕМІ  

СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

3.1. Насилля як чинник лінійності соціальних трансформацій 

 

Динаміка суспільного розвитку у його історичній перспективі виявляє 

соціальну трансформацію однією з ключових альтернатив розвитку соціуму. 

Для соціогуманітаристики феномен соціального розвитку був і залишається 

дотепер доволі складним для осмислення, про що навіть свідчить відсутність 

такої ідеї у давній філософії. Перед науковцями нині стоїть завдання не лише 

осмислити трансформаційні процеси, й здійснити їх вимір з метою 

прогнозування і напрацювання комплексу методів впливу для запобігання 

руйнування суспільства загалом, так і протидії супутніх процесів та явищ, які 

несуть пряму загрозу життю людей, знищення системи реалізації їх прав і 

свобод. Актуальним є визначення методичних засад для лінійного виміру 

соціальних трансформацій. 

Саме поняття "трансформація", яке з латині ("transformatio") 

перекладається як "видо- чи формозміна", вживається для позначення такого 

моменту у розвитку сущого, в якому фіксується перехід від стану 

накопичення ознак нової якості та відповідного руйнування старих до 

становлення нового стану предмету, в якому утвердяться ці нові ознаки. 

Тобто це поняття фіксує перехідний стан утрати одних рис та набуття інших, 

яких ще немає, але вони можуть бути. Соціальна трансформація у 

гуманітарних науках розуміється як процес структурних змін суспільного 

стану. У енциклопедичному словнику за редакцією В. І. Воловича соціальна 

трансформація визначена як тип соціальних змін (останні, у свою чергу, 

розуміються як рух соціальних явищ, процесів та соціальних структур у 

суспільстві, у результаті якого виникають, нагромаджуються і 

трансформуються якісні відмінності між ними, створюється багатоманітність 

соціальної реальності), який є "виявом морфогенетичних процесів, що 
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руйнують існуючі структури і створюють на їх місці нові" (Волович, 1998, 

с. 505). Саме остання ознака вирізняє соціальні трансформації від регулярних 

або функціонально-побутових дій соціальних суб’єктів, що врешті-решт 

приводить до відтворення старого соціального порядку. 

З-поміж усіх компонентів соціального розвитку трансформація постає 

як його онтологічна характеристика, яка містить у собі складні 

взаємовідносини його суб’єктної та об’єктної сфер. Як зазначає 

Н. Мілявська, механізм соціальних трансформацій завжди виступає способом 

формування і розв’язання основних, найважливіших соціальних протиріч, 

передусім між змістом суспільного життя і його суб’єктним вираженням, 

сприйняттям (Милявская, 2004, с. 15). Разом з тим слід розглядати соціальні 

трансформації як певний проект спрямованості розвитку суспільства. 

Розрізняючи поняття "соціальна трансформація" та "суспільна 

трансформація" А. Бойко зазначає, що перше як одна з форм розвитку 

суспільства характеризує період становлення нових соціальних форм, 

утвердження нових принципів соціального устрою та виникнення нових 

соціальних інститутів, а друге – це процес зміни соціуму, що не визначається 

цілковито перетворюючою, свідомою діяльністю людини, тобто наявністю 

неконтрольованих, стихійних процесів, які розгортають свій зміст всупереч 

або паралельно з діяльністю соціального суб’єкта (Бойко, 2004, с. 24). Ми 

послуговуватимусь в основному поняттям "соціальна трансформація", 

оскільки акцентом у роботі є специфіка утвердження нових соціальних норм, 

принципів, правил та їх взаємодія (точніше взаємозаперечення) з існуючими, 

що спричиняє насилля. Це враховує нелінійність ("багатосценарність") 

соціального розвитку, що передбачає в результаті дії різних інструментів  

насилля як утвердження нових форм, так і їх заперечення, збереження 

існуючих. Трансформація, за визначенням С. Кримського, є істотною 

структурною переробкою систем, яка (виходячи за межі простого 

перегрупування його елементів) перетворює шляхом зміни зв’язків, 

відношень, опосередкувань (чи навіть умов детермінації) організацію і 
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функції вихідного формоутворення (Кримський, 2008. Під сигнатурою Софії, 

с. 299). У той час як трансформація системи, зазначає О. Громико, 

розуміється як процес якісних та кількісних перетворень у конкретній 

системі, зміни у її формі та змісту, адекватні історичним етапам розвитку 

суспільства. Відтак, якісні та кількісні зміни у структурі, функціях, 

технологіях здійснення у системі загалом й окремо в кожному з елементів 

складають трансформаційний процес, тобто процес системних 

трансформацій, який, охоплюючи усі сфери суспільного життя, розпадається 

на низку трансформаційних складових, кожна з яких характеризує зміни, що 

відбулися у конкретний проміжок часу (Громико, 2016, с. 130).  

Трансформація за такого підходу є типовим перехідним процесом 

соціальної еволюції, яка може керуватися за допомогою реформ, може навіть 

пов’язуватися із соціальним експериментуванням та конструюванням. 

Враховуючи, що у понятті "трансформація" відображається момент розвитку 

суб’єкта – перехідний стан від того, чого вже немає, до того, чого ще немає, 

але що має чи може бути, то соціальна трансформація, за визначенням 

І. Брацун, розуміється як період становлення нових соціальних форм, 

становлення нових принципів соціального ладу та виникнення нових 

соціальних інститутів, зумовлене соціальними потрясіннями, революціями, 

реформаторською діяльністю історичної особи, активністю тих чи тих 

соціальних спільнот (Брацун, 2013, с. 52). Трансформаційний процес 

передбачає часткове знищення, переробку старого, подальше його 

відтворення у сполученні із новим, зберігаючи можливість повернення у 

зворотному напрямі. Збереження та утвердження реалізується 

насильницькими методами, що фіксується в самих ознаках соціальної 

трансформації. А. Бойко визначає такі ознаки соціальної трансформації: 

радикальна зміна принципів соціального устрою у всіх сферах життя 

суспільства; руйнування (повне чи часткове) старих соціальних інститутів; 

виникнення неконтрольованих державою соціальних ніш; злам ідеологічних 

традицій, розмивання моральних норм, правовий нігілізм, заперечення 
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необхідності державної релігії чи політичної ідеології, соціального міфу, які 

об’єднують та мобілізують маси; криза всіх сфер функціонування 

суспільства; соціальна неефективність перетворювальної енергії соціальних 

об’єктів, ірраціональність соціальних процесів, особливо на початкових 

етапах трансформації суспільства; актуалізація ідей націоналізму, 

сепаратизму, сектантство; утвердження ідеї свободи як фундаменту 

суспільства, що формується (Бойко, 2004, с. 24). Очевидно, що виявлення 

кожної з цих ознак у повній мірі, а останньої – у частковій, супроводжується 

насильницькими діями: по-перше, радикальне утвердження нових принципів 

отримує опір існуючих систем, спричиняє необхідність їх руйнування 

(незалежно від форм – революційних чи реформаторських), а по-друге, 

створює кризову ситуацію, коли існуючі норми вже неефективно регулюють 

соціальні відносини, а новоутверджені ще не легітимізувалися, а це, у свою 

чергу, спричиняє появу ірраціональних та короткострокових соціальних дій 

для розв’язання конфліктів та для підтримки функціонування 

дезінтегрованих соціальних зв’язків.  

Вимір соціальних трансформацій розглядається у гуманітарних науках 

як вимір соціального процесу. На відміну від соціальних змін, які являють 

собою одиничний акт переходу від одного стану системи до іншого, 

соціальний процес виявляє послідовність і взаємозумовленість її змін за умов 

збереження цією системою основної ідентичності. Соціальна трансформація 

є багатомірною, вона має низку фундаментальних вимірів, які не зводяться 

один до одного (Бойко, 2004, с. 25). Можна виокремити культурний, 

економічний, політичний, правовий виміри. Соціальні трансформації – це 

спрямований процес, його одна фаза не збігається з іншою і він не має 

зворотної дії. Звісно, можна наводити історичні приклади, коли початок 

трансформацій зустрічає протидію з боку різних соціальних інституцій чи 

певних соціальних спільнот і за недостатністю в агентів насилля для 

трансформації необхідних ресурсів щодо її подолання цей процес 

пригальмовується і повертається на попередні позиції. Утім, варто врахувати, 
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що за умов нерозв’язання основних причин соціального конфлікту, який 

викликав трансформаційні процеси, вони і надалі виступатимуть джерелом 

соціальних зрушень, поки не досягнуть своєї мети, чи не будуть фізично 

знищені. Також повернення до попередньої фази неможливо, оскільки 

система протидій і стримувань соціальних трансформацій також зазнає змін, 

виробляється новий інструментарій впливу. Це може виражатися або у 

політиці поступок (наприклад, влада погоджується із частиною неосновних 

вимог протестувальників), або у політиці репресій та терору. 

Спрямованість соціального процесу також передбачає, що система на 

кожній наступній фазі наближається до певного обраного зразку. Це дозволяє 

говорити про можливість здійснення лінійного виміру соціальних 

трансформацій як загалом, на основі аналізу усієї сукупності факторів, так і 

залежно від зміни їх субстанційних характеристик, зокрема насилля. 

Лінійний вимір дослідження передбачає наявність критеріїв, які мають 

певний числовий вимір і виступають своєрідною системою координат. Для 

виміру розвитку як процесу змін форм матерії А. Ласточкін пропонує 

субстратний, функціональний, структурний та системний критерії, 

наголошуючи на тому, що саме субстратний є основним, оскільки субстрат 

виступає носієм функцій, зв’язків та відношень, а вони, у свою чергу, – її 

проявом (Ласточкин, 1990, с. 23). У контексті аналізу соціальних явищ та 

процесів цей критерій стосується соціального субстрату, який, з одного боку, 

містить у собі людину, а з іншого – олюднену (опредметнену) природу, тобто 

комплекс "соціальних речей". Речі отримують властивість соціальних 

умовно, на основі способу організації природного матеріалу, їх 

функціонального призначення, місця у соціальних зв’язках та відношеннях, 

цінності тощо. Звісно, цей критерій можна застосувати відносно виміру 

насилля у період соціальних трансформацій, зокрема засоби реалізації 

насилля та його протидії дозволяють виявити збройне насилля. Але при 

цьому наявність зброї, залежно від типу та еволюційних форм (модерності), 

та сам факт і масштаб її застосування, не дозволяють достеменно встановити 
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зв’язок із насиллям та рівнем агресії, оскільки не враховуються культурні 

особливості суспільства. Так, в деяких суспільствах носіння чи / та 

зберігання зброї є способом запобігання агресії з боку інших осіб (наприклад, 

американське, бразильське суспільства), етнокультурною традицією 

(наприклад, єменське) або умовою функціонування мобільної 

армії (наприклад, швейцарське). Ще одним субстратним показником міри 

застосування насилля може бути обчислення суми завданих матеріальних 

збитків у грошовому еквіваленті, оскільки нанесення шкоди об’єкту є однією 

з основних ознак насилля. Але цей показник не враховує психічну та 

моральну шкоду. Саме тому субстратний критерій є доречним при лінійному 

вимірюванні насилля, але його не можна визначити основним, а слід 

розглядати у комплексі з іншими. 

Лінійний вимір змін форм насилля у процесі соціальних трансформацій 

дозволяє аналізувати останній як циклічний процес, тобто в ньому одна 

форма послідовно змінюється конкретною наступною, а остання форма – 

першою. На циклічності характеру соціальних процесів наголошується у 

низці теорій, зокрема у теорії довгих хвиль економічної кон’юнктури 

М. Кондратьєва, у теорії політичних циклів А. Шлезінгера, у теорії циклів 

соціокультурної динаміки С. Маслова, у теорії впливу сонячної активності на 

соціальну динаміку О.Чижевського. У кожній із зазначених теорій 

здійснюються спроби визначити ключові чинники, які зумовлюють зміну фаз 

і циклів. М. Кондратьєв виокремлює комплекс економічних, політичних і 

соціально-психологічних чинників, С. Маслов – психічних, О. Чижевський – 

природно-космічних, біопсихологічних та історико-соціальних. У теорії 

С. Маслова виводиться взаємозалежність зміни циклів соціокультурної сфери 

від зміни типів свідомості, яка визначається асиметрією функцій лівої та 

правої півкулі головного мозку. Асиметрія механізмів освоєння дійсності 

може впливати, на його думку, на процес історичного розвитку не тільки 

через особистість, яка пізнає, але й через системні властивості 

суспільства (Маслов, 1986, с. 128). Ця закономірність, за С. Масловим, 
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спостерігається у циклах чергування корпускулярних (популяційних) та 

жорстких систем, в яких розвиток першої здійснюється за "горизонтальним" 

принципом, а друга виникає на базі першої у результаті "підйому". Теорія 

О. Чижевського розкриває взаємозв’язок насилля, соціальних трансформації 

та сонячної активності. Саме циклічне наростання останньої, на його думку, 

спричиняє появу особливого психофізичного стану збудливості мас, визначає 

агресивну модель їх поведінки, а на фазі максимальної активності 

відбуваються ключові процеси формоутворення нових соціальних структур. 

І, навпаки, її зниження призводить до зменшення насилля та соціальної 

активності. А ретроспективний аналіз залежності повстань, масових рухів від 

активності сонця дозволив виявити закономірність, за якою в останні 

століття чи не кожна активність позначається збільшенням протестів, у той 

час як раніше людська природа виявляла більший опір і для сукупного руху 

потрібна була "розкачка" низкою спалахів сонцедіяльності. Це дозволило 

зробити припущення про те, що на зміни вказує падіння резистентності мас, 

пов’язаного з історичною еволюцією, постійне послаблення нервово-

психічної системи людини і зниження її спротиву до впливу зовнішніх 

факторів (Чижевский, 1995, с. 494). Але, на нашу думку, обидві теорії, 

абсолютизуючи зовнішні та об’єктивні чинники, не враховують роль 

внутрішніх та суб’єктивних факторів, а також ігнорують субстанційність 

трансформаційних процесів. 

Враховуючи методологічну обмеженість лінійного виміру соціальних 

трансформацій, розкриємо основи циклічного. Соціальна трансформація тут 

постає повторюваним циклом, який складається із стадій існування однієї 

форми, її зміни, та завершальної, – утвердження нової форми. Розгляд цієї 

проблеми у синергетичній парадигмі дозволяє визначати окремий соціальний 

цикл як цикл самоорганізації, як "послідовне розгортання логіки різних фаз 

упорядкування соціальних систем (народження, відносно стійкого існування 

й розпаду соціальних структур), іманентно властивої самій природі цих 

систем" (Данильян, Дзьобань, 2011, с. 215). У такому випадку початок 
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нового циклу є не початком трансформаційних процесів, тобто 

утвердженням "міфічного" насилля, а ним є встановлення порядку в 

соціальних системах, тобто домінування "раціонального" насилля у 

результаті проходження точки біфуркації. 

Доволі розробленим методом дослідження і прогнозування соціальних 

процесів є метод хвильового аналізу, застосування якого дозволяє розгляди 

економічні процеси в суспільстві як хвилеподібні, тобто повторювані, 

зворотні. Цей метод набув поширення в економічних науках під впливом 

праць М. Кондратьєва, основоположника теорії економічних циклів, та 

І. Шумпетера, який статистично перевірив та розвив ідеї М. Кондратьєва. Під 

хвилеподібними процесами він розумів ті процеси змін, які у кожен 

конкретний момент мають свій напрямок і, отже, постійно змінюють його, 

при яких явище, перебуваючи у даний момент в цьому стані й потім 

змінюючи його, рано чи пізно може знову повернутися до вихідного 

стану (Кондратьев, 2002, с. 21). Різні концепції хвиль прагнуть висунути на 

перший план своє пояснення довгих хвиль, охоплюючи лише одну сторону 

складного комплексного процесу хвильового розвитку суспільства, 

ігноруючи його мультикаузальність (Меньшиков, Клименко, 1989, с. 253). 

Стосовно соціально-історичних процесів цей метод полягає в аналізі історії 

як хвилеподібних процесів, виявлення закономірностей яких дозволить 

спрогнозувати подібні процеси у майбутньому. Тобто визначення 

закономірностей змін форм насилля та особливостей вияву соціальної агресії 

на різних етапах соціальних трансформацій актуалізуватиме перед 

дослідниками завдання вироблення системи запобігання насилля з метою 

уникнення шкоди, яка наноситься індивідам, групам, спільнотам. Хоча цей 

метод має недоліки, зокрема ним не враховується прискорення ходу історії та 

велика увага надається впливу зовнішніх джерел коливання (сонячній 

активності) (Турчин, Батин, 2013, с. 62), для соціальної філософії він має 

загальнотеоретичне значення. 



180 
 

У контексті вияву соціального насилля, можна визначити відповідні до 

них форми, спрямовані на підтримку соціальних норм та правил, які 

визначають характер існуючої системи, на їх заперечення та на встановлення 

нових. Це дозволяє розглядати насилля як процес, в якому один цикл 

складається з конкретних етапів, які здійснюються незалежно від часу, місця 

і форм вираження. Г. Табатадзе визначає такі етапи одного циклу насилля: 

етап потенційного насилля чи наявність об’єктивного підґрунтя, умов, 

ситуацій; етап переходу потенційних засад в реальні; етап насильницьких 

дій; етап завершення насилля з усім його наслідками (Табатадзе, 2003-2004, 

с. 114). Відповідно до методу хвильового аналізу можна, по-перше, 

встановити взаємозалежність домінування у суспільстві відкритих форм 

насилля, притаманних "міфічному" із стадією початку трансформаційних 

процесів та домінування системного насилля як складової "раціонального" із 

стадією їх завершення. Водночас фіксується, що завершення одного циклу 

соціальних трансформацій стає початком наступного. По-друге, цей метод 

показує, що хоча динаміка соціальних трансформацій не є сталою, наявні 

переходи з однієї стадії на іншу шляхом стрибка, відносно зміни форм 

насилля спостерігається поступове утвердження однієї та, відповідно, 

заміщення іншої. Тобто на різних фазах розвитку одна із форм насилля 

перебуває у домінантному стані, інші – в рецесивному, відтак, перша й 

визначає характер трансформацій. 

Важливе значення для визначення циклічності зміни форм насилля має 

явище повторюваності, а відносно соціальних трансформацій та насилля 

потрібно говорити про повторюваність особливого роду. Б. Кедров його 

характеризує як явище, "коли при повторенні будь-яких рис чи ознак (речі чи 

процесу) окрім корінних, якісних змін відбувається суттєва зміна ніби 

"масштабу" цієї речі чи процесу" (Кедров, 1961, с. 91). Є підстави 

стверджувати, що за умов збереження сутнісних характеристик 

взаємодетермінованості соціальних трансформацій та насилля, механізмів 

взаємодії кожна конкретна їх реалізація вирізняється тривалістю, сферами 
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поширення. Це пов’язане передусім із соціальним досвідом попередніх 

поколінь, продукованого у суспільній свідомості у різних формах та 

символах. У історичній пам’яті закарбовані події, які є апогеєм вираження 

прямих форм насилля із значною кількістю жертв, наприклад, світові війни, 

громадянська війна, голодомор, сталінські репресії для українського 

суспільства. Відповідно, загрози утвердження подібних видів насилля 

отримують опір на основі функціонуючих у суспільстві культурних, 

моральних та правових норм. Враховуючи, що насилля є онтологічною 

ознакою соціального буття, зазначені "запобіжники" не знищують саме 

насилля, але впливають на масштаб дії та тривалість, при цьому зберігаються 

корінні ознаки його форм. З іншого боку, це спричиняє появу нових видів 

насилля, відносно яких у суспільстві немає механізмів протидії. Таким 

чином, повторюваність особливого роду реалізується за двома 

альтернативними моделями: тривалий процес, який знаходить своє скорочене 

та короткотривале повторення, або швидке зародження процесу в цілому та 

подальше повне та тривале його здійснення. У новітній історії українського 

суспільства повторенням особливого роду є майдан як форма "міфічного" 

насилля. Досвід організації цієї форми протесту у 2004 році зумовив швидку 

самоорганізацію в 2013 році. Водночас, реакція влади на протести 

здійснювалася також на основі досвіду "помаранчевого" майдану. Тому це 

повторення особливого роду актуалізувало ресурси протистояння у короткий 

термін. 

Кожен конкретний випадок застосування насилля на макро-, мезо- і 

мікрорівнях соціального життя детермінований низкою економічних, 

політичних, соціальних та культурних факторів, має власні унікальні джерела 

та першопричини. Субстанційний підхід дозволяє говорити про "чисте" 

насилля, тобто насилля як соціальний феномен, незалежно від конкретно 

історичних умов його вияву. Погоджуємося з А. Печчеї, що хоча й обставини 

життя такі, що саме багаті й сильні першими використовували насилля й 

примус для встановлення власних переваг і влади над іншими, захисту своїх 
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привілеїв та комфорту – і це є первинним джерелом циклічних процесів 

насилля, це можна виявити лише ретроспективно (Печчеи, 1980, с. 193). У 

кожен період розвитку людства потрібно говорити про конкретні причини, 

залишаючи поза увагою зміст феномену насилля. Таким чином, економічні, 

політичні, соціальні й культурні причини та фактори насилля не виступають 

критерієм для лінійного виміру соціальних трансформацій та насилля як їх 

субстанційної характеристики. 

Логічно враховуючи, що основною умовою будь-якого розвитку та 

формою перебігу процесу є час, його ознакою – тривалість, значить, лінійний 

вимір соціальних трансформацій передбачає визначення соціального часу 

одним із своїх ключових параметрів. Категорія "час" у сучасних 

гуманітарних науках дедалі частіше розглядається не лише у контексті певної 

системи відліку чи визначення ролі спостерігача, а й при вивченні проблем 

конструювання соціальної реальності, аналізі діяльності соціальних 

суб’єктів, інтенсивності й послідовності перебігу соціальних процесів. Й.-

Ґ. Гердер у праці "Метакритика до критики чистого розуму" полемізуючи з 

І. Кантом зазначав, що міра часу будь-якої мінливої речі міститься у ній 

самій навіть за умов відсутності іншої речі, у світі немає двох речей з 

однаковою мірою часу, у всесвіті існує нескінченна кількість часів (Herder, 

1955, с. 68). У соціальній філософії відбувається процес сполучення 

реляційної парадигми із субстанційною за превалюючої ролі першої: час, 

який набуває якісні властивості, стає справжньою соціально-онтологічною 

категорією (Бабаян, 2011 Социальное время, с. 45). Соціальний час 

М. Можейко визначає як колективний перцептуальний час (Можейко, 2003, 

с. 971), тобто можна акцентувати увагу на колективному сприйнятті часу та 

усвідомленні процесуальності соціального життя як соціальними групами, 

так і суспільством загалом в історичній перспективі. 

На відміну від природничих наук, соціальна філософія осмислює 

проблему часу в контексті історичного розвитку суспільства, діяльності 

суб’єктів історії, темпоральний зміст соціальних процесів та феноменів у їх 
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взаємозв’язку. Звісно, соціальний час хоча й містить у собі фізичний як 

хронологічний чи календарний, але відображає у своєму змісті передусім 

соціальні події, а відтак розкривається через результати діяльності. 

Соціальний час, на відміну від астрономічного, має якісні, а не тільки 

кількісні показники; "ці якості похідні насамперед від вірувань і звичаїв 

групи, вони також служать виявленню ритмів, пульсацій, биття спільнот, в 

яких виявлені" (Сорокин, Мертон, 2004, с. 116). Результати, фактично, 

визначаються за кількісними параметрами (щільність черги певних 

соціальних подій) та якісними (значимість, вплив на інші соціальні 

процеси) (Ласточкин, 1990, с. 134). Соціальний час фіксує стійкість 

соціальних форм як їх відтворюваність (Кемеров, 1998, с. 165). Дослідження 

насилля крізь призму соціального, а не хронологічного часу, з метою 

виявлення відповідної стійкості дозволяє виокремити ключові моменти 

соціальних трансформацій субстанційно, незалежно від контексту 

конкретних історичних подій чи систем соціальних детермінант. Слідуючи 

хронології важко виявити тенденцію трансформацій, оскільки у кожному 

суспільстві вони мають власні темпоральні характеристики, зумовлені 

різними системами норм та цінностей, ментальністю, гостротою протиріч та 

джерел конфлікту. У той же час можна говорити про певні темпоральні 

закономірності, які властиві усім суспільствам, що може пов’язуватися із 

такими характеристиками як зміна поколінь, отримання освіти та ін. 

Досліджуючи особливості реалізації насилля залежно від соціальних 

порядків, Д. Норт, Дж. Уолліс та Б. Вайнгаст виявляють закономірність 

історичного переходу від природної держави до порядку відкритого доступу 

для французького, британського, американського, корейського та 

тайванського суспільств, який триває 50 років. При цьому дослідники 

зазначають, що в іспанському воно тривало менший період (Норт, Уоллис, 

Вайнгаст, 2011, с. 77). Також визначаючи час для виміру соціальних 

трансформацій залежно від їх зміни форм насилля, варто акцентувати на 

специфіці як культурно-історичних особливостей кожного конкретного 
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суспільства, так і на зовнішніх та внутрішніх факторах (наприклад, активна 

підтримка Німеччиною революційних рухів у Росії під час Першої світової 

війни – як зовнішній, чи невідповідність прагнень громадськості 

трансформації суспільства і здатності еліт запропонувати і реалізувати 

програму перетворень в сучасній Україні – як внутрішній), на об’єктивних і 

суб’єктивних (залежність від джерел перетворень для першого і залежність 

від лідерів для другого), на закономірності та випадковості тощо. 

А. Бадью наголошує, що історія ХХ століття знаменує собою нову 

епоху – епоху позбавлення осмислення часу: "Ми увійшли в період безчасся, 

миттєвості, що показує, до якої міри, не будучи спільним індивідуальним 

досвідом, час – це конструкція й навіть можна стверджувати, конструкція 

політична" (Бадью, 2014, с. 126). Так радянські п’ятирічні плани окрім 

економічної функції, виконували ще одну – підкорення людської волі 

політичній через утвердження колективної волі. П’ятирічні плани постають 

інтегрованою формою "раціонального" насилля, яке поєднує в собі 

одночасно риси "міфічного" (превалює утопічна міфологема покрокового 

переходу до комунізму) та "трансцендентного" (сакралізація героїв, 

ритуалізація виробничих процесів, інтеграція суспільства для боротьби із 

спільним ворогом). Водночас безчасся проявляється у поєднанні пропаганди 

динамічного стилю життя із пасивною бездіяльністю, байдужістю. Утім, тут, 

на нашу думку, варто говорити радше не про втрату часом соціального 

змісту, а про структурованість та фрагментування його виміру, у результаті 

чого певні періоди соціального розвитку маркуються як "епоха", наприклад 

"епоха відлиги", "епоха застою", "епоха Рейгана", "епоха Тетчер", "епоха 

Обами". Ці відрізки соціального часу мають низку характеристик, але у 

суспільній свідомості виокремлюється дві-три, які начебто відображають 

ключові процеси у цей час. Інші фрагменти є більш, або менш тривалими і 

відображають не соціально-політичні чи соціально-економічні зрушення, а 

культурні. Зрештою, усі ці виміри дозволяють фіксувати і етапи соціальних 

трансформації, і зміну форм насилля на кожному з них. Так, історична "епоха 
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Сталіна" відображає домінування "трансцендентного" насилля із 

величезними масштабами жертвоприношень, а "епоха Брежнєва" – 

"раціонального". У той час, як "епоха Хрущова" містить у собі динамічну 

зміну усіх трьох форм – "міфічного", "трансцендентного" та "раціонального". 

Відліковою точкою для виміру соціальних трансформацій є початкове 

соціальне діяння. Х. Ортега-і-Гасет у цьому понятті закріплював не просто 

зібрання людей, а їх безпосереднє об’єднання, організацію людської маси на 

проваджувальних і поводирів (Ортега-і-Гасет, Безхребетна Іспанія, 1994, 

с. 173). Відповідно, перші повинні мати здатність правити, а другі – 

послухатися. Початкове соціальне діяння є, по суті, першою фазою 

організації мас (юрби), які здатні синергію бунту перетворити у конкретні 

насильницькі акти. 

Важливою проблемою також є визначення детермінант тривалості 

"перехідного" періоду зміни форм насилля, тобто періоду від втрати 

визначальної ролі однієї форми до встановлення домінанти іншої. М. Бухарін 

вважав, що тривалість прямо пропорційно залежить від величини 

"позаекономічної" сили, яка, на його думку, "не є якоюсь надемпіричною, 

містичною величиною, вона є силою класу, який здійснює переворот, його 

соціальна міць" (Бухарин, 1989, с. 162). У свою чергу, організованість класу 

визначається рівнем його конституйованості в державну владу. Звісно, 

зважаючи на марксистську абсолютизацію соціальної ролі робітничого класу 

в період трансформації, слід зазначити, що визначена М. Бухаріним 

тенденція стосується і соціальних трансформацій, спричинених діяльністю і 

соціальних спільнот, і соціальних груп. Таким чином, тривалість переходу 

однієї форми насилля до іншої залежить від рівня організованості суб’єкта 

насилля, вираженого в його здатності використовувати ресурси влади. У 

історії людства існує значна кількість фактів прискореного переходу від 

однієї форми насилля до іншої, зумовлена саме діяльністю влади. 

Разом з тим, тривалість соціальних трансформацій детермінована 

формою їх здійснення. Закономірно, що революція є тією формою, яка 
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реалізується методами швидкого перетворення суспільства. Під час 

революцій різні соціальні процеси тривають значно швидше, ніж в інші 

періоди. Це пояснюється тим, що революції зачіпають усі рівні й сфери 

суспільства: економіку, політику, культуру, соціальну організацію, 

повсякденне життя індивідів; в них зміни швидкі й мають радикальний, 

фундаментальний характер; революції викликають незвичайні реакції у тих, 

хто в них брав участь або був їх свідком, зокрема ентузіазм, збудження, 

підйом настрою, радість, оптимізм, надія, відчуття сили і 

могутності (Штомпка, 2005, с. 559). Відносно інших форм можна говорити 

про відносно більшу в часі тривалість соціальних трансформацій. 

Спробу лінійного виміру взаємозалежності насилля та соціального 

розвитку здійснив Й. Ґальтунґ, визначивши одним параметром рівень 

насилля, другим – час. Акцентуючи увагу на особистій та структурній 

формах насилля, він вказує на закономірність, за якою на стадії відносного 

спокою розвитку суспільства виявляє себе, як правило, особиста форма 

насилля, яке в динамічному стигматизується як шкідливе та неправильне, а 

відтак, у ньому очевидним стає структурна форма. Структурне насилля 

розуміється як те, яке показує певну стабільність, у той час як особисте 

насилля (воно може вимірюватися втратами, викликаними міжгруповими 

конфліктами загалом і війною зокрема) показує величезні коливання 

протягом довгого часу (Galtung, 1969, с. 173). 

Утвердження тих чи інших форм насилля, які мають детермінуючий 

характер відносно соціальних трансформацій, як правило, не носить 

стихійний характер. Відповідно, послаблення впливу ірраціональних форм 

насилля формує в суспільній свідомості необхідність осмислення 

безальтернативності насилля як основного інструменту соціальних 

трансформацій. Це дозволило низці дослідників, зокрема А. Дмитрієву та 

І. Залисіну, говорити про такій критерій виміру насилля як ефективність та 

результативність. Цей критерій, на їх думку, залежить безпосередньо від 

достатності ресурсів у розпорядженні в суб’єкта насилля. Основними 
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ресурсами для здійснення насилля вони визначили людські (кількість людей, 

які підтримують та здійснюють акти насилля, серед яких також 

виокремлюються озброєні загони); збройні (сукупність інструментів 

насилля); матеріальні (передусім, власність, фінанси, економічна система, 

засоби комунікації); організаційні (засоби для забезпечення упорядкованості 

та системності впливу) (Дмитриев, Залысин, 2000, с. 234). 

Лінійний вимір соціальних трансформацій у контексті зміни форм 

соціального насилля фіксує не лише конкретні стани цього процесу, але й 

перехідні процеси. Перехідний процес розуміється як "перетворення, зміни 

чи трансформації, що генетично пов’язують (як мінімум) два стани 

стабільності системи, один з яких є вихідним, а другий – результативним, 

кінцевим чи цільовим (при соціальних змінах)" (Кримський, 2008, с. 296). У 

перехідних процесах виявляється множина альтернативних шляхів розвитку, 

формозмін, які спрямовані на утвердження стану соціальної стабільності. 

Водночас виникає загроза руйнування існуючих соціальних структур, 

відбувається протиборство між стихійними, неорганізованими процесами та 

запрограмованими й упорядкованими, а відтак, відбуваються явища, які 

містять у собі риси несполучуваних раніше і навіть протилежних за змістом 

аспектів соціального життя. При цьому, усі перехідні процеси містять у собі 

наскрізні елементи, притаманні суспільству на будь-якому етапі соціального 

розвитку. Відтак, домінування однієї форми насилля на певному етапі 

соціального розвитку має конкретне призначення (руйнування існуючих 

норм, сприйняття нових та їх підтримка), але поява і поступове утвердження 

кожної форми має конкретні ознаки, які водночас виконують функцію 

індикаторів соціальних змін. Наприклад, зростання рівня агресивності 

відносно показників у період соціальної стабільності виявляє тенденцію до 

утвердження "міфічного" насилля. У перехідний період виявляється 

тенденція до накопичення протестної енергії або до її сублімації, виявляючи 

необхідність соціальних трансформацій і готовність суспільства до них на 

конкретному етапі розвитку суспільства. 
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Цікавим для прогнозування соціальних трансформацій є моделювання, 

тобто використання графіків, кривих у різних формах ("голова і плечі", 

"свічі", "дзвону" тощо). Так, запропонована М. Хаббертом крива у формі 

дзвону для передбачення рівня видобутку нафти, хоча й піддавалася критиці, 

але використовувалась у дослідженнях для передбачення соціальних 

процесів. Якщо процес може мати числову складову, тобто має критерії для 

вимірювання, містить у собі стадії росту, піку та падіння, то лінійний графік 

його перебігу відповідатиме формі дзвону, що дозволяє спрогнозувати 

орієнтовні числові параметри процесу в майбутньому. Модель, зазначають 

О. Турчин та М. Батін, є відображенням спроб пізнати майбутнє 

безпосередньо – через побудову ліній причинно-наслідкових 

зв’язків (Турчин, Батин, 2013, с. 44). Для дослідження проблем насилля 

таким причинно-наслідковим зв’язком може бути взаємозалежність рівня 

агресивності населення та зміни існуючих устоїв, правил, норм. П. Штомпка 

для моделювання соціальних процесів запропонував три типи графіків 

залежно від типу соціального процесу. Визначаючи основними вісями виміру 

рівень змін та час, він виокремив лінійний ріст, стрибкоподібний розвиток та 

циклічний процес (Штомпка, 2005, с. 457). Лінійний ріст є послідовним 

зростанням рівня змін у часі, стрибкоподібний розвиток містить у собі 

періоди, в яких зміни не відбуваються, а на певному етапі у відносно 

короткий час виявляються якісно нові характеристики системи, а циклічний 

процес передбачає як зростання рівня змін, так і його повернення у до 

попередніх показників, що відбувається із певною періодичністю. 

Соціальні трансформації відбуваються за стрибкоподібною моделлю, 

де стрибок фіксує перехід однієї системи до іншої, який відбувається 

діалектично: після поступового накопичення кількісних показників 

відбувається стрибок – перехід до нової якості. Зміна форм насилля під час 

соціальних трансформацій також має стрибкоподібний характер, тобто 

утвердження кожної форми має свою точку відліку: для "міфічного" 

насилля – це провокація, для "трансцендентного" – соціокультурний ритуал 
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жертвоприношення, для "раціонального" – прийняття акту утвердження 

нових норм та правил (акту примирення, акту єдності, Конституції чи змін до 

неї, декларації та ін.). Утім модель не є стрибкоподібною, оскільки сама зміна 

форм носить циклічний характер: "міфічне" насилля змінюється 

"трансцендентним", яке, у свою чергу, змінюється "раціональним", після чого 

настає новий цикл – утвердження "міфічного". У циклічній моделі фіксується 

повернення соціальної системи до первинного стану, ним для соціальних 

трансформацій є період соціальної стабільності з низьким рівнем агресії, 

співпадіння легальності (законності) встановлених норм та правил та їх 

легітимності (визнання суспільством їх законності). Тому можна говорити 

про циклічну модель, в якій містяться стрибкоподібні елементи переходу. 

Перехід від домінування "раціонального" насилля до "міфічного", від 

стану соціальної стабільності до процесів структурних соціальних змін 

визначає якісно новий етап соціального розвитку: зміну однієї системи на 

іншу, з появою нових політичних сил, чи спільнот, еліт та зміною системи 

норм та правил. Перехід до "міфічного" насилля позначає перехід від 

послуху пасивного громадянина в державі до здійснення державного 

управління активним громадянином – від легального насилля до збройного 

захисту держави – і від оборонного насилля до установчого. Це, на думку 

П. Рікера, здійснюється за всіма градаціями, уздовж яких не перестає 

поглиблюватися розкол між любов’ю й насиллям, а от у крайній точці цього 

розколу насилля виступає вже як рушійна сила історії; відтак насилля 

виводить на історичну сцену нові сили, нові держави, панівні цивілізації, 

правлячі класи (Рікер, 2002, с. 87). Відтак, утвердження "міфічного" насилля 

знаменується тим, що уже не інституція легітимізує насилля, а навпаки, уже 

насилля стає джерелом формування чи переформування якісно нової 

інституції. 
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3.2. Суб’єктність вияву насилля у період соціальних трансформацій 

Історія існування кожного суспільства позначається як тривалими 

періодами відносної стабільності, так і нетривалими кризовими станами, які 

можуть супроводжуватися домінуванням прямого, часто кривавого, насилля. 

Це періоди революцій, громадянських воєн, громадянської непокори, 

повстань (смути) тощо. Звісно, соціальні трансформації здійснюються на 

основі соціального конструювання, яке ставить за мету пристосувати існуючі 

соціальні форми до потреб людей. Але особливістю цього періоду 

соціального розвитку є те, що суб’єктами насилля виступають як влада в 

особі політичних лідерів, так і громадяни суспільства, які здійснюють 

насилля, з одного боку, організовано та цілеспрямовано, відповідно до 

визначених стратегічних та тактичних цілей, а з другого – ірраціонально, 

результатом чого  є неконтрольований вияв агресії (Слюсар, 2015). 

Соціальна трансформація є умовою соціального розвитку завдяки 

активності соціальних суб’єктів, які виходять за рамки колишніх структур та 

їхнього змісту. Ці суб’єкти немов "перекодовують" цілісність суспільства, що 

тягне за собою і його переструктурування, реорганізацію (Маслов, 1986, 

с. 12). Соціальними суб’єктами у процесі соціальних трансформацій 

здійснюється оцінка існуючих статусів та їх зміна через переформування 

наявних відносин і структур. Одним із аспектів наукових пошуків є вивчення 

суб’єктних характеристик здійснення соціального насилля, що передбачає 

насамперед визначення особливостей діяльності здатних до самоорганізації 

осіб, об’єднаних певними ознаками (ідеологією, релігією, культурою, 

життєвими установками тощо). Проаналізуємо їх, по-перше, у кількісному 

зрізі (чи впливає кількість протестуючих на соціальні трансформації та 

утвердження відповідних форм насилля) та у якісному (які риси мають 

агенти соціальних трансформацій, який базовий тип особистості 

актуалізується для утвердження "міфічного" насилля). 

Ефективність утвердження насилля чи протидії соціальним протестами 

насильницькими методами залежить не стільки від кількості суб’єктів 
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насилля (наприклад, в подіях Кривавої неділі, що сталася в Російській імперії 

9 січня 1905 року, два десятки військових батальйонів та ескадронів маючи 

повну перевагу в озброєнні розігнали понад стотисячну організовану 

демонстрацію петербурзьких робітників), скільки від їх здатності 

здійснювати колективне насилля. З одного боку, колективний характер 

насилля надає кожному учаснику відчуття безпеки, яке породжується у 

натовпі. З іншого – відчуття групової згуртованості, переживання якого хоч і 

нетривале, але характеризується більшою силою, аніж дружба як форма 

взаємовідносин. Ідентифікація індивіда із спільнотою-суб’єктом насилля та 

регулярні практики насилля призводять до створення цілісного організму 

насилля, в якому заперечується індивідуалізм. 

Утвердження "міфічного" насилля у суспільстві передбачає активізацію 

діяльності осіб, спрямованої на заперечення існуючих соціальних норм та 

правил. Зрозуміло, що у таких осіб прагнення зруйнувати має домінувати над 

прагненням до соціальної стабільності, яка, хоча й не задовольняє усіх їх 

потреб і бажань, усе-таки є джерелом страху до змін, до погіршення 

матеріальних умов життя. Здійснення насилля позначається як на 

соціальному розвитку, так і на особистісному. Традиційно етичний вимір 

насилля розглядає цей соціальний феномен як негативне явище, яке здійснює 

на особистість деструктивний вплив. У філософському ж відсутні однозначні 

оцінки, насилля не лише є інструментом соціальних трансформацій, а й 

способом для особистості подолати детермінативний вплив умов соціального 

буття, який не можливо зняти в існуючій системі соціальних взаємовідносин. 

Як зазначає Ф. Фанон, на особистісному рівні насилля може мати очисну 

силу, якщо це стосується колонізованого, воно виліковує його від власного 

комплексу неповноцінності, низької соціальної активності, відчаю, додаючи 

водночас сміливості (Fanon, 2004, с. 51). Світоглядні зміни настають навіть за 

умов відсутності збройних протистоянь, як наприклад при оголошенні 

незалежності України розпочато трансформацію суспільства, яка передбачає 

від активних людей наявність якісно нових особистісних рис, відмінних від 
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homo soveticus. Незважаючи на символізм боротьби на конкретному 

історичному етапі, на попередніх він характеризується використанням 

насильницьких засобів проти ворога, формуванням нового типу особистості, 

здатного утверджувати власну волю за будь-яких соціально-політичних умов, 

усвідомлюючи, що ціною боротьби може бути власне життя. 

В українському суспільстві символом такої боротьби, що акцентує на 

необхідності формуванні таких особистісних рис, стало гасло, приписуване 

кошовому отаману Запорізької Січі Івану Сірку: "Рабів до раю не пускають". 

Окрім проголошення появи "нової людини", здатної здійснювати суспільні 

трансформації, здатність до насилля, яка обмежується законами, нормами та 

правилами у період соціальної стабільності, отримує характер масовості, 

нівелюючи у суспільній свідомості роль лідера у цих процесах. Зокрема, коли 

у процесі національного визволення маси вдавались до насилля, вони нікому 

не дозволяли виступати у ролі "визволителя", просвічена насиллям 

свідомість людей повстає проти будь-якого умиротворення (Fanon, 2004, 

с. 52). У випадку, коли на цьому етапі соціального розвитку визначальну 

роль відіграють саме такі особи, які стають агентами насилля, утверджується 

"міфічне" насилля, основна задача руйнування певних соціальних норма та 

правил, а не утвердження нових. 

Розглянемо проблему суб’єктивного виміру зміни форм насилля у 

соціальних трансформаціях у наступних зрізах: основні риси агентів 

"міфічного" насилля на прикладі пасіонаріїв та специфіку дії агентів насилля 

у цивілізаційному контексті. Поняття "соціальний агент" (як базове для 

інтерпретації поняття "соціальний агент насилля") введено в науковий обіг 

П. Бурдьє, який певною мірою протиставляв його поняттям "суб’єкт" та 

"індивід". На основі існуючих у суспільстві соціальних відносин відбувається 

структурування соціального простору. Водночас цей процес відбувається не 

лише об’єктивно, детерміновано цими відносинами, а й суб’єктивно, 

відповідно до уявлень представників соціуму про оточуючий їх світ. 

Відбувається "подвійна структурованість" (об’єкт – суб’єктна) соціальної 
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дійсності. Таким чином, французький філософ, соціолог вказує на якісно 

нову роль кожної особи, яка володіє здатністю здійснювати системи практик, 

впливаючи на зміну соціальної структури. Цю роль виконують соціальні 

агенти. А відтак, зазначає І. Ширшова, П. Бурдьє відходить від 

об’єктивістської точки зору, яка фіксує у понятті "суб’єкт", зміст якого 

розкривається через поняття "модель", "структура", "правила", певну 

маріонетку, якою управляє структура, вона не має власної активності і 

здійснює цілеспрямовані практики підкорюючись відповідним уже 

встановленим правилам (Ширшова, 2004). Соціальні ж практики соціального 

агента є визначеним типом діяльності, спрямованої на зміну як 

навколишнього соціального світу, так і його самого. 

Соціальний агент у концепції П. Бурдьє, діє у суспільстві не як 

самостійний компонент, незалежний від інших елементів соціуму, адже його 

дії та відповідні реакції й прийняті рішення, власне, як і саме його існування 

детерміновані тим місцем, яке він займає у соціальній системі (Бурдье, 2007. 

Социология социального пространства). Незважаючи на те, що соціальні 

агенти володіють здатністю до активного сприйняття світу, на основі якого й 

конструюють власний світогляд, процес конструювання детермінований 

соціальними структурами, в які включений індивід. Сама ж позиція у 

соціальному просторі, за П. Бурдьє, залежить безпосередньо від капіталу 

(економічного, культурного та символічного), яким соціальний агент володіє 

і має здатність ним розпоряджатися, змінюючи при цьому саму соціальну 

реальність. Соціальний простір, у свою чергу, постає полем сил, сукупністю 

об’єктивних відношень сил, які нав’язуються усім агентам, що входять у 

нього, не зводячись при цьому до окремих намірів індивідуальних 

агентів (Бурдье, 2007. Социология социального пространства, с. 15). Кожен 

агент володіє адекватними матеріальними та культурними здатностями 

освоювати простір. 

Залежно від позиції у соціальному просторі та комплексом пов’язаних з 

нею соціальних інтересів формуються уявлення агентів про соціальну 
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реальність. Але останні залежать також і від системи схем сприйняття й 

оцінювання, які агенти отримують через довготривалий досвід на певній 

позиції. Цю систему схем П. Бурдьє позначив поняттям "габітус". Але 

сприйняття і засвоєння цих схем соціальними агентами можливе лише за 

умов наявності у них відповідного коду, класифікації для розуміння їх 

соціального смислу через відчуття власного місця у суспільства і відчуття 

місця іншого. А завдяки тому, що агенти застосовують до об’єктивних 

структур соціального світу структури сприйняття і оцінювання, породжені 

цими ж об’єктивними структурами, існує тенденція сприймати соціальний 

світ як належне (Бурдье, 2007. Социальное пространство, с. 80). Це 

забезпечується освітньою стратегією соціального відтворення, яка містить 

комплекс стратегій нижчого рівня, які здійснюють виробництво соціальних 

агентів, здатних успадковувати властивості групи і передати їх наступним 

агентам, які входять у цю групу. 

Таке тлумачення поняття "соціальний агент" дозволило П. Бурдьє по-

іншому осмислити поняття "соціальний клас" і його роль у процесі 

соціальних трансформацій. Він зазначає, що головна помилка у К. Маркса 

при розгляді класів на папері як реальних класів є "у виведенні з об’єктивної 

однорідності умов, обумовленостей та, відповідно, диспозицій, які виходять з 

ідентичності позицій у соціальному просторі, їх існування в якості єдиної 

групи, в якості класу" (Бурдье, 2007. Социальное пространство, с. 72). У той 

же час, за П. Бурдьє, відповідно до принципів конструювання соціального 

простору соціальні агенти за умов, що вони займають подібні чи сусідні 

позиції в ньому, зазнають подібного соціального детермінативного впливу, а 

відтак, володіють подібними диспозиціями та інтересами. На основі цього й 

виробляються подібні практики, які, у свою чергу, посилюються відчуттям 

свого місця та переживанням подібності габітуса. Саме це, на думку 

французького мислителя, показує класи на папері реальними групами, чий 

рівень функціонування прямо пропорційно залежить від рівня 

сконструйованості соціального простору і зворотно пропорційно 
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спільностям, які вичленовуються в ньому (Бурдье, 2007. Социальное 

пространство, с. 71). У цьому контексті соціальні агенти виступають 

агентами соціальних змін через конкретні соціальні дії, у т. ч. дії 

насильницького характеру. 

В історії людства зафіксовано безліч фактів, в яких початок соціальних 

трансформацій пов’язаний безпосередньо із масовими протестами. Але 

руйнування існуючих соціальних норм та правил, які на той момент розвитку 

суспільства є регулятивом поведінки усіх членів суспільства, – 

довготривалий процес, що потребує, з одного боку, наявності ресурсів в 

агентів змін та готовності в них до радикальних, часто нелегітимних змін. 

Звісно насилля з боку окремих осіб для досягнення лише їх власних цілей 

фіксується у соціальних нормах як небезпека соціальним порядкам. Але 

надання цілям загальносуспільного статусу актуалізує якісно нову соціальну 

роль як лідерів, так і груп осіб із самовідданістю та самопожертвуванням як 

домінантними індивідуальними рисами. Вони втрачають статус бунтарів, а 

отримують статус національних героїв, реформаторів, революціонерів, які 

уже можуть мати позитивні конотації. У соціогуманітарних науках донині не 

здійснено систематизацію й аналіз соціальних агентів насилля, хоча 

здійснюються спроби їх вичленити з ряду інших агентів. Зокрема, до 

соціальних агентів насилля можна віднести пасіонаріїв, діяльність яких 

здатна призвести до трансформацій етнічної соціальної системи, що, у свою 

чергу, впливає на соціальні зміни в інших системах. 

Поняття "пасіонарій" введено в науковій обіг Л. Гумільовим на 

позначення осіб, які завдяки вродженій здатності адсорбувати із довкілля 

значно більше енергії, ніж необхідно для власного самозбереження, це у 

соціальному аспекті виявляється у тому, що ставлять вони інтереси 

суспільства вище за власні (Гумилев, 2001, с. 380). Враховуючи значення 

біологічних параметрів пасіонарності, звернемо увагу передусім на соціальні 

та психологічні аспекти її вияву, які хоча у працях Л. Гумільова не отримали 

системного характеру, знайшли своє відображення у сучасних дослідженнях 
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у галузі соціальної філософії, соціальної психології, етнології та ін. Звісно, у 

низці наукових розвідок здійснюється спроба продовження гумільовської ідеї 

про вплив космічного фактору на соціальні трансформації, відповідно до 

яких спільноти людей, як складові структури антропосфери, отримують 

єдиний заряд енергії, який витрачається ними на освоєння природного 

середовища. Абсолютизування біологічної складової пасіонарності 

ускладнене й на методологічному рівні, оскільки, на нашу думку, 

використання методів природничих наук у межах етнологічних, 

запропоноване Л. Гумільовим, суттєво обмежує обсяг поняття 

"пасіонарності" та "пасіонарії". У соціально-філософському ж зрізі цієї 

проблеми акцентується насамперед на пасіонарних поштовхах як елементах 

соціального розвитку та пасіонаріях як суб’єктах соціальної діяльності та 

соціальних агентах насилля. 

Ф. Ніцше звернув увагу на історичність характеру людини, що вирізняє 

її від тваринного світу, як основи соціальних змін. Минуле охоплює людину 

як постійне нагадування про втрачений рай, але вміння забувати, тобто 

здатність людини почуватися неісторично, зумовлює активність людини, 

етносів та інших соціальних спільнот щодо подальшого розвитку 

суспільства. Критерієм їх активності є пластичність сили конкретних осіб, 

сили своєрідно виростати зі самого себе, видозмінювати і засвоювати минуле 

та чуже, зцілювати рани, замінювати втрачене, із самого себе відновлювати 

розбиті форми (Ніцше, 2004, Невчасні міркування ІІ, с. 207). Відповідно, 

існує два крайні вияву самої сили: низький рівень, що позначається миттєвою 

реакцією на будь-які подразники, випадки соціальної несправедливості, та, 

навпаки, високий – відсутність такої реакції. Пластичність сили в обох 

випадках відсутня. Але неісторичне та історичне однаково необхідні для 

здоров’я окремої людини, народу та культури, тому, з одного боку, активна 

діяльність індивідів із низькою пластичністю сили (у першому випадку вони 

послуговуються одним правом – правом того, що має здійснитися зараз, а у 

другому – погляд у минуле спонукає їх до майбутнього, розпалює їхню 



197 
 

мужність і далі продовжують боротьбу з життям) призводить до суспільних 

трансформацій. А з іншого – діяльність індивідів з високою пластичністю 

забезпечує соціальну стабільність: чим вищий її рівень, тим нижча їх 

здатність до насилля. Така ознака, виявлена й досліджена Ф. Ніцше, суттєво 

доповнює розуміння діяльності пасіонаріїв як агентів соціальних 

трансформацій, в т. ч. етносоціальних, як агентів насилля. 

Пасіонарії є творцями етнічної домінанти, яка організовує 

пасіонарність етносоціальної системи і спрямовує її подальший розвиток, 

визначає характер соціальних трансформацій. Для соціального аспекту 

розуміння явища пасіонарності важливим, на думку О. Краєвої та 

О. Пєстрєцова, є особлива характеристика пасіонаріїв як типу людей, які 

мають здатність створювати взірець поведінки для інших членів колективу, 

для представників певного етносу, які вкладають власну збиткову енергію в 

організацію та управління одноплемінниками на усіх рівнях соціальної 

ієрархії (Краева, Пестрецов, 2006, с. 552). О. Васютинська, розкриваючи та 

узагальнюючи зміст біогенетичного, психофізіологічного, 

загальнопсихологічного, диференціального, психоаналітичного, гендерного 

та психолого-педагогічного підходів до аналізу пасіонарності, визначає цю 

соціально-особистісну рису як "сукупність властивостей психіки та якостей 

особистості, які забезпечують її активну життєву позицію, спрямовані на 

вдосконалення особистості і суспільства, базуються на особистісній 

активності і мають суспільну значущість: цілеспрямованість, здібність до 

подолання перешкод і до наднапруги, компліментарність, адаптативність, 

розвинену інтуїцію, конструктивну агресивність і зрілу 

емоційність" (Васютинська, 2013, с. 103). Утім, на нашу думку, сумнівними є 

конструктивний характер агресивності та зрілість емоційності. Особливості 

виявлення цих рис детерміновані вимогами суспільства до змісту їх ролей 

залежно від стадії його розвитку, зокрема, у період соціальних 

трансформацій пасіонарії виконують функцію соціальних агентів насилля та 

їх діяльність спрямована на знищення певних існуючих норм. 



198 
 

Можна виокремити два зрізи впливу пасіонарності як характерної риси 

соціальних агентів методами насилля на соціальні трансформації: внутрішній 

та зовнішній. Зміна фази розвитку різних соціальних спільнот зумовлюється, 

з одного боку, їх рівнем пасіонарності, а з іншого боку – рівнем 

пасіонарності інших спільнот. Сталий соціальний розвиток характеризується 

оптимальним співвідношенням "гармонійних осіб" і пасіонаріїв, що дозволяє 

системі досить адекватно реагувати на зовнішні подразники, зокрема і 

агресію з боку інших спільнот (Гумилев, 2001, с. 488). Але у період 

соціальних трансформацій інші агенти насилля можуть характеризуватися 

високим рівнем пасіонарності, що, у свою чергу, зумовлює зростання їх 

агресії відносно першого. Агресія як реакція з боку інших агентів насилля у 

формі економічного, політично-військового та культурного тиску детермінує 

інтенсивність зазначених трансформаційних процесів. На нашу думку, саме 

рівень пасіонарності в ньому пришвидшує чи пригальмовує їх. Високий 

рівень за умов зовнішньої агресії консолідує суспільство, надає 

раціонального осмислення стихійним рухам. Враховуючи, що базовою метою 

"міфічного насилля" є руйнування усталених соціальних та правових норм та 

створення передумов для упровадження нових, інтенсифікація 

трансформаційних процесів призводить до тотального упровадження 

агентами насилля радикальних методів (наприклад, масові арешти, убивства, 

показові публічні покарання та страти). У політико-правовій термінології для 

пояснення необхідності цих методів утвердилося вживання терміну 

"революційна доцільність". Вони спрямовані як на осіб чи групи осіб, які 

безпосередньо протидіють їм, так і тих, хто стигматизований пасіонаріями 

"хранителями" старих соціальних норм. Передусім таким об’єктом насилля 

виступає інтелігенція.  

Пасіонарії також виступають об’єктом насилля у залежності від фази 

етногенези, на якій відбуваються соціальні трансформації. Так, при переході 

від фази підйому до акматичної порушується підпорядкованість елементів 

соціальної структури, оскільки домінантним стає прагнення до 
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самоідентифікації, інтереси етносу ігноруються або сприймаються 

другорядними по відношенню до особистих. Такий стан характеризується, на 

думку Л. Гумільова, кровопролиттям, але культура при цьому не страждає, а, 

навпаки, швидше процвітає (Гумилев, 2001, с. 463). Перехід від акматичної 

фази до фази надлому супроводжується вчиненням тотального насилля в 

суспільстві за принципом "ми втомилися від великих", а жертвами стають в 

першу чергу пасіонарії. На останній фазі етногенезу, фазі обскурації, 

відбувається не тільки відтискування пасіонаріїв, власне, їх фізичне 

усунення, але й остаточне закріплення і ретрансляція соціокультурного 

досвіду (Ковтун, 2013, с. 137). У кінцевому підсумку це призводить до 

закономірного загасання процесу етногенезу. Екстраполюючи ці ідеї на 

дослідження суспільних трансформацій, можна провести аналогію ролі 

агентів насилля залежно від фази соціальних трансформацій: фаза підйому та 

перехід до акматичної характеризується домінуванням "міфічного" насилля, 

фаза надлому – "трансцендентального", обскурації – "раціонального". 

Л. Гумільов аналізував роль пасіонаріїв у контексті становлення і 

розвитку етносів, акцентуючи увагу на історичному аспекті. Логічно постає 

питання, чи їх діяльність обмежена етногенезом, чи є універсальною для 

соціального розвитку загалом. О. Краєва та О. Пєстрєцов, аналізуючи 

наукову спадщину Л. Гумільова, дійшли висновку, що він розглядав у своїх 

працях етнічну проблематику не у строгому сенсі, а передусім як 

біосоціальну складову видового різноманіття людства (антропосфери) в 

рамках цивілізованих структур, яку не можна зводити лише до етнічного, 

залишаючи поза увагою культурно-цивілізаційний та соціальний 

аспекти (Краева, Пестрецов, 2006, с. 550). Діяльність пасіонаріїв не 

обмежується етнічною системою, а поширюється на усі інші системи 

суспільства. Власне, специфікою пасіонаріїв як соціальних агентів насилля, 

на нашу думку, є широке їх представництво у різних соціальних груп та 

спільнот, у т. ч. й за етнічним походженням. 
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Парадокс соціальних агентів насилля полягає у тому, що у період 

соціальної стабільності їх діяльність суворо регламентована правовою 

системою, яка стигматизує їх як загрозу власному функціонуванню. Але 

структурні соціальні трансформації призводять до заперечення існуючої на 

той момент правової системи. Однією із функцій будь-якої системи, в т. ч. 

соціальної, є інтеграційна, яка реалізується через систему прийнятих у ній 

правил та норм. Руйнування системи права актуалізує необхідність 

встановлення нової, активізуючи діяльність соціальних груп та спільнот, які 

виступають у цьому випадку агентами "міфічного" насилля. Пасіонарії як 

агенти соціального насилля, чия діяльність у період соціальної стабільності 

стримується і контролюється, отримують соціальну значимість. Неутилітарна 

спрямованість діяльності пасіонаріїв, відсутність самоцензури, низький 

рівень самоконтролю, превалювання імпульсу до творчості та перетворення 

над інстинктом самозбереження виявляють готовність цих агентів насилля до 

здійснення репресій проти незгодних із новим правом. Репресії можуть бути 

"кривавими" (мати багато людських жертв), і "некривавими" (у формі тиску 

на владу на усіх рівнях). Г. Гегель наголошував на втраті раціонального 

осмислення своєї діяльності представників станів які, по суті, виступають 

агентами "міфічного" насилля. Нерозсудливість людей пояснюється тим, що 

у запалі своїх ідеальних уявлень про некорисливу боротьбу, вони, наповнені 

запальним натхненням, не бачать істини найвищої могутності, вважаючи, що 

їм дано відстояти справедливість таку, як вони її розуміють, свої 

розмірковування та мрії перед найвищою справедливістю (Гегель, 1978, 

с. 128). А віра у те, що діяльність, нехай і насильницька, здійснюється задля 

встановлення майбутньої справедливості (інструментами останньої є нещастя 

й лиха), підкорює собі усі переконання, теорії та прагнення. 

Аналізуючи соціальні процеси (світові війни, масові загибелі та 

каліцтва, вимушену міграцію величезних людських мас, деградацію 

суспільних верств) у Європі у ХХ столітті О. Полисаєв стверджує, що 

першоосновою для домінування прямих форм насилля, у т. ч. це стосується 
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спалахів неймовірних жорстокостей в економічно розвинених західних 

державах, у період соціальних трансформацій виступає пасіонарність 

маргінесів, які зуміли об’єднатися у потужні політичні структури. Це 

пояснює той факт, що власне маргінальні структури, не обтяжені існуючими 

у суспільстві етнокультурними традиціями, релігійними та моральними 

цінностями, зуміли стати потужною та агресивною (згідно концепції 

Л. Гумільова – пасіонарною) суспільною верствою, яка прийшла до влади у 

більш ніж у півтора десятках країн світу (Полисаєв, 2005, с. 62). Подібну 

ситуацію передбачив Ф. Ніцше, описуючи появу таких маргіналів внаслідок 

створення ситуації, за якою перед вольовими людьми, які володіють 

могутнім прагненням соціальних змін в ім’я утвердження нового, 

справедливого, за їх переконаннями, суспільства, постають нездоланні 

соціальні перешкоди. Нездатність позбутися цих прагнень спричиняє 

утвердження у них стану пригнічення, що виражається у високому рівні 

агресивності. Така особа шукає причини своєї невдачі в інших і у 

пристрасній ненависті може навіть звинуватити весь світ, або вона уперто 

продирається кружними та потайними шляхами, або ж чинить насилля: так 

стається те, що добрі натури дичавіють на шляху до кращого (Ніцше, 2004. 

Невчасні міркування ІV, с. 364). Навіть наявність у таких осіб благородних 

цілей і застосування ними передусім ненасильницьких методів боротьби 

нездатні протистояти об’єктивним процесам маргіналізації. Останні мають 

тенденцію на початкових етапах соціальних трансформацій набувати 

масового характеру, що призводить до утвердження цінностей та установок 

маргінальності у свідомості людей, які ще зберігають власні статуси у 

соціальних структурах, тобто ще не втратили свою соціальну ідентифікацію. 

Характерною межею маргінального середовища є, на думку О. Дзьобаня та 

В. Пилипчука, "наявність явища паралелізму: у подібних умовах, з одного 

боку, за інерцією продовжують діяти старі інститути й характерні для них 

цінності й відносини, а з іншого – нові соціальні інститути й нові 

міжособистісні відносини, зумовлені вимогами трансформаційних 
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процесів" (Дзьобань, Пилипчук, 2011, с. 58). За цих умов люди опиняються 

на перетині двох соціокультурних світів, що спричиняє появу в них 

подвійного ставлення до оточуючої дійсності та необхідність вступати у нові, 

ще невідомі їм соціальні зв’язки й ролі, поєднуючи обидві реальності. Страх 

перед невідомим викликає агресивну модель поведінки, прагнення до 

перетворення дійсності на основі власних часто ірраціональних стратегем 

життєдіяльності. 

Але агентів насилля не варто зводити до маргіналів, оскільки існує й 

інша тенденція – виступивши джерелом соціальних змін пасіонарії 

виявляють нездатність утвердити нові норми та правила. У політичному 

житті вони або заміщуються прагматиками, або фізично знищуються. По 

суті, діяльність та поведінка пасіонаріїв, хоча й стигматизується 

суспільством через поняття "відданість", "патріотизм", "служіння загальним 

інтересам" як необхідна та бажана, але має риси маргінальності, оскільки 

вона не слідує "обивательським" культурним нормам. Для маргіналів 

соціально-політична діяльність зводиться до отримання влади для швидкого 

власного збагачення, що логічно виходить з "культури бідності", в якій вони 

формувалися. Культура бідності визначає провідну роль не стільки рівня 

життя, скільки його способу. В. Нісканен визначив низку ознак цієї 

культури (він відносив до соціальних патологій), серед яких залежність від 

програм соціальної допомоги, власне бідність, велика кількість незаконно 

народжених дітей, хронічне безробіття, кримінальне насилля (Niskanen, 

1996, с. 2-4). У різній мірі такі риси притаманні агентам насилля, але немає 

підстав стверджувати про їх системність. До того ж, важливим є відношення 

маргіналів до насилля. Серед злочинців-носіїв культури бідності не 

спостерігається відчуття провини за скоєне, навпаки, домінує твердження, 

що бідність і розпачливе становище дає їм певне "право" на злочин, або, 

зовсім заперечуючи факти власної біографії, виявляє нездатність узяти на 

себе відповідальність за вчинки, а сформований комплекс жертви 

виявляється лише у здатності до "вірнопідданських" почуттів, у лояльності 
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до колективу (Маґіканов, 2002, с. 253). Тому принцип "винен завжди хтось, 

але не я, оскільки я – Жертва" знижує соціальну активність цих осіб, чия 

безвідповідальна діяльність позбавлена спрямованості на раціональні зміни, є 

радше свавіллям.  

Синергетична методологія аналізу розвитку суспільства дозволяє 

стверджувати про самоогранізацію неоднорідних пасіонарних груп під 

загрозою руйнування суспільства у період соціальних трансформацій. Через 

слабкі зв’язки зазначених груп з існуючими в суспільстві традиціями і 

орієнтацію на одновимірне, спрощене відтворення соціальної дійсності, 

запропонована ними альтернатива розвитку, незалежно від ідеологічних 

засад, є найбільш привабливою, оскільки в ній здійснено чіткий поділ на 

"свій – чужий". За умов міметичної кризи, за Р. Жираром, така модель 

дозволяє суспільству консолідуватися у єдності ненависті усіх проти 

одного (групи чи спільноти) (Жирар, 2010, Козел отпущения; Жирар, 2010, 

Насилие и священное). Завдяки підвищеній агресивності та маргінальності 

агентів насилля соціальні зміни відбуваються інтенсивно, що визначає їх 

функціональний характер. 

Інструментом "міфічного насилля" є створення та продукування в 

масовій свідомості образу "героя" та "героїзму" як моделі поведінки. Звісно, 

праобразами для цього стають агенти насилля завдяки їх стигматизованому 

образу жертовності. Людина, наділена лідерськими якостями та владою як 

чинниками харизматичної особистості, здатна посісти у масовій свідомості 

місце народного заступника, тобто ілюзорно бути героєм-захисником для 

одних соціальних спільнот та груп і водночас "антигероєм", "втіленням зла" 

для всіх інших. І лише з огляду на таку особистість у контексті історичного 

поступу, вважає О. Полисаєв, можна робити висновки щодо дійсної ролі її у 

суспільних трансформаціях, хоча позбутись впливу ідеологічної складової 

тлумачення подій та історичних осіб минулого просто неможливо як на рівні 

буденної свідомості, так і при теоретичному розгляді, в межах якого можуть 

бути запропоновані нові наукові підходи (Полисаєв, 2016, с. 40). Але 
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основне призначення агентів насилля не у здійсненні особистих героїчних 

вчинків, а у створенні відповідної соціальної домінанти, яка інтегрує та 

організовує пасіонарність соціальної системи, яка, у кінцевому результаті, 

ірраціональне насилля, спалахи агресії спрямовувала б на досягнення 

спільної мети – руйнування конкретних соціальних норм та порядків для 

подальшого встановлення нових. 

Утвердження героїчних орієнтацій у ХХ столітті, на відміну від 

попередніх епох, визначалося, на думку А. Бадью, бажанням зберегти в ім’я 

людства, що становиться, усі форми іманентної нелюдяності задля створення 

нового світу і нової людини (Бадью, 2013, с. 59-60). Для цього створено 

героїчні фігури провідників революцій (комуністичної, наукової, 

технологічної, сексуальної тощо) з орієнтацією на руйнування і створення 

нової реальності. Вони є суб’єктами насилля, а це суперечить гуманістичним 

принципам соціальної організації, які б благородні цілі не проголошувалися. 

Тому нині актуалізується необхідність заперечення відтворення чи 

традиційних героїчних фігур релігійного або національного 

жертвоприношень, чи існуючої нігілістичної фігури останньої людини. 

Ключовою фігурою героя донині продукувалась фігура солдата-воїна, що 

підтверджується популярністю в сучасній масовій культурі як вигаданих 

образів (Рембо, Джона Макклейна, Термінатора), так й ідеалізованих 

історичних постатей (Ш. де Голля, Ж. Д’Арк, О. Матросова, Р. Шухевича та 

ін.) чи деіндивідуалізованого образу солдата взагалі (Невідомий солдат). Сам 

А. Бадью не запропонував альтернативний образ героя, лише проголосив 

необхідність створення альтернативного. Утім, можемо спостерігати появу 

фігури героя, який прагне створити нову реальність ненасильницькими 

методами. Вона поєднує у собі, з одного боку, винахідника, який упроваджує 

нові технології, а з другого – підприємця, бізнесмена, який досягає 

економічного успіху, стає багатим, але позиціонує себе як філантроп, 

наприклад Б. Гейтс, І. Маск. Але у масовій культурі продукуються переважно 

вигадані образи таких героїв. 
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Н. Ковтун однією з умов руйнування існуючих соціально-культурних 

та соціально-правових норм визначає вольовий характер діяльності 

пасіонаріїв як агентів насилля, який багато в чому визначив поступ етично-

світоглядних засад сучасних цивілізацій, зокрема стосовно введення і 

закріплення суспільної заборони канібалізму, фізичного винищення інших 

людей ("не убий"), упорядкування статевих стосунків, заборони інцесту, 

визнання представників інших родів, племен, народів, націй за повноцінних 

людей, визнання права на існування культур інших етносів, народностей і 

націй, визнання права націй на самовизначення (Ковтун, 2013, с. 136). Воля 

розуміється насамперед не лише як прагнення, а як їх вираження у 

конкретних діях внаслідок імпульсу. Компонентом механізму здійснення 

"міфічного" насилля можна визначити провокацію, тобто певну подію, яка 

спричиняє імпульс волі, легітимізуючи застосування агентами насилля 

насильницьких методів у боротьбі з існуючими нормами та правилами. 

Також інструментом для здійснення "міфічного" насилля агентами 

насилля є єдність, узгодженість та консенсус у їх цілях, визначення 

комплексу норм та правил, на які спрямовуватиметься їх деструктивна 

енергія. Так, пасіонарний вибух у сучасній Україні та російська агресія 

характеризується прагненням політичних та економічних еліт зберегти status 

quo у правовій системі, а діяльність пасіонаріїв, які самоорганізовуються і на 

рівні місцевих громад проводять люстрацію (в т. ч. "люстрацію через 

смітник"), воюють у добровольчих загонах, проводять акції тиску на владу, 

примушує через демократичні процедури змінити правову систему 

відповідно до вимог суспільства, актуалізуючи демократизацію суспільства, 

боротьбу з корупцією, хабарництвом, тобто встановити правову систему на 

основі європейських цінностей.  

На противагу агентам насилля діють "чесні і принципові" та 

"гармонійні" особи. Зміст соціального насилля, здійснюваного соціальною 

спільнотою "чесних і принципових" полягає у контролі за поведінкою 

індивідів через повчання, пересуд, соціальну стигматизацію ганьбою за 
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"аморальні" вчинки з метою заперечити можливість альтернативних думок, 

поглядів, інших потрактувань добра і зла, цінностей тощо. Стримування 

тенденції накопичення соціальної напруги прямо залежить вже від соціальної 

ролі "гармонійних осіб", тобто від індивідів, які стримують спалах 

пасіонарності, активізацію діяльності агентів насилля через примноження 

матеріальних цінностей за існуючими культурними зразками у межах 

правового поля. Тут варто говорити про тенденцію, за якою період відносно 

стабільного соціального розвитку позначається зменшенням питомої ваги 

пасіонаріїв у суспільстві, що спричинене одноманітністю сумовитого 

існування (знижується життєвий тонус людей та виникає потяг до наркотиків 

і статевих збочень) та усуненням із соціального життя екстремальних 

генотипів (Гумилев, 2001, с. 288). Йдеться не про цілеспрямовану політику 

влади, спрямовану з метою запобігання соціальним заворушенням на фізичне 

чи моральне знищення "бунтівників-пасіонаріїв", чия діяльність загрожує 

соціальним порядкам, а про закономірність суспільного розвитку. З іншого 

боку, "гармонійні" люди, знаходячись у середовищі пасіонаріїв як агентів 

насилля, з часом починають наслідувати їх модель поведінки, поповнюючи їх 

критичну для соціальних трансформацій масу. 

Якісно іншим агентом насилля, на відміну від пасіонаріїв, виступає 

маса. Х. Ортега-і-Гасет розрізняє поняття "юрба", суспільство", "меншини" і 

"маса", визначаючи, що суспільство завжди постає як динамічна єдність двох 

чинників – меншин і мас (юрба фіксує кількісні та візуальні параметри маси), 

де перший розуміється як спеціально кваліфіковані одинці чи групи одиниць, 

а другий – як сукупність осіб без спеціальної кваліфікації, "рядові 

люди" (Ортега-і-Гасет, Бунт мас, 1994, с. 17). Ж. Бодріяр дає більш жорстку 

оцінку масам та їх соціальним ролям у процесі соціальних трансформацій. 

Він стверджує, що маса уникає схем звільнення, революції, історичності (для 

неї це форма і самозахисту, і подолання власного "Я"); вона функціонує за 

принципом симуляції та псевдореферента (це має передбачати існування 

політичного класу-фантома і виключає будь-яку "владу" маси над самою 
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собою); водночас маса є й смертю, закінченням політичного процесу, який 

міг би її контролювати (Бодріяр, 2002, с. 79). Відтак, маса не має політичної 

волі та політичної репрезентації. Навіть Лев Троцький, який захоплювався 

сильними сторонами мас – рішучістю, самовідданістю, героїзмом, які 

знаходили завжди найяскравіше вираження під час підйому революції, 

змушений був констатувати, що вони через неоднорідність, брак культури та 

вузькість кругозору втомлюються від напруги, зневіряються, поступаючись 

місцем новій аристократії (Троцький, 2002). Ми погоджуємося з основними 

висновками Ж. Бодріяра у праці "В тіні мовчазної більшості..." щодо 

трансформації соціального змісту і стратегічних установок діяльності 

мас (Бодріяр, 2002). На перший погляд пасивна соціальна позиція мас, їх 

соціальна апатія сприяє функціонуванню владних інститутів, які 

функціонують на принципах централізації та бюрократизації. Але дедалі 

більше у гуманітарних науках постає питання про байдужість мас як 

підґрунтя для неспротиву утвердження будь-яких форм насилля. Маси 

продукують переконання про необхідність дотримання утверджених норм та 

правил як складової "раціонального" насилля, маси не чинять опору агентам 

"міфічного" насилля і є водночас одним із інструментів створення 

сакральних образів та наділення їх соціальних втілень правом на насилля. 

Тобто наскільки маси підтримують одну систему норм та правил, настільки 

вони легко сприймають її заміну іншою, їй притаманне некритичне 

сприйняття соціальної дійсності. Це актуалізувало необхідність залучати 

маси до спільного керівництва державою через демократичні вибори, участь 

у громадських організаціях та політичних партіях, до прийняття рішень, до 

контролю над владою. 

Важливим аспектом виявлення впливу суб’єктних факторів на 

соціальні трансформації у контексті дослідження ролі насилля в них є 

з’ясування стереотипних моделей поведінки людей, зумовлених культурно-

цивілізаційними установками. Обмеження цих моделей етнічним виміром, 

тобто ментальністю, суттєво звужує предмет дослідження і не дозволяє 
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встановити детермінативний зміст світоглядних установок, які є 

універсальними. Звісно, і цивілізаційний вимір певною мірою не розкриває 

зміст космополітичних орієнтацій, які нині виявляються у різних сферах 

соціального буття. Поняття "цивілізація", зазначає Б. Глотов, "передбачає 

просторово-часову єдність тієї або іншої великої людської спільноти, єдність 

її історичної пам’яті, що пов’язана з писемною традицією, з усвідомленою 

спадковістю релігії, особливим устроєм економічних відносин, державно-

національних форм самовизначення" (Глотов, 2010, с. 5). Сьогодні існує 

доволі багато визначень основної характеристики діяльності агентів насилля, 

що виражає базові цінності як конкретної цивілізації, так і певної епохи 

історичного розвитку. Наприклад, Г.  Арендт і М. Шелер описують людину 

нової епохи – homo faber, акцентуючи увагу на його інструментальній 

спрямованості; Й. Хейзінга поняттям "homo ludens" – на ігровій складовій 

людської діяльності; Г. Саад і Ж. Ліповецьки – на споживчій спрямованості 

його життєдіяльності, що виявляє основними рисами їх ненаситність і 

непередбачуваність.  

Цікавий підхід до визначення таких характерних рис діяльності 

соціальних агентів насилля здійснено німецьким філософом В. Шубартом, 

який запропонував культурно-історичний принцип і лінійний метод аналізу 

цивілізаційного розвитку. Ним проведений порівняльний аналіз 

особливостей розвитку російської та європейської цивілізацій у контексті 

чергування архетипів. Ми солідарні з І. Ільїним, який зазначає, що 

протиставлення Росії як душі Сходу Європі побудовані у В. Шубарта не 

стільки на глибокому аналізі історії та культури країни, скільки на певних 

враженнях від літератури, прочитаної в перекладах, що вся його робота 

"зіткана з розрізнених інтуїцій, здогадок, прогалин і абстрактних побудов 

(бердяєвщина)" (Шубарт, 2000, с. 373). Але наукові дослідження В. Шубарта 

в контексті заявленої проблеми аналізу цивілізаційного розвитку стосуються 

ряду інших соціально-філософських тем, зокрема соціальних трансформацій, 

насилля, суб’єктів насилля, ролі особи в історичних процесах. Водночас 
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зазначимо, що цей аналіз, по суті, виявив універсальні риси двох цивілізацій, 

які при цьому притаманні у різній мірі й іншим. Проте слід виділити 

цивілізацію, яка залишилась поза увагою В. Шубарта, – буддистську, в якій 

утверджений унікальний принцип характеристики діяльності агентів 

насилля – ненасилля (ахімса). Цей принцип ми розглянемо окремо у 

наступних розділах. 

Аналіз цивілізаційного виміру діяльності агентів насилля В. Шубартом 

здійснюється на основі того, що завжди є люди, внутрішній устрій яких 

викликає появу елемента духу. Їх функція в соціальних трансформаціях 

полягає у впровадженні нового за умови збереження традиційного, але 

визнання вони отримують, як правило, тільки після смерті. У той час 

джерелами соціального розвитку і соціально-історичних трансформацій є 

"вливання" трансцендентних сил в матеріальний світ і його залишення. Самі 

ж трансформації являють собою перманентну зміну еонічних архетипів 

(домінантні для конкретних епох прообрази), які здатні охоплювати не тільки 

масштаби націй і рас, а й людство в цілому (Шубарт, 2000). 

Аналізуючи соціальні трансформації, які мають епохальний характер, 

В. Шубарт виявляє взаємозалежність ритмічності процесу історії від 

домінування архетипу, що виражається в утворенні базового типу 

особистості: гармонійного, героїчного, аскетичного або месіанського. 

Відповідно, кожен із зазначених типів особистості має ключові установки, 

по-перше, на взаємини зі світом: згода, панування над ним, втеча від нього, 

його освячення (Шубарт, 2000, с. 11). А по-друге, з історії ці типи 

об’єднуються в дві групи: в одній не ставляться жодні вимоги щодо 

структурних соціальних змін (це гармонійний тип, який вважає задум історії 

виконаним, і аскетичний, який виключає можливість побачити виконання). У 

другій, навпаки, домінує прагнення до змін (відповідно, героїчний 

("прометеївський") і месіанський ("іоаннівський") типи) (Шубарт, 2000, с. 13-

14). Тому, з огляду на те, що соціальні трансформації вимагають 

застосування насилля для руйнування одних соціальних норм і правил та 
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встановлення нових, суб’єктом насилля за таких умов можуть бути тільки 

представники другої групи, причому, якщо героїчний тип сприяє прийняттю 

переважно прямих форм, то месіанський – непрямих, у т. ч. 

"ненасильницьких", оскільки, основним мотивом діяльності першого є воля 

до влади, а другого – прагнення примирення. 

В. Шубарт зробив спробу встановити залежність тривалості історичних 

циклів від домінування в культурі маскулінних або фемінінних рис. 

Проявами жіночих рис в культурі він визначає принципи соціальної 

взаємодії: спрямованість на збереження норм і засад, їх оновлення (але не 

руйнування), принцип "вічного життя". До таких культур, на його думку, 

належать індійська, китайська, російська. Відповідно, чоловічі риси, які 

продукуються в прометеївській культурі, реалізується принцип смерті, 

руйнування. А тому "жіночі" культури тривають значно довше, ніж 

"чоловічі", які швидко виснажуються і руйнують себе (Шубарт, 2000, с. 179-

180). Хоча, на наш погляд, по-перше, сумнівним є твердження про існування 

"чистих" культур, слід допустити наявність жіночих рис в "чоловічих" 

культурах та навпаки. А по-друге, не варто зводити все до фізичної смерті, 

радше говорити про характер соціальних трансформацій: спрямованість 

запобігання будь-яким суспільним змінам для жіночих культур і визнання їх 

необхідності (неважливо, еволюційним чи революційним шляхом) для 

чоловічої. 

Характеристикою "прометеївської" людини як соціального агента 

насилля, що дозволяє аналізувати проблему насилля у контексті життєвого 

укладу західноєворейського суспільства, є сенсожиттєві установки на 

порядок. "Прометеївська" людина шукає порядок "у вигляді самодисципліни, 

панування розуму над прагненнями, вона шукає його навколо себе – в 

державному устрої, у вигляді панування авторитету над 

громадянами" (Шубарт, 2000, с. 91). Відтак, у прометеївській культурі 

домінує традиція норм, законності, підпорядкованості, легітимного насилля. 

Це пояснюється, на думку І. Ільїна, релігійною спрямованістю формування 
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"прометеївської" людини на основі інтеграції давньоримської і ранньої 

християнської римської культур, що у кінцевому підсумку зумовлює 

характер діяльності католицької церкви. Римлянину дохристиянської доби 

були властиві такі риси, як вольова влада і збройне панування, переважання 

розрахунку і користі, вигоди і кари, угоди і зброї (Ильин, 2000, с. 395). 

Вираженням цієї спрямованості (у ментальності, вірі, етиці та організації 

католицької церкви) в історичній перспективі є насильницька форма 

взаємодії з невіруючими. Саме це пояснює й інквізицію, і хрестові походи, і 

багатий арсенал боротьби з відьмами і єретиками. 

На важливу роль власності як суспільних відносин у становленні 

"прометеївської" людини звернув увагу А. Бурганов у монографії "Людина 

вільна. Філософія джерел саморозвитку людини" (Бурганов, 2011). Саме 

власність і бажання володіти нею, диктує "прометеївській" людині 

необхідність використовувати, перш за все насильницькі форми оволодіння 

навколишнього світу. Вона прагне стати господарем світу, а ідея порятунку 

душі в ієрархії цінностей і смисложиттєвих установок поступається місцем 

власницьким, а зараз і споживчим, ідеям, виражених спрямованістю на 

реалізацію прагматичних цілей і оволодіння діловими якостями (Бурганов, 

2011, с. 114). І. Ільїн протиставляє "прометеївській" культурі "іоаннівську", 

виражених як протистояння Заходу і Росії, наділяючи другу здатністю 

зберігати основну цінність – порятунок душі (Ильин, 1994, с. 403-405). 

Однією з рис "месіанської" людини на противагу "прометеївській" І. Ільїн 

називає насилля відносно себе і відмову від земних благ. Прикладом для 

ілюстрації цієї тези служить для нього спалення Москви під час Вітчизняної 

війни 1812 року. При цьому автор відзначає, що "ніде люди не 

відмовляються так легко від земних благ, ніде люди не прощають так легко 

грабіж і конфіскацію, ніде не забуваються так остаточно втрати і збитки, як у 

російських" (Ильин, 1994, с. 380). Насилля для "месіанської" людини 

сприймається як обов’язкова умова досягнення мети, а для 

"прометеївської" – як небажана необхідність. Іоаннівській культурі 
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приписується роль суб’єкта непрямого насилля, яке відбувається не через 

панування й домінування, а, перш за все, завдяки очищенню духу, розквіту 

релігійної віри і відродженню культури, долаючи месіанську гординю на 

підставі принципів скромності і покаяння (Ильин, 1994, с. 405). Тобто, за 

І. Ільїним, можна визначити імперативами буття іоаннівської культури 

очищення і покаяння. Ці агенти насилля апелюють передусім до віри та 

ідеології, орієнтуються на власну систему цінностей, значення якої 

абсолютизується. Звісно, не можна стверджувати, що насилля такими 

агентами обмежується лише непрямими формами, навпаки, через 

нівелювання цінності людського життя актуалізуються прямі форми, які 

набувають характеру тотальності. Важливою характеристикою типового 

представника прометеївської епохи, яка визначає його як агента насилля, 

можна сміливо визначити орієнтацію на чужі цінності через невдоволення 

собою. Історія людства пронизана фактами, аналіз яких дозволяє 

стверджувати, що незалежно від мотивів та принципів діяльності обох типів 

агентів насилля, коли один спрямований на виконання месіанської ролі, а 

інший прагне упорядкувати соціальний світ, результатом є криваве насилля 

відносно тих, хто не поділяє цих ідей. 

Відзначимо, що хоча дослідження В. Шубарта обмежилося лише двома 

цивілізаціями, які він протиставляв, можна говорити про наявність орієнтації 

на "прометеївську" чи "іоаннівську" людину як агентів насилля в інших 

цивілізаціях. Так, на нашу думку, ісламська, африканська, індійська 

орієнтуються на "іоаннівську" людину, а латино-американська та японська – 

на "прометеївську". Але у сучасному глобалізованому світі радше говорити 

про те, що немає абсолютної орієнтації на одного з них, про певне зростання 

ролі кожного із зазначених типів в "нетипових" для них цивілізаціях. 

Разом з тим, актуальним залишається питання стримування діяльності 

"прометеївської" людини, яка, з одного боку, сприяє реалізації "міфічного 

насилля" у період соціальних трансформацій завдяки спрямованості на 

оволодіння світом і романтизації війни, тоді, з другого боку, абсолютизація 
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героїзму перешкоджає утвердженню "раціонального насилля", встановленню 

легітимного насилля. 

Ц. Тодоров, який виокремив дві моделі поведінки – героїзм та святість, 

звернув увагу на зміну змісту першої. Герой, на його думку, нині не готовий 

ризикувати своїм життям, він перестає бути надзвичайною постаттю, не 

виокремлюється із загального соціального полотна. Культ могутності героя 

зберігається, але акцентується передусім на політичному та 

інтелектуальному, а не фізичному аспектах його діяльності. Герой не 

підпорядковує свою діяльність зовнішній меті, у ньому немає прагнення до 

якогось благодіяння чи до служби певному ідеалові, він спонукає до пошуку 

влади задля влади, орієнтуючись на такі воєнні чесноти, як твердість 

бойового духу, тактична та стратегічна кваліфікації, ефективність, бути 

найкращим (Тодоров, 2000, с. 68-69). Змінюючи напрями своєї діяльності, 

герой за змістом залишається агентом насилля, ігноруючи, як і представник 

месіанської моделі поведінки, встановлені норми правової соціальної 

системи. 

Однією з форм стримування активності агентів соціальних змін є, на 

нашу думку, діяльність "чесних і принципових", що здійснюється переважно 

неорганізовано на основі неухильного додержання прийнятих в суспільстві 

принципів моралі. Як зазначає Т. Шипунова, насилля "чесних і принципових" 

більш помітне, воно не таке романтизоване і не так завуальоване культурою 

та прагненням до порядку, оскільки в особі цієї категорії людей 

відстоюються цінності панівної культури, що мають не вітальні, а соціальні 

основи" (Шипунова, 2002, с. 70). Їх стереотипна модель поведінки полягає в 

прагненні самозвеличення через приниження інших, що є предметом 

розгляду психології та філософської антропології. Але з’ясування соціальної 

ролі саме такої поведінки, виділення цих осіб в єдине співтовариство 

дозволяє дослідникам аналізувати їх системну діяльність, спрямовану на 

збереження існуючих норм і цінностей та запобігання нововведень. А це вже 

відноситься до предметного поля соціальної філософії. Зміст соціального 
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насилля, здійснюваного соціальної спільнотою "чесних і принципових" 

полягає в контролі за поведінкою індивідів через повчання, пересуди, 

соціальну стигматизацію ганьбою за "аморальні" вчинки з метою оскаржити 

можливість альтернативних думок, поглядів, інших трактувань добра і зла, 

цінностей. 

 

3.3. Індикація зміни форм насилля у трансформаційних процесах 

 

Суспільні трансформації позначаються циклічною зміною трьох форм 

насилля: "міфічного", "трансцендентного" та "раціонального", але неможливо 

стверджувати, що одна форма виключає іншу. У конкретний історичний 

період кожна з цих форм домінує над іншими і визначає характер 

трансформаційних процесів. У соціогуманітарних науках завжди 

актуалізувалося питання визначення індикаторів як конкретних соціальних 

процесів загалом, так і соціальних трансформацій зокрема. Так, Р. Козелек, 

В. Конзе та О. Бруннер у контексті енциклопедичного розкриття змісту 

історичних понять по суті розглядають революцію, державу, капіталізм, 

суспільство, прогрес, кризу та критику як індикатори ситуації (а також як 

фактори історичного розвитку та свідоцтва про всі буденні та значущі факти 

ідеї), що у сукупності являє собою діагноз сучасності (Isenberg, 2012). 

Індикатори дозволяють дослідникам фіксувати певні соціальні стани і 

прогнозувати зміст і характер подальшого розвитку. 

Одним з ключових індикаторів, який визначає утвердження конкретної 

форми насилля є агресивність. Ще Н. Еліас, аналізуючи у праці "Процес 

цивілізації" зміни в агресивності людської поведінки, аргументовано 

доводив, що історичний розвиток суспільства прямує до стану стримування 

агресивності, її трансформації, коли вдатися до фізичного насилля можуть 

лише легітимізовані владою соціальні одиниці (індивіди та групи) (Еліас, 

2003, с. 233). Різні види фізичної боротьби між індивідами, навіть війна, коли 

вигляд ворога викликає загострення інстинктів, першочергово актуалізують 
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необхідність контролю над агресивністю. Але у періоди соціальних 

трансформацій легітимність застосування насилля владою ставиться під 

сумнів багатьма членами суспільства, що виявляє неконтрольованість 

насилля. Як зазначав Н. Еліас, "тільки в часи великих суспільних збурень і 

нужди, за умови, насамперед, свідомо спрямованої пропаганди витіснені з 

цивілізаційного побуту, засуджені суспільством вияви інстинктів, радість від 

убивства та руйнування серед широких людських мас певною мірою знов 

пробуджуються зі своєї схованки й набувають легітимності" (Еліас, 2003, 

с. 233). Соціальні трансформації передбачають зміну форм агресії. Передусім 

закцентуємо увагу на таких двох основних її формах як "холодна" та "гаряча" 

агресії. Перша визначається як планова, ініціативна, інструментальна, а 

друга – реактивна, афективна, імпульсивна, яка має оборонний 

характер (Koselleck, 1973, с. 9). "Гаряча" має ірраціональний, часто 

деструктивний характер. Агресивність в усіх своїх формах, в т. ч. й найбільш 

радикальній – войовничості, у періоди відносного спокою, тобто за 

відсутності структурних трансформаційних змін мають різноманітні способи 

вияву, які легітимуються суспільством, але дієві форми заміщуються 

"споглядальними". Однією з найбільш поширених форм є спортивні 

змагання. Більше того, як зазначає Н. Еліас, початок такому перетворенню, 

заданого як активний, нерідко агресивний вияв насолоди на пасивне 

цивілізоване споглядання закладено у вихованні, у різних настановчих 

приписах молоді (Еліас, 2003, с. 233). Сама агресія не зникає, вона частково 

реалізується у визначених суспільством прийнятних формах, а частково 

пригнічується. Соціальні трансформації порушують баланс реалізованої та 

пригніченої агресії на користь останньої, адже існуючі норми ставляться під 

сумнів, стирається межа розрізнення легітимованої та нелегітимованої 

агресії. 

Насиллям визначають будь-яке приниження, що веде до обмеження 

фізичного та духовного потенціалу індивідів, заважає оволодіти реально 

заданою повнотою можливостей особистісного розвитку, панування волі 
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однієї людини над волею іншої (Андрущенко, Горлач, 1997, с. 257). 

Суб’єктом насилля може виступати особа з агресивною поведінкою, а 

насилля – її форма чи способом спрямування агресії. У філософських та 

психологічних науках відсутні як єдиний підхід до визначення понять 

"агресія" та "насилля", так і до визначення їх причин. К. Валь визначає такі 

причини ускладнення дефініції цих понять: по-перше, широкий спектр 

феноменів, які з різних сфер (науки, політики, права, мас-медіа) 

об’єднуються в побуті під цим визначенням, що й виявляє неоднорідність їх 

форм; по-друге, багатоманітні наукові перспективи щодо різних сфер 

пояснення і висвітлення, тобто кожна галузь (соціологія, етнологія, 

політологія, криміналістика, біологія, психологія та ін.) розглядає лише певні 

специфічні їм форми агресії; по-третє, наукові підходи мусять пронизувати 

складні верстви соціальних конструкцій (Wahl, 2009, с. 6). Відтак, єдиною 

науковою сферою, в якій долаються зазначені труднощі і яка об’єднує і 

узагальнює вузькоспеціалізовані підходи, є філософія. Останнім часом 

предметом філософських дослідженнях виступають проблеми агресивної 

поведінки і політичного насилля. Але актуальним залишається соціальний 

зріз виявлення агресії як феномену і як механізму соціальних перетворень. 

Агресія – це форма (модель) поведінки певної особи, яка характеризується 

спрямуванням сили та нанесенням шкоди як іншим, так і суспільству 

загалом. Психолог С. Головін зазначає, що агресією може бути як 

поведінка (індивідуальна чи колективна), так і дія, спрямована на 

спричинення фізичної чи психічної шкоди або навіть на знищення іншої 

особи чи групи осіб (Головин, 1997, с. 9). Агресією, як і насиллям є або дія, 

або її загроза. Агресія є внутрішньовидовою активністю особи, її прагнення 

підкорити інших осіб чи оволодіти певними матеріальними цінностями. 

Р. Берон та Д. Річардсон, прагнучи дати робоче визначення поняття "агресія", 

погоджуються, що воно відображає будь-яку форму поведінки, спрямовану 

на образу чи причинення шкоди іншій живій істоті, але при цьому 

наголошують на небажанні останньої подібного звернення (Бэрон, 
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Ричардсон, 2001, с. 26). Саме ця ознака агресії вказує на неможливість її 

здійснення без насилля. Суспільство, з одного боку, визнаючи агресію як 

одну з біологічно заданих моделей поведінки, має систему стримувань, 

запобігань і протидії їй, закріплену в моралі, юридичних нормах. З іншого, 

агресія може бути єдиною адекватною моделлю як для подолання перешкод 

на життєвому шляху особи, так і для соціальних змін та, навіть, 

трансформацій загалом. Відбувається соціалізація агресії. Прикладом може 

бути діяльність правоохоронця, яка передбачає у певних ситуаціях агресивну 

модель для зупинення вчинення злочинної діяльності осіб. Але ця діяльність 

жорстко регламентована відповідними нормами. Щодо соціальних змін і 

трансформацій, то необхідність швидкого упровадження нових норм і правил 

передбачає агресію до тих соціальних груп та спільнот, які відкрито чи 

латентно їм протидіють. В умовах здійснення революції соціалізована агресія 

у різних формах застосовується проти контрреволюціонерів, аж до їх 

фізичного знищення. Реформаційний шлях передбачає альтернативу: швидкі 

зміни із застосуванням агресії до незгодних або поступові через їх 

переконання, шляхом домовленостей та пошуку компромісу. Прикладом 

застосування агресії є перехід низкою постсоціалістичних країн від планової 

до ринкової економіки, що передбачало і структурні перетворення в інших 

сферах суспільства – соціальній, політичній, культурній, методом "шокової 

терапії". 

Агресивна поведінка як притаманна окремій особі, так і є моделлю 

соціальної дії групи осіб. Таким чином, агресія здійснюється на основі 

усвідомленого чи неусвідомленого мотиву і завжди спрямована на 

конкретний об’єкт, тобто варто акцентувати увагу на навмисному характері 

агресивної дії та на відкритості форм її вираження (безпосереднє завдання 

шкоди чи залякування). І хоча для соціальних наук є проблемним 

встановлення факту навмисності певної дії для класифікації її як агресивної, 

утім однією із стратегій агресії, особливо у соціальній сфері, є публічна 

демонстрація намірів. Її мета – показати наявність у суб’єкта агресії 
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достатніх ресурсів для насилля та готовність його застосувати. Це спонукає 

об’єкта, на якого спрямовується агресія, поступитися власними інтересами на 

користь агресора. У разі відсутності демонстрації дослідник може встановити 

навмисність агресивних дій шляхом комплексного аналізу соціального 

контексту, тобто і обставини, в яких вони розгортаються, і мотиви, які їх 

викликали. Спроби дати чітку визнану усіма дефініцію "агресії" здійснені в 

юридичних науках, в яких здійснення агресивної поведінки залежно від 

нанесеної шкоди несе правову відповідальність. Це стосується як осіб, так і 

соціальних організацій. У 1974 році Генеральною Асамблеєю ООН у 

резолюції 3314 (ХХІХ) навіть здійснено спробу дати визначення агресії 

держави, яка несе, відповідно, міжнародну відповідальність. Але за цією 

резолюцією зміст поняття "агресія" зводиться до "застосування збройної 

сили проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної 

незалежності інших держав" (Definition of aggression, 1974). Утім, це 

визначення мало більш політичний характер, ніж науковий, ставши значною 

мірою компромісом між позиціями різних держав. Обсяг поняття "агресія" 

обмежується сімома пунктами статті 3 Резолюції, в якій перераховано, які 

конкретні дії відносяться до агресивних (зокрема, вторгнення збройних сил 

та окупація, бомбардування, морська блокада, засилання озброєних банд 

формувань, надання своїх територій іншим державам, які здійснюють 

агресію). Таке тлумачення не відносить до агресії загрозу застосування сили, 

яка сама, у свою чергу, обмежена лише збройною, залишаючи поза увагою 

інформаційну, культурну, торгово-економічну, енергетичну та інші види 

агресії. Хоча й стаття 4 Резолюції передбачає можливість подальшого 

доповнення переліку дій, які носять агресивний характер, держав як 

соціальних організацій (Definition of aggression, 1974). 

Агресія може бути і домінантним способом розв’язання соціальних 

конфліктів та способом соціальних трансформацій. Разом з цим у соціальних 

науках здійснюється аналіз причин насилля, яке реалізується в т. ч. і через 

агресивну поведінку. У цьому аспекті досліджуються соціальні причини 
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насилля на індивідуальному рівні, тобто яким чином обставини життя, 

особистісні риси, світоглядні установки викликають агресію в індивідів, та на 

соцієтальному – відповідні джерела агресії виявляються у системі соціальних 

зв’язків, відношень, у особливостях соціальної структури. 

У соціально-філософських розвідках не залишається поза увагою 

психологічний аспект вияву агресії. Нині у психології існує значна кількість 

теорій агресії, побудованих на основі визначення причин виникнення 

агресивної поведінки (Malti, 2003). До таких теорій можна віднести 

психосоціальні пояснення агресії, в яких вирішальна роль належить 

навколишньому середовищу, наприклад, рівню достатку, сім’ї, навчально-

виховних інституцій. Також група теорій, в яких надається пріоритет 

індивідуальним чинникам: психоаналіз, в якому розглядається агресія 

передусім у контексті її взаємозв’язку з ідентичністю та самооцінкою (до 

індивідуальних чинників належать і біологічно задані передумови до агресії, 

зокрема інстинкти, гени, нейропсихологічні умови); навчально-теоретичні 

моделі, в яких увага акцентується на умовах навколишнього середовища 

(агресивна поведінка є ідентичною до будь-якої іншої поведінки взагалі, якої 

індивід навчається). Щодо останнього, то сам процес навчання здійснюється 

через моделі: модель принципу посилення (здійснення агресії спричиняє 

"ввімкнення" механізму її посилення, зокрема у вигляді позитивних чи 

негативних реакцій, виявлення терпимості), модель соціально-когнітивної 

навчальної теорії (шляхом спостереження за агресивною поведінкою інших 

індивідів), фрустраційно-агресивну модель (агресія спричинена подіями, які 

викликаються фрустрацією і реалізується через механізм "якщо – то", тобто 

чим більша сила події-розчарування і менш очікуване покарання, тим більша 

ймовірність появи агресивної поведінки). Осмислення природи агресії 

отримало продовження у когнітивно-розвивальному психологічному, 

розвивально-психопатологічному підходах, різних етологічних 

моделях (Malti, 2003, с. 52-69). Особливо виокремимо дискусію, яка триває у 

філософських та психологічних розвідках, щодо визначення агресії як 
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інстинкту. У теоріях, заснованих на етологічному поясненні агресії, зокрема 

К. Лоренца, Р. Ардрі, стверджується, що агресія людини подібна до агресії 

тварин і є засобом виживання, захисту і самоутвердження, тобто інстинктом, 

виробленим і закріпленим людиною в процесі еволюції. Власне етологія як 

галузь зоології досліджує генетично зумовлені інстинкти тварин і 

людей (Коломієць, 2012, с. 284-285). Агресія постає певною іманентною 

енергією особи, спрямована на підтримання усталеності форм і змісту її 

існування в навколишньому середовищі. Аргументами, які заперечують 

позицію етологічного пояснення агресивності, є відсутність "генів 

агресивності" та відмінність агресивності людини й тварини. В. Красіков 

основним чинником, який відрізняє людську і тваринну агресію, визначає 

здатність створювати психічні структури, які беруть участь в оцінці "себе як 

іншого" та "іншого як себе". На основі цих структур відбувається етизація 

поведінки людини. Відтак, лейтмотивом агресії у тварин є "причинення 

шкоди іншим істотам", а у людей – етичні мотиви, такі як "злонавмисне 

причинення", "обмеження свободи інших" (Красиков, 2010, с. 45). Саме 

високий рівень розвитку когнітивних здібностей актуалізує пошук людиною 

соціальних форм пригнічення агресії або її сублімації. 

Утім, акцентування на біологічній складові вияву агресії дозволяє 

аналізувати це явище передусім в антропологічному розрізі, залишаючи поза 

увагою соціальні аспекти. До останніх можна віднести як детермінативну 

роль суспільства у формуванні агресії як поведінки індивіда, так і 

колективний вияв агресії (наприклад, агресію натовпу). Б. Краге та В. Ґреве 

виокремлюють індивідуальні та соціальні передумови агресивної поведінки 

особи, відносячи до перших онтогенетичні умови, соціальний досвід, 

актуальні генетичні фактори впливу, а до других – мікро- та макросоціальні 

умови (Krahé, Greve, 2002, с. 124). Стосовно індивідуальних передумов, 

німецькі дослідники визначають комплекс проблем, які аналізуються у 

соціалізаційно- та когнітивнотеоретичних, психолого-біологічних студіях, які 

акцентують увагу на онтогенетичних умовах, зокрема особливості агресивної 
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поведінки залежно від віку людини, різні прояви агресії залежно від 

соціалізаційного досвіду (батьківської опіки, впливу мас-медіа та ін.), у 

когнітивнопсихологічних дослідженнях висхідною позицією визначається 

пояснення індивідуальних відмінностей у готовності до агресії 

відмінностями у звичній когнітивній обробці суттєвих агресивних стимулів, а 

відтак, предметом наукових розвідок стають "агресивні сценарії", як вивчені 

систематично організовані запаси знань індивіда про агресивну поведінку, 

характер її реалізації та результати залежно до ситуації (Krahé, Greve, 2002, 

с. 124-130). Також предметом дослідження можуть бути збудники агресії, 

наприклад розчарування, біль, соціальний стрес, алкоголь. Але більш цікавим 

для нас є соціальні передумови. 

До мікросоціальних умов відносяться будь-які впливи, які діють на 

індивіда у кожній конкретній ситуації, в т. ч. як з боку соціальних груп, в 

діяльність та функціонування яких він включений (сюди можна також 

віднести трудовий та навчальний колективи), так і "деіндивідуалізовано", 

тобто у масі, де готовність до агресії комунікується через відповідні символи. 

Особливо виокремимо актуальні для соціальнофілософських досліджень 

макросоціальні передумови. Саме суспільні цінності, норми і інститути 

створюють основу, що може сприяти агресивній поведінці окремих осіб і 

груп (Krahé, Greve, 2002, с. 128). Прикладом цього можна визначити чоловічі 

та жіночі моделі соціальної поведінки, в яких є стереотипним використання 

агресії в першій та неприпустимість – як несумісної з жіночним образом – у 

другій. Неконтрольоване зображення агресії і насилля у масовій культурі, в 

електронних іграх впливають на поведінку індивіда, на морально-нормативні 

переконання. Разом з тим, існують макросоціальні процеси, спричиняючи 

соціальні конфлікти, розв’язання яких можливе лише через використання 

агресивних стратегій, через утвердження соціального насилля, 

продукованого певною соціальною групою (Слюсар, В. М. 2014. Поняття 

"агресія" у предметному полі соціальної філософії).  
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Насилля вирізняється від агресії усвідомленістю. Як зазначає О. Ситих, 

"межі поняття насилля задаються цільовою ознакою, а межі поняття агресії 

більш розмиті, бо включають безліч спонтанних і цільових актів негативного 

характеру, усвідомлених і неусвідомлених, явних і прихованих" (Сытых, 

2001, с. 97). Неможливо взагалі заперечувати усвідомлення індивідом 

власних агресивних дій. На відміну від агресії, яка, очевидно, як наслідок 

виразу "войовничих" інстинктів або форма реалізації страхів індивідів, може 

бути складовою соціальних практик насилля, останні, все ж таки є актом 

свідомої волі, а відтак їх здійснення потребує сприйняття об’єктами, на які 

вони спрямовуються, як загальноприйнятних і навіть раціонально 

обґрунтованих та легітимних. Агресивна дія є усвідомлюваною насамперед у 

визнанні об’єкта, на якого здійснюється вплив, як певної цінності, саме 

існування якої є перешкодою для суб’єкта. Власне, насилля, на думку 

А. Налчаджяна, є різновидом агресії, що вирізняється від інших насамперед 

соціальним характером, а значить, воно спрямоване на інших індивідів та їх 

групи аж до етносів, націй, суспільств (Налчаджян, 2007, с. 157). Тобто 

агресія, яка спрямована на тварин, чи не має свідомого характеру, не є 

насиллям. 

Зазначене твердження ілюструється за допомогою аналізу форм агресії, 

визначивши, чи є усвідомлюваність основною рисою соціальних форм 

агресії. Р. Берон і Д. Річардсон пропонують такі дихотомічні пари агресії: 

фізична – вербальна, активна – пасивна, пряма – непряма, ворожа – 

інструментальна (Бэрон, Ричардсон, 2001, с. 31). Цікавою є остання пара, в 

якій ворожа агресія передбачає основною метою причинення страждань 

об’єкту, а інструментальна – реалізацію бажань суб’єкта. Для 

інструментальної агресії зазначені дії є засобом досягнення мети, а не 

самоціллю, що дозволяє говорити про якісну відмінність від інших форм 

передусім в її усвідомленості. Іншою формою у парі інструментальної 

(свідомої) агресії визначають Д. Бьорклунд та П. Хевлі – 

реактивну (Bjorklund, Hawley, 2014, с. 160). На відміну від ворожої вона є 
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імпульсивною відповіддю на певні зовнішні виклики, подразники, 

провокації. Тому комплекс продуманих дій, які виконуються при 

інструментальній агресії, є засобом підкорення суб’єкта, що, у свою чергу, 

виступає атрибутом насилля. Усі зазначені форми виявляють індивідуальний 

рівень агресії, а найочевидніший зв’язок між агресією і насиллям існує на 

соціальному рівні. Протиставляючись формі фізичної агресії, соціальна 

(також її визначають ще як реляційна чи непряма) реалізується передусім 

через соціальні маніпуляції і використовується за умов, коли дія фізичної 

потребує великих затрат (як фізичних, так і морально-вольових сил). 

Наявність такої кількості форм агресії та аналіз їх еволюції дозволяє 

простежити її роль у реалізації насилля. Це особливо чітко прослідковується 

на домінанті войовничості як способу устрою соціального життя в епоху 

Середньовіччя. Досліджуючи процес цивілізації Н. Еліас наголошує на 

соціально-історичній детермінації виявлення войовничості у цей період. Він 

це пояснює низьким статусом людського життя в ієрархії суспільних 

цінностей на прикладі поводження з бранцями, які у своїй масі (за винятком 

заможних аристократів) через брак готівкових коштів у суспільстві взагалі не 

мали можливостей заплатити викуп за себе, а, отже, у військових, які взяли їх 

у полон, фактично не було вибору, як з ними поводитися далі: з одного боку, 

зберігати у полоні й годувати, що економічно вкрай невигідно, чи, з іншого 

боку, вкалічити й відпустити (щоб не могли ні воювати на боці ворога, ні 

допомагати фізичною працею) або убити (Еліас, 2003, с. 226). Саме тому для 

взаємного захисту сформувався особливий спосіб організації соціального 

життя – войовничий, коли навіть у мирний час існувало багато культурних 

заходів, які дозволяли створити ілюзію війни, наприклад, рицарські турніри. 

Войовничість відрізнялася від агресії як інстинкту самозбереження чи 

інстинкту насолоди, вона більше носила характер взаємовідносин між 

індивідами, елемент соціальної солідарності і соціального насилля. Утім, 

зростання значення людського ресурсу у суспільстві, утвердження ідей 

гуманізму актуалізували необхідність відмови від домінування войовничості, 
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яка або замінювалася іншими формами агресії, або змінювала форми 

власного вираження. У другому випадку войовничість стає інструментом 

"трансцендентного насилля" і утверджується характерною ознакою 

"військового суспільства". 

Утвердження "міфічного" насилля позначається значним зниженням 

розумових потуг на раціональне розв’язання конфлікту в обох сторін – влади 

і опонентів при одночасному пробудженні первісних інстинктів, а відтак 

суспільство у ці періоди повністю перебуває під владою стихійних поривів і 

чинників (Кабанес, Насс, 2005, с. 79). А домінантним стає панічний страх. 

О. Кабанес та Л. Насс акцентують увагу на домінуванні у такому стані 

масового неврозу у населення, основною рисою якого є тотальна підозра 

один одного у зраді. Завдяки інформації, яка поширюється у формі чуток і 

часто не відповідає дійсності, приймаються ірраціональні рішення. Також 

масову агресію провокує образа об’єктів шанування одних соціальних груп 

та спільнот з боку представників інших. Йдеться передусім і про культурні 

феномени (цінності, ідеали, предки, батько, мати, батьківщина, клас, релігія), 

і про інші об’єкти, до яких людина може ставитися як до святині, а будь-який 

замах на об’єкт шанування викликає такий же гнів з боку індивідів або групи, 

як і замах на життя (Дзьобань, Пилипчук, 2011, с. 27). Повалення 

пам’ятників, плюндрування могил, спалення книг, убивство авторитетних 

осіб є чинником зростання неконтрольованої агресії й утвердження відчуття 

безкарності та безвідповідальності, і, по суті, знаменує собою утвердження 

"міфічного" насилля. У історії простежується тенденція: у період соціальних 

трансформацій, викликаних зовнішніми факторами (наприклад, пандемією) 

чи під впливом військової агресії інших країн, "нерідко вибухали 

найнеймовірніші випадки всезагального безумства; страх перед уявною 

небезпекою переходить у марення переслідування, а позаяк переслідувані у 

певних випадках легко перетворюються у переслідувачів, то на цьому ґрунті 

розігрувалася низка жорстоких дій та жахів, що нічим іншим не 

пояснюються" (Кабанес, Насс, 2005, с. 79). Страх виступає джерелом агресії, 



225 
 

яка спонукає до перетворення атмосфери насилля до насилля в дії, тобто від 

раціональної форми соціального насилля до "міфічної". 

Зауважимо, що агресивність агентів насилля є індикатором не стільки 

появи "міфічного" насилля (воно у різних проявах існує при домінуванні 

інших форм насилля), скільки його утвердження як домінантної форми 

насилля. Тобто наявність високого рівня агресії у суспільстві, що 

позначається здійсненням відповідних форм політичних протестів, частими 

міжособистісними та міжгруповими конфліктами із застосуванням фізичного 

насилля і т. ін., не передбачає перехід від раціонального до "міфічного" 

насилля. Визначальним є послідовність дій, які викликають відповідну 

реакцію в опонентів. Цікавим є опис такої послідовності Ф Фаноном на 

прикладі боротьби колонізованих проти колонізаторів. На думку 

французького філософа, першим етапом є порушення стану спокою 

колонізатора. Інтерпретуючи запропонований ним алгоритм, визначимо цей 

стан як зміну поведінки агентів соціальних трансформацій (від показового 

ігнорування до відверто ворожого ставлення до опонентів), що виражає їх 

готовність до дій. Другий етап – це активні політичні дії у різних формах 

протестів, що спричиняє наступний – зростання агресії у відповідь, яка 

виражається, по-перше, у зростанні присутності поліції, залучення 

військових формувань, а по-друге – у здійсненні тиску на владу з боку груп 

та спільнот, які прагнуть зберегти існуючі соціальні норми та правила, з 

вимогою застосувати більш жорсткі та агресивні дії (Fanon, 2004). 

Відповідно, влада затримує одного або двох керівників протестів, проводить 

заходи демонстрації власної сили, зокрема показові військові паради, 

маневри, польоти літаків. Саме ці дії на наступному етапі надають 

агресивності масового характеру. Як зазначає Ф. Фанон: "Цей запах пороху, 

який тепер заряджає атмосферу, не зупиняють народ. Ці багнети і ця 

канонада підсилюють його агресивність. Утворюється драматична 

атмосфера, в якій кожен бажає довести, що він готовий на все. Саме у цій 

ситуації сам по собі лунає постріл, тому що нерви на межі, всюди панує 
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страх, на курок готовий нажати кожен." (Fanon, 2004, с. 32). А відтак, 

виникає усвідомлення, що у цьому протистоянні усе вирішує сила й 

утверджується "міфічне" насилля. 

Агресивність у суспільстві має також ритуальний характер. Ритуал 

агресивності здійснюється для демонстрації незгоди із незадоволенням 

інтересів конкретних соціальних груп та для регулювання соціальних 

відносин (при зіткненні з іншими окреслюється місце кожного в ієрархії 

суспільства). Прояв ритуалу агресії завжди веде до того, що порушується 

структура сталих відносин, яка може бути змінена в результаті прояви 

агресивності, а ритуал агресії – це знак для інших, який заявляє про незгоду і 

домагання на більше, ніж реально є (Сорокин, 2005, с. 94). Збільшення 

кількості ритуалів агресивності позначає утвердження "міфічного" насилля, 

але не обов’язково їх проведення спричиняє прямі зіткнення сторін 

конфлікту, застосування ними прямих форм насилля. Ритуал, як правило, 

здійснюється для попередження учасників конфлікту про намір у випадку 

його нерозв’язання застосувати агресивні дії. Можна констатувати, що у 

випадку задоволення артикульованих вимог на етапі ритуалів, рівень 

агресивності у суспільстві знижується, "міфічне" насилля не стає 

домінантним.  

"Міфічне" насилля покликане частково зруйнувати існуючу систему 

соціальних норм та правил, "трансцендентне" – установити нову – й надати 

їй статус ідеальності, "святості". У цій точці переходу існує небезпека появи 

у "міфічного" насилля нової функції – каральної. З одного боку, воно 

спрямовується проти системи, яка, логічно, чинить опір проти втручань. А з 

іншого, – проти конкретних осіб, які є агентами її збереження (представників 

влади, силових органів, партійний структур). Агресія визначає 

перспективний вектор дії насилля: якщо мета змінити систему агентами 

"міфічного" насилля сприймається як недосяжна, саме агресія переспрямовує 

його дію на зазначених осіб. Виникає логічне запитання: як уникнути цього? 

П. Рікер визначав таким запобіжником реалізацію принципу "Не убий". Він, 
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безперечно, окреслює ту межу, через яку насилля держави не може 

переступити, бо інакше воно вийшло б зі сфери "добра", де його насилля 

залишається раціонально виправданим (raisonnable) (Рікер, 2002, с. 88). У 

суспільній свідомості дії влади проти протестувальників (навіть якщо вони 

виходять за рамки закону) все одно можуть визнаватися виправданими. 

Поява перших травмованих піднімає рівень суспільної агресії як у 

протестувальників, так і в урядових військах, силах внутрішнього порядку. 

Тому поява людських жертв делегітимізує легальну владу, актуалізує засоби 

насилля, тобто необхідність покарати за смерть. Делегітимізована влада 

втрачає підтримку силових інституцій (поліції, армії, спецслужб). Так, у ніч з 

16 на 17 грудня 1989 року за наказом румунського диктатора Н. Чаушеску 

було відкрито вогонь на ураження по протестувальникам у Тімішоарі. Як 

наслідок, наступного дня організований провладними силами мітинг змінив 

риторику на протилежну і став антиурядовим, а армія перейшла на бік 

протестувальників. Ці події призвели до утвердження "міфічного" насилля і 

падіння соціалістичного режиму в Румунії. Подібну роль відіграла загибель 

Д. Комаря, В. Усова та І. Кричевського в ніч з 20 на 21 серпня 1991 року в 

Москві, делегітимізувавши визнаного й до того низкою республік СРСР 

незаконним ДКНС. Убивства С. Нігояна, М. Жизневського та Р. Сеника 

22 січня 2014 року під час протестів Євромайдану в Києві призвели до 

масових відмов військових брати участь у силових спробах розгону 

протестувальників.  

У періоди домінування "трансцендентного" та "міфічного" насилля 

агресія втрачає деструктивне функціональне призначення, а відтак, агресивні 

дії з боку агентів суспільних змін втрачають зміст соціальної необхідності і 

стигматизуються як "жорстокість". Це проходить на основі оцінки агресивної 

дії у співставленні з "мірою людяності", характерної для ціннісної ієрархії 

конкретної культурно-історичної системи, яка визначає особливості 

громадської оцінки тих чи інших дій, відносин і якостей, як природних, так і 

тих, що виникають у процесі культури; жорстокістю позначається, перш за 
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все, те, що носить деструктивний, руйнівний характер, дегуманізує стосунки 

між людьми, ставлення до природи, ставлення до світу в цілому (Чернова, 

2001, с. 14). Відтак, по відношенню до жорстокої агресивності у суспільстві 

функціонує система заборон і санкцій (моральних, культурних, соціальних), 

які, з одного боку, по суті своєї дії є незмінними навіть у суспільних 

трансформаціях, але з іншого, зміст "жорстокості" має конкретно-історичний 

характер, тому одні й ті ж дії у різних суспільствах та у різні історичні епохи 

можуть визначатися або не визначатися як жорстокі. 

Зростання рівня агресивності, звісно, певною мірою послаблює дію 

соціальних норм та правил, але воно все одно не здатне вплинути на потужні 

трансформаційні процеси без появи іншого показника – усвідомлення 

суб’єктами змін власної сили. Цей індикатор, по суті, виявляє находження 

енергії бунту в точці біфуркації. Якщо до цього моменту протести можуть 

виражатися у формі сутичок, погромів, розбоїв, актів ірраціонального 

насилля відносно окремих осіб, то з набуттям рис тотальності агресії 

виявляється неспроможність влади, якими б ресурсами вона не володіла, та 

моральних авторитетів суспільства (духовних лідерів, інтелігенції, старійшин 

і т. д.) запобігати їм. З одного боку, утвердження у масовій свідомості 

соціальних страхів у формі відчуття незахищеності, що визначає всезагальну 

позицію невтручання та неучасті у соціальних рухах, а з другого – 

усвідомлення суб’єктами соціальних змін, що вони мають достатню кількість 

ресурсів для здійснення запропонованих змін і подальших трансформацій. 

Але йдеться радше не про планомірні зміни, а про один акт, здійснення якого 

має призвести до зняття соціальної напруги, оскільки дії, як правило, 

передбачають порушення закону, а комплекс дій загрожує руйнуванням 

правової системи взагалі. Саме із усвідомленням сили Т. Джефферсон 

пов’язує "Бостонське пиття чаю", але водночас, на його думку, "багато людей 

зібралося у Бостоні, викинули чай в океан і розійшлися, не здійснивши 

жодного іншого акта насилля" (Джефферсон, 1968-1969, с. 15). Усвідомлення 
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власної сили передбачає готовність її регулярного використання за 

необхідністю. 

Особливим індикатором зміни форм насилля у процесі соціальних 

трансформацій є критика. Значна увага до цього явища у контексті 

досліджень у предметному полі соціальної філософії та філософії історії 

привертається після появи монографії Р. Козелека "Криза і критика. Студії до 

патогенези буржуазного світу". У цій праці він показав процес утвердження в 

епоху Нового часу соціального функціонального призначення критики, 

зокрема моральної критики, яка, будучи сформульованою у філософії історії, 

витіснила релігію (Koselleck, 1973). Саме у цю епоху у контексті 

продовження філософських розмірковувань Р. Декарта і Т. Гоббса про 

визначеність, кінечність та міцність у мінливому світі виходять у світ 

"Критики" І. Канта. Від розрізняв критику як спрямовану на позаісторичні 

феномени, так як таку, яка вивчає історичні феномени, а Просвітництво, 

відтак, як сміливість відносно пізнання світу та самопізнання, сміливість 

прийняти критичні границі розуму, як критику сучасності (Isenberg, 2012). 

Критика з цього часу політизується і стає інструментом тиску на владу, а з 

розвитком мас-медіа також і інструментом "раціонального" насилля. 

Але водночас важливим компонентом критики є визнання за агентами 

соціальних змін права на критику. Вихід можливостей критики від 

інтелектуальних клубів на рівень масового обговорення, поява політичних 

дискусійних ток-шоу на телебаченні, функції коментування у соціальних 

мережах з вільним доступом і навіть на правах анонімності та низка інших 

факторів призвели до тотальної девальвації критики як інструменту 

артикуляції потреб, бажань, прагнень, вимог тих чи інших соціальних груп та 

спільнот. Критика стигматизується у масовій свідомості передусім як 

організований метод впливу на владні еліти агентів соціальних 

змін (необов’язково опозиційних політичних сил), а тому при домінуванні 

"раціонального" насилля функціонує механізм протидії критиці, зокрема 

громадські обговорення, консенсус, контрагрументація, пояснення 
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необхідності прийняття певних рішень. При послабленні ж впливу цієї 

форми насилля критика з боку громадськості не отримує адекватної реакції 

від влади. Тому, як правило, основна вимога протестувальників на цьому 

етапі соціальних трансформацій є вимога визнання, що позначається 

відсутністю конкретних визначених вимог. 

Описуючи протести у Франції в 2005 році С. Жижек, який визначив їх 

як спалах насилля без претензій на позитивний ідеал, зазначав, що тут 

відбувається протест нульового ступеню, насильницький акт протесту, який 

не висуває жодних вимог (Zizek, 2008, с. 75). Ці протести не мали 

антирелігійну спрямованість (до речі однією з перших спалених будівель 

була культова споруда – мечеть, що отримало всезагальний осуд) чи 

етнонаціональну. Це був насамперед бунт за визнання певної спільноти 

агентом соціальних трансформацій, який має здатність застосувати 

насильницькі методи. А відтак ця спільнота чи група утверджує своє право 

на критику, ставить під сумнів існуючі ідеологічні принципи здійснення 

"раціонального" насилля. 

Сучасний світ перебуває в "новій критичній ситуації" як результат 

розширення критики до критики всезагального досвіду, який став 

усвідомлювати, що він може бути іншим, а відтак цей колективний досвід 

невпевненості й передчуття і виражає необхідність революційних 

перетворень (Isenberg, 2012). При цьому право на революційні перетворення 

віддається меншині. Критика, на нашу думку, створює ситуацію визнання 

необхідності революції передусім інтелектуальною елітою суспільства. 

Р. Арон зазначає, що розумна людина мусила б віддавати перевагу 

терапевтичному лікуванню перед хірургією, реформам перед революцією, 

мирові перед війною, демократії перед деспотизмом, але революційне 

насилля може видатися їй іноді акомпанементом або необхідною умовою, що 

відповідають її ідеалові (Арон, 2006, с. 47). Критика, спрямована на 

раціональне осмислення соціальних процесів, що тривають, виконує у 

ситуації послаблення впливу "раціонального" насилля іншу функцію – 
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утвердження у суспільній свідомості міфу про революцію. У ньому 

проголошується приреченість існуючих соціальних порядків, 

безальтернативність революційних змін із постійним застосуванням насилля 

для наближення високої мети – утвердження "нового ідеального суспільного 

порядку". Але масштабність критики, на нашу думку, виявляє 

неспроможність заперечити цілісність макросистем, створює ситуацію 

багатовекторності впливів, з яких більшість не сягають поставленої мети. 

У контексті дослідження специфіки функціонування критики як 

компонента та індикатора насилля, доцільно проаналізувати, чи виконує 

подібне призначення криза, яку Р. Козелек ставить в один ряд із критикою. І 

дійсно, можна погодитися з філософом, що на макрорівні кінець 

XVIII століття знаменує собою завершення тривалого критичного процесу, 

появу кризи, а далі відбувається зростання критики і нова масштабна криза. 

Криза в Новому часі, за його висловом, "прихована під покровом 

критицизму" (Koselleck, 1973, с. 103). А. Печчеї визначає одним з основних 

спонукальних мотивів, що дозволяють перетворювати незадоволення життям 

у відверте (виражене у прямих формах) насилля, кризу розуміння влади, 

довіри до неї, до її повноважень та легітимності в умовах хаотично мінливого 

суспільства (Печчеи, 1980, с. 194). Це посилюється також низкою непрямих 

мотивів, зокрема наявністю у значних за кількістю населення містах 

встановлених зв’язків між організованою злочинністю та представниками 

політичної влади, пригніченням будь-яких нововведень в ім’я усталених 

норм, неспроможність влади і закону протидіяти зростанню таких злочинів 

як бандитизм, пограбування, викрадення людей. Через що криза може бути 

індикатором утвердження "міфічного" насилля, оскільки у ній 

відображається стан діалектичної боротьби між існуючими соціальними 

нормами і правилами та необхідністю встановлення нових, що виступає 

джерелом соціальних трансформацій. Але, як свідчить історія, досить часто 

кризи вирішуються шляхом соціальних компромісів, узгодженості дій і т. д., 

тому не завжди перед утвердженням "міфічного насилля" виникає криза 
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(наприклад, П’ята Французська республіка, Визвольна війна під проводом 

Б. Хмельницького). Криза ж у сфері духовної культури передує утвердженню 

в суспільстві "трансцендентного", а у правовій системі суспільства – 

"раціонального" насилля. Заперечення існуючої системи ідеалів та цінностей, 

притаманне "міфічному" насиллю, спричиняє духовну кризу, а тому 

встановлення нової системи отримує значно менший опір в індивідів. 

У передкризовий період при загостренні соціального конфлікту, який 

для розв’язання потребує здійснення відповідних суспільних трансформацій, 

посилюється комунікативна взаємодія між індивідами. Тому це викликає з 

боку влади потребу застосувати засоби контролю та цензури за системою 

комунікації. Але такий контроль також потребує і високий рівень 

внутрішньої стабільності, при порушенні якої кризове управління стає 

неефективним. Поява факторів перешкод для управління має здатність 

втручатися у проникливі вузли сполучення медіа, що суттєво посилює ефект 

їх дії завдяки резонансу (Enzensberger, 1974, с. 95). Подолання ж такої кризи 

можливо лише за умов застосування владою насилля, поліцейських чи 

військових засобів, які призводять до утвердження "міфічного" насилля. 

Визначним індикатором виміру насилля у суспільних трансформаціях є 

субстрат. Він передбачає наявність суттєвої матеріальної основи, сукупності 

матеріальних цінностей, які зумовлюють утвердження відповідних форм 

насилля. Для утвердження "міфічного" насилля таким субстратом є зброя. 

Про роль цього субстрату як індикатора розгортання "міфічного" насилля 

зазначав ще Ф. Енгельс, який, продовжуючи запропонований Є. Дюрингом 

образний опис економічних та політичних взаємовідносин за принципом 

"Робінзон Крузо – П’ятниця", наголошує на місці знаряддя насилля в них. 

Робінзон є суб’єктом насилля над П’ятницею, оскільки має потужнішу 

зброю – допоки об’єкт не отримає більш сильну. Але логічним постає 

питання про природу походження зброї взагалі, адже насилля не зводиться 

лише до конкретного вольового акту, а передбачає використання відповідних 

знарядь, інструментів здійснення, оскільки перемагає той, хто володіє 
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найбільш досконалою на момент здійснення насилля зброєю. Таке 

твердження дозволило Ф. Енгельсу дійти висновку, що "перемога насилля 

ґрунтується на виробництві зброї, а виробництво зброї, у свою чергу, 

ґрунтується на виробництві взагалі, відповідно на "економічній силі", на 

"господарському стані", на матеріальних засобах, які перебувають у 

розпорядженні насилля" (Энгельс, 1988, с. 166-167). Застосування зброї 

владою легітимізує право протестувальників на адекватну відповідь, як у 

формі масових протестів, так і у насилля з використанням зброї. Так, побиття 

студентів із використанням гумових палиць як виду каральної зброї на 

Майдані Незалежності 30 листопада 2013 року спричинило масові протести 

із застосуванням їх учасниками відповідної зброї у відповідь. Збільшення 

цього субстрату, його модернізація, зрештою, призводять до відкритого 

збройного протистояння та масових жертв. Крім зброї субстратом можуть 

бути технічні засоби поширення ідей, гасел щодо необхідності соціальних 

змін, до яких належать друкована продукція (листівки, бюлетені, плакати, 

газети), гучномовці, атрибутика і т. і. Для утвердження "трансцендентного" 

насилля таким субстратом є пам’ятки культури. Причому не лише поява 

пам’яток, які фіксують новий етап розвитку суспільства (наприклад, 

пам’ятники новим героям та подіям, портрети в державних установах нових 

політичних лідерів, атрибутів одягу), а знищення тих, що уособлювали собою 

попередні норми та правила. Субстратом "раціонального" насилля 

виступають опубліковані закони, Конституція, декларації тощо. 

Утвердження у суспільстві "міфічного" насилля позначається, за 

Г. Арендт, заміною влади насиллям, тобто втратою існуючих взаємозв’язків у 

системі владних відносин та заміщення їх такими, які позначаються 

завданням прямої фізичної шкоди життю і здоров’ю членам суспільства, 

тобто прямим насиллям (Арендт, 2014, с. 65-66). Індикатором такого 

переходу безсумнівно є також і терор. Терор виникає передусім у ситуації 

руйнування конкретних форм влади як соціального феномену насиллям та за 

умов збереження ним повного контролю над суспільством завдяки високій 
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ступені соціальної атомізації (Арендт, 2014, с. 65). Не варто ототожнювати 

поняття "терор" та "тероризм", це, по суті, обмежує аналіз цього феноменом 

лише сферою політичних наук. Утім, погодимося із В. Остроуховим, який 

здійснив ґрунтовний аналіз інтерпретації цих двох понять у контексті їх 

співвідношенням із поняттям "насилля", і дійшов висновку, що незважаючи 

на історичний збіг поєднання одним політичним лідером у політичній 

діяльності і практики тероризму, і практики терору (наприклад, В. Леніним), 

перше – це явище суспільно-політичного характеру, рух специфічного 

застосування насилля приниженою, слабшою стороною щодо сторони 

сильної, насамперед стосовно політики та дій владних структур, а друге – це 

особливий різновид насилля, який в історії застосовувався у тих випадках, 

коли "пряме", "звичайне" насилля не досягало запланованої мети (Остроухов, 

2002, с. 33-34). Таким чином, терор постає не як політичний інструмент, а як 

соціальне явище, об’єктивоване трансформаційними процесами. 

Суб’єктами терору виступають не стільки політичні угрупування та 

владні інституції, скільки соціальні групи, які різними соціальними діями 

підтримують діяльність соціальних агентів терору. Основною функцією 

терору є "виховання мас", яка реалізовується шляхом демонстрації агентами 

насилля своєї здатності до нічим та ніким необмеженого насилля. При чому 

йдеться як про соціальних агентів насилля, які чинять опір 

трансформаційним процесам, так і про тих, чия діяльність спрямована на 

встановлення нових соціальних норм та правил, які у такий спосіб прагнуть 

завершити цикл домінування "міфічного" насилля та стимулювати 

утвердження "трансцендентного". У другому випадку терор може 

спрямовуватися проти представників попередньої влади або проти частини 

найбільш активних агентів змін, або спочатку відносно перших, а згодом – 

відносно других. Так, терор, який здійснювався більшовиками спочатку 

спрямовувався проти "контрреволюціонерів", а згодом і проти тих, хто 

ухилявся від генеральної лінії партії. 
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П. Сорокін показав закономірність появи терору як "рецидиву" в стадії 

"відпливу революції", тобто її спаду. Стихійність та величезна руйнівна 

активність людей, укріплення в них рефлексів, які сприяють задоволенню 

пригнічених безумовних рефлексів, на першій стадії змінюється 

"гальмуванням й відродженням згаслих умовних гальм" (Сорокин, 2005). На 

першій фазі діють безумовні гальмівні стимули, а на другій долучаються 

умовні. Для приборкання безумовних рефлексів застосовуються виняткові 

стимули – терор. Поведінка людей у цій фазі характеризується інерцією, 

апатією, в’ялістю, пасивністю. А далі – стадія певного "пробудження" від 

оціпеніння, що одразу супроводжується щепленням – умовними гальмівними 

рефлексами, які покликані припинити дію терору. Але часто, як зазначає 

П. Сорокін, відбувається новий спалах "революційної активності", звільненої 

від "сильнодіючих бинтів терору", який призводить до нового посиленого 

механічного гальмування, тобто рецидиву терору (Сорокин, 2005, с. 59). 

Лише за умови достатнього укріплення гальмівних рефлексів революція, на 

його думку, може вважатися завершеною. Тобто, інтерпретуючи це 

твердження П. Сорокіна, умовою для переходу від "міфічного" насилля до 

"трансцендентного" є формування у суспільній свідомості механізмів 

протидії терору, зокрема через позбавлення насилля стигмати "необхідності". 

Поява терору як соціального явища має свою специфіку: він має 

спрямованість на організаційні структури сил опору владі; широку мережу 

агентів терору (з одного боку, професіоналів, які безпосередню здійснюють 

акти терору (військові, поліцейські, працівники спецслужб та, з другого, – 

агентів, які забезпечують інформаційну підтримку); об’єктом терору 

виступають як соціальні групи, які чинять опір, так і групи, які підтримують 

владу. Також терор як форма "міфічного" насилля використовує наступні 

інструменти: залякування, фізичне та моральне придушення опору об’єкта 

спрямування, і спрямований на волю опонентів. Виокремлюються специфічні 

риси терору: системність та періодичність застосування; підвищена 

жорстокість та безумовність виконання; особливий, додатковий вибір 



236 
 

спільності людей, до яких застосовується насилля; специфічний стан суб’єкта 

насильницьких дій (він позначається особливою ідеологічною, політичною та 

психологічною мотивацією) (Остроухов, 2002, с. 33). Аналізуючи радянський 

державний терор О. Ахієзер висловлює твердження, що не він був 

потенційно спрямований на конкретну політичну чи етнічну групу, а 

потенційно його жертвою міг стати будь-хто, тобто він спрямовувався на усе 

суспільство. Тут виявилося протиріччя між відсутністю не лише реальної 

провини жертви терору чи проступку, а й реальної зацікавленості 

відповідних правоохоронних органів у пошуку істини (Ахиезер, 1999, с. 85). 

Провина жертв утверджується у масовій свідомості за відповідним архаїчним 

міфологічним сценарієм через, по-перше, утвердження віри у необхідність 

насилля як єдиного методу розв’язання як соціальних, так і побутових 

господарських проблем, та, по-друге, через масову підтримку терору 

населенням (у т. ч. самими жертвами). Терор був не наслідком політичної 

діяльності окремих осіб, а результатом розвитку масових уявлень, специфіки 

народної культури, її динаміки, специфіки реакцій, які суспільство виявляло 

у кризових ситуаціях, спираючись на культуру (Ахиезер, 1999, с. 86). Терор, 

в основному, здійснюється переможцями, тобто передбачає наявність в його 

суб’єктів відповідних соціальних повноважень, відповідного місця у 

структурі суспільства та здійснюється на основі законів. Утім, на нашу 

думку, немає достатньо підстав класифікувати терор як легітимне насилля, 

яке, як зазначалося, притаманне "раціональній" формі соціального насилля. 

Легітимність стосується передусім засобів насилля, ніж затвердження нових 

норм і правил. Терор може здійснюватися й нелегітимними засобами, що 

виражається у використанні таких заборонених системою національного і 

міжнародного права методів як тортури, безсудні покарання, викрадення 

людей і т. д. Подібні методи були застосовані під час проведення Операції 

"Кондор" – терорі, спрямованому на знищення політичних опонентів у 

країнах Латинської Америки (Аргентині, Болівії, Бразилії, Парагваї, Уругваї, 

Чилі) у 70-80-их роках ХХ століття, що здійснювався їх диктаторськими 
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режимами. Терор може здійснюватися неурядовими громадськими 

організаціями чи навіть злочинними групами, що виявляє, знову-таки, його 

передусім соціальним явищем, а не політичним інструментом. 

 

 

3.4. Інструменти трансформації насилля у процесі соціального 

розвитку 

 

У попередніх розділах розкрито зміст "міфічного", "трансцендентного" 

та "раціонального" насилля та розкрито лінійний характер взаємного 

переходу зазначених форм у соціальних трансформаціях. Ці переходи 

здійснюються у формі стрибка і передбачають наявність відповідних 

інструментів впливу. На нашу думку, такими інструментами є: провокація 

при переході від "раціонального" до "міфічного", стигматизація жертви – від 

"міфічного" до "трансцендентного" та легітимація – від "трансцендентного" 

до "раціонального" насилля. 

Провокація – соціальна дія у період актуалізації вимог щодо 

заперечення тих чи інших соціальних норм чи правил, незалежно від 

суб’єктів насилля (представників певних соціальних груп та спільнот або 

влади), вона зумовлює застосування методів тиску, які несуть безпосередню 

загрозу життю і здоров’ю людей. Для аналізу ролі провокації у соціальних 

трансформаціях з’ясуємо природу провокації взагалі. Провокація як явище 

людського буття фіксується у найдавніших писемних пам’ятках людства, 

зокрема у біблійному сюжеті гріхопадіння ключовим моментом є провокація 

Змія, який спонукав перших людей з’їсти заборонений плід. Л. Зайцева на 

основі аналізу форм вияву цього релігійного міфу в історії культури визначає 

провокацію як архетипічний феномен історії, що закладене у людські 

взаємовідносини протиріччя, яке спонукає до викликів чи відповідей на 

виклики, що, по суті, і є рушійною силою історичного розвитку (Зайцева, 

2015, с. 21). У Біблії провокація має негативні конотації, здебільшого 
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розуміється як певний зовнішній для особи вплив, який спонукає до 

здійснення гріха, перевірка стійкості її віри. Утім поза межами релігійного 

осмислення поняття "провокація" втрачає суб’єктивний характер і входить у 

предметне коло багатьох наук: філософії, історії, психології, політології, 

правознавства, теорій військової справи, медицини, біології, 

мистецтвознавства. 

У римському праві провокація мала статус різновиду апеляції, який 

передбачав право повноправного громадянина звертатися до народу у 

відповідні коміції для перегляду рішення магістрату чи диктатора при 

винесенні нового вироку. Провокація тлумачилася як виклик, який стає 

спонукою до певних дій. Це поняття має різні зрізи трактування: етико-

філософський, політологічний, лінгвістичний (Дружинин, 2016). У етико-

філософському трактуванні провокація тлумачиться особливою 

комунікативною практикою, спрямованою на незворотну зміну фізичного 

світу за замислом і відповідно до цілей суб’єкта провокації. У 

політологічному зрізі провокація розглядається, передусім, як різновид 

маніпулювання, як засіб миттєвого впливу на свідомість суспільства, певних 

соціальних груп чи осіб, на діяльність політичних лідерів та політичних 

організацій. Провокація в лінгвістичних науках розглядається як форма 

поведінки комунікатора, як правило конфліктної та деструктивної. А в 

історичних науках значення "провокації" звужено до тактичного прийому 

політичної боротьби (Дружинин, 2016, с. 59-60). Надання змісту 

деконструктивізму радше пов’язане із політичними процесами та ролі в них 

політичних провокацій. Тому, аналізуючи інтерпретацію цього поняття у 

словниках російської мови, Т. Шеметова зробила висновки, що негативний 

відтінок воно отримало у зв’язку з революційним рухом у Росії, який призвів 

до революцій 1905 та 1917 років (Шеметова, 2014, с. 57). Звісно, якщо 

враховувати, що у радянському суспільстві сакралізувалася "Велика 

Жовтнева соціалістична революція", а 7 листопада 1917 року стало датою по 

суті нового відліку соціального часу, то значна частина подій, які передували 
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їй, у разі недосягнення революційних цілей, оцінювалися як провокація. По 

суті, визначення конкретних історичних подій як провокації в політичних 

науках відбувається на основі офіційних позицій влади, політичних партій та 

політичних діячів. За цих умов акцентується не стільки на субстанційних 

характеристиках цього соціального явища, скільки на оціночних судженнях, 

які також залежать від результату його дії. Наприклад, коли в результаті 

відповідних політичних акцій протестувальники не отримали владу, їх дії 

самою владою оцінюються як провокація. У філософських науках можна 

виокремити два підходи до визначення цього поняття. У раціоналістичній 

філософії провокація розуміється як дія, спрямована на послаблення 

контролю розуму над почуттями, що призводить до переходу від соціального 

порядку до хаосу, а в ірраціоналістичній – інструмент прориву із світу 

уніфікованості й регламентацій до справжнього існування та яскравих 

почуттів (Дмитриев, 2016, с. 11-12). В українській мові поняття "провокація" 

розуміється як "навмисні дії проти окремих осіб, організацій, держав тощо з 

метою штовхнути їх на згубні для них вчинки" (Провокація. 2002, с. 964). 

Згубність дії у відповідь, вважаємо, не є ключовою ознакою провокації, 

оскільки такий підхід заперечує будь-які її соціальні прояви, зокрема у 

процесі суспільних трансформацій. Як правило, "провокацією" владою 

засобами масової комунікації можуть стигматизуватися й утверджуватися у 

масовій свідомості будь-які дії політичних опонентів, спрямовані на 

мобілізацію мас. Це пояснює кон’юнктурний оціночний підхід до визначення 

і самого поняття "провокація" в гуманітарних науках.  

Л. Зайцева визначає такі складові ситуації провокації як наявність 

неправдивої інформації про наслідки порушення заборони, підбурювання до 

порушення заборони, провокатор (він розкриває справжній стан справ), 

об’єкт провокації (людський соціум), наслідки провокації (початок історії 

соціуму) (Зайцева, 2015, с. 21). Утім, зауважимо щодо першої складової: не 

завжди наявна інформація є неправдивою, а дії об’єкта провокації 

неусвідомлені. Аналіз зазначеної інформації дозволяє моделювати поведінку 
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індивіда чи груп залежно від індивідуальних світоглядних настанов чи 

ідеологічних установок. Одним із способів вираження останніх є 

жертовність, яка передбачає дії через усвідомлення наслідків, за якими 

індивід зазнає фізичної, моральної чи / та психічної шкоди. Варто 

акцентувати на спонтанності реакції на провокацію, вона викликає досить 

непродуману, часом ірраціональну дію. Метою провокації є блокування чи 

суттєве обмеження контролюючих інстанцій через виклики конкретним 

особам завдяки висміюванню, образам, приниженням, ігноруванню існуючих 

норм, у результаті чого у них виникають сильні афекти (злість, гнів, 

приниження, образа), які важко поставити під контроль 

свідомості (Дмитриев, 2016, с. 11). 

Провокація – це порушення норм, яке виникає навмисно і вражаюче, та 

втягує іншого у відкритий конфлікт і викликає реакцію, яка дискредитує його 

в очах третіх осіб (Popitz, 1986, с. 58). На індивідуальному рівні провокація 

спонукає індивіда до поведінки (як до дій, так і до бездіяльності), яка не 

притаманна йому в установленій ним системі соціальних зв’язків. У 

соціальному зрізі йдеться про заперечення самих зв’язків та відносин, тобто 

вона спрямована проти домінування "раціонального" насилля, проти 

існуючих соціальних норм та правил, які суб’єкт провокацій не здатен 

змінити самостійно. Дії спровокованого об’єкта легітимізують застосування 

інструментів "міфічного" насилля цим суб’єктом. Якщо суб’єктом виступає 

влада, то спровоковані організації постають у масовій свідомості як загроза 

соціальної стабільності, що дозволяє застосувати силові методи впливу до 

агентів змін. Якщо ж влада виступає об’єктом провокації, її дії можуть 

призвести до втрати легітимності. 

Функціонально провокація є інструментом переходу від 

"раціонального" насилля до "міфічного", спрямованим на збільшення 

спільноти розлючених за рахунок включення до неї долучених до протестів 

осіб. Г. Арендт визначає ключовим мотивом такого поповнення лицемірство, 

що актуалізує прагнення "зірвати лицемірну маску з обличчя ворога, викрити 
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і його, і ті підступні махінації й маніпуляції, які дозволяють йому правити без 

застосування насильницьких засобів, тобто спровокувати дії влади навіть під 

загрозою того, що ці дії тебе знищать, аби істина вийшла назовні" (Арендт, 

2014, с. 76). Г.- П. Нолтінґ виокремлює насилля у розплату, яке виникає 

внаслідок "провокації", що він визначає як "подію, яка оцінюється як 

порушення правил чи несправедливість, може викликати агресивні емоції, 

такі як гнів, образа і ненависть, і це може мотивувати до помсти (Nolting, 

2004, с. 26). Відтак, структурне та системне насилля, притаманні 

"раціональному" насиллю через це прагнення поступаються в наслідок дії 

провокації його прямим формам, у масовій свідомості формується "істинний" 

образ влади, тобто образ інституції, покликаної захищати існуючі норми та 

правила, але яка (лицемірно) виконує зовсім інші функції. Провокація постає, 

по-перше, як комплекс дій, спрямованих на розкриття реально виконуваних 

функцій влади, а, по-друге, як артикуляція необхідності зміни влади, норм, 

правил, навіть використовуючи насильницькі методи. 

Здійснення провокації можливе, з одного боку, за наявності 

провокаторів, які підбурюють агентів соціальних змін до конкретних дій для 

зміни існуючих норм, правил, порядків. А з другого, – наявності агентів 

утвердження стану невизначеності, тобто індивідів, які частково заперечують 

усталену ціннісну систему. По суті провокація трансформує соціальний 

простір із стану латентної невизначеності у стан явної невизначеності, при 

цьому самі суб’єкти провокацій не завжди усвідомлюють у повному обсязі 

параметри нової реальності (Бабаев, Пудовочкин, 2013, с. 82). А. Дружинін, 

аналізуючи сучасну соціальну провокацію як особливий конфлікт, який за 

зовнішньою формою імітує соціально легітимне безконфліктне явище, 

акцентує на тому, що провокаційна подія постає оперативним засобом 

руйнування цінностей, які складають серцевину суспільства, вона 

спрямована на ціннісну дезорієнтацію індивідів (Дружинин, 2016, с. 60). 

Втрата ціннісних орієнтирів заперечує і раціональні засади здійснення 

соціального насилля, поступаючись деструктивним, які ґрунтуються на 
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міфологемах. Але провокація не є складовою "міфічного" насилля, а радше 

інструментом переходу із "раціонального" до "міфічного", оскільки вона має 

короткотривалий ефект, у той час як міфотворчість – довготривалий процес. 

Це пояснює неефективність провокаційних дій за умов несформованості 

"раціонального" насилля, тобто за умов нездійснення фіксації відповідних 

нових ціннісних установок у правовій системі. 

Домінування "раціонального" насилля ґрунтується на переконанні у 

тому, що наявна система соціальних норм і правил є умовою соціальної 

стабільності, а влада здійснює контроль за їх дотриманням. Досить часто 

відбувається ототожнення цієї функції влади з діяльністю конкретних 

політичних лідерів, партій, фракції, груп. Із зростанням критики їх діяльності 

продукується ідея, що лише вони здатні підтримувати порядок. Тому насилля 

з боку груп осіб, які артикулюють вимоги стосовно необхідності 

трансформації цієї системи, спрямоване проти влади, а провокація є 

приводом для антиурядових протестів, значно рідше – проти конкретних 

соціальних груп, яка у цьому випадку призводить до утвердження не 

"міфічного" насилля, а "трансцендентного" (наприклад, спланована 

нацистською владою провокація "Кришталева ніч" 9-10 листопада 1938 року 

проти євреїв як помста за убитого німецького дипломата стала початком 

Голокосту). Провокація спрямована на втягування великих мас до акту 

заперечення конкретних існуючих соціальних норм та правил. 

Діяльність агентів соціальних змін, які водночас виступають 

суб’єктами "міфічного" насилля, є ефективною лише за умов формування 

відчуття співучасті через, по-перше, включення у протести більшої кількості 

осіб через різні форми політичної участі, а по-друге, збільшення форм і 

методів вираження підтримки необхідності змін. Це здійснюється на засадах 

того, що провокатор бере на себе стигму руйнівника норм, тобто він 

самостигматизується, але метою провокації, на думку Р. Паріса, є скидання 

цієї стигмати і поширення на інших, а уже в цій ситуації вони постають не 

руйнівниками норм, а їх охоронниками, і врешті-решт досягається їх 
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стигматизація як винуватців змін норм (Paris, 1998, с. 58). Провокація 

фактично легітимізує дії агентів змін, які правовою системою можуть 

визначатися злочинними. За цих умов провокатор утверджує заделаровані 

права на вигідне йому законодавство, що згодом визначає порядок, який 

формує дійсність, по суті порушуючи сам принцип легальності як необхідної 

умови для реалізації істинного правового принципу; норма і свавілля 

сходяться в одному соціальному феномені – законодавчій провокації, в якій 

свавілля набуває форму нормативного акту (Дружинин, 2016, с. 64). 

Провокація позбавляє владу монополії на застосування сили, легітимізуючи 

таке право і суб’єктам "міфічного" насилля. Так, якщо напад на представника 

правоохоронних структур за умов домінування "раціонального" насилля 

класифікується як злочин, то в результаті провокації при утвердженні 

"міфічного", такі дії у суспільній свідомості класифікуються як "необхідний 

злочин", метод протидії "злочинній владі" і т. ін., а згодом виправдовуються 

як спричинені революційною доцільністю. Свідоме здійснення провокації 

владою може мати на меті легалізацію діяльності відповідних громадських 

організацій (патріотичних, парамілітарних, спортивних, які спеціалізуються 

на бойових видах мистецтва, молодіжних) та криміналітету. 

Як правило, основним їх завданням проголошується підтримання 

правопорядку, допомога силовим структурам з виявлення злочинців та 

запобігання злочинів, але неофіційно їх діяльність спрямовується на 

залякування протестувальників, створення ситуації домінування страху та 

паніки, що призводить до релегітимізації влади. Зокрема, таку функцію в 

Німеччині після 1934 року виконували "загони 

штурмовиків" (Sturmabteilung), які в т. ч. брали активну участь у згаданій 

вище "Кришталевій ночі". "Штурмовики" до приходу націонал-соціалістів до 

влади (до 1933 року) виступали агентами соціальних змін та суб’єктами 

"міфічного" насилля, але на стадії соціальних трансформацій, на якій домінує 

"трансцендентне", актуалізувало зміну змісту їх соціальної діяльності. Тому 

вимоги штурмовиків до рейхсканцлера Німеччини А. Гітлера здійснити 
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другу "істинно соціалістичну" революцію призвели до репресій стосовно 

верхівки організації, після чого він сам її очолив і якісно змінив зміст її 

діяльності, зберігши форми впливу. 

Слід розрізняти поняття "провокація як соціальний феномен" та 

"провокація війни". У змісті першого відображаються об’єктивні процеси 

соціальної трансформації каузального характеру і ефективність та 

результативність її дії залежить від впливу відповідних факторів, а другого – 

передусім суб’єктивний характер, тобто залежність від волі політичного 

лідера розв’язати війну. Провокація передбачає конкретну реакцію об’єкта, 

на якого вона спрямована, то провокація війни цього може і не передбачати. 

Найяскравішим прикладом такої провокації є напад переодягнених у форму 

польських солдат спеціальних агентів німецьких спецслужб на радіостанцію 

в Гляйвіці 1 вересня 1939 року. Ця провокація стала приводом, з одного боку, 

для оголошення нацистською Німеччиною  війни Польщі, а з другого – для 

організації інформаційного впливу на суспільну свідомість німців для 

мобілізації сил для утвердження "трансцендентного" насилля. Специфікою 

такого "трансцендентного" насилля є те, що його об’єкт є зовнішнім до цього 

суспільства. Доволі часто для посилення дії цієї форми насилля війна та її 

атрибути сакралізуються, сама вона оголошується "священною", а лідери 

набувають рис харизматичності, оскільки отримують право повелівати 

життями не лише окремих осіб, а й соціальних груп, спільнот, в т. ч. й 

націй (Слюсар, 2009 Проблема війни). 

Загалом світова історія засвідчує, що провокація війни дозволяє стати її 

приводом і приховати істинні причини. Так, аналізуючи зв’язок "причини – 

приводи" експансії з боку монголо-татар, Л. Гумільов акцентує увагу, 

відповідно, на зв’язку "переслідування половців як причина" і "вбивство 

послів як привід" (Гумилёв, 1970, с. 291). На його думку, монголо-татари не 

ставили за мету підкорення значних територій і боротьбу за життєвий простір 

монгольського суперетносу, що переживав на той час пасіонарний вибух, 
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звужуючи до мети винищення тих половців, які шукали притулку в різних 

державах половців, і які чинили опір експансії нового суперетносу. 

Утім, слід зазначити, що це твердження має низку суперечностей. 

Зокрема, знищення різних міст Л. Гумільов розглядає як побічний ефект 

переслідування і тісно пов’язує з зазначеним вище приводом. Причому 

тотальне знищення населення цих міст і прилеглих до них земель автор 

залишає поза увагою. Детально описуючи факти вбивства послів, після чого 

відбувалося вторгнення монголо-татарських військ, Гумільов вказує на 

сприйняття ними цього факту як випадку найбільшого порушення не тільки 

дипломатії, але і законів існування степових народів – гостеубивство. При 

цьому не досліджується модель поведінки послів, яка може бути визнана як 

умисна провокація; ігноруються, хоча поверхово і згадуються факти 

завоювання і розграбування міст, навіть якщо послів не вбивали, навіть, якщо 

місто здавалося. При цьому очевидним залишається факт убивства послів як 

провокації війни, незалежно від того, чи він підтверджувався, військові дії 

розпочиналися (Слюсар, 2014, Л. Н. Гумилев о проблемах взаимодействия).  

У глобалізованому світі спостерігається тенденція здійснення 

провокацій війни для підтримання "раціонального" насилля та, відповідно, 

для запобігання "міфічному". Це стало можливим передусім через зміну 

об’єкта військових дій, яким все частіше виступають "міжнародні 

терористичні організації". Власне, терористичний акт є провокацією з боку 

терористів, спрямований на реакцію влади, яка, у свою чергу за умов 

відсутності у неї необхідних ресурсів для запобігання загроз їх здійснення у 

майбутньому, здатна заперечити існуючі соціальні устої та правила і 

спричинити появу, а згодом і утвердження, "міфічного" насилля. Ця 

провокація покликана примусово перевести наявний соціальний конфлікт у 

стадію кульмінації, а здійснення терористичного акту як провокації війни має 

на меті лише розв’язання громадянської війни. Вихід діяльності 

терористичних організацій за межі локальності змінює зміст і характер цього 

виду провокації. Так, терористичні акти у Москві та Волгодонську у вересні 
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1999 року спровокували військові дії Росії у Чечні, а напади 11 вересня 

2001 року на Всесвітній торговий центр та Пентагон – дії США в Афганістані 

та Іраку. Відповідно, у російському та американському суспільстві 

спостерігалося посилення впливу "раціонального" насилля, а зміна правових 

норм у контексті актуалізації антитерористичної боротьби фактично 

фіксувала релегітимізацію влади. Здійснення у 2016 році понад 30 терактів у 

Туреччині спричинила процеси посилення президентської вертикалі влади. У 

Франції після терактів пройшли масові акції суспільної солідарності, що 

також нівелює дії у суспільстві агентів "міфічного" насилля. 

Історія розвитку кожного суспільства позначається періодами 

немотивованої колективної агресії стосовно представників певних 

соціальних спільнот та груп, що, як правило, виражається у різних формах 

соціального насилля відносно них. Нерідкі випадки застосування фізичного 

насилля, які завершувалися масовим терором, тотальним винищенням 

об’єктів насилля. Але на відміну від фізичного насилля, яке у цих ситуація 

виступає короткотривалим способом розв’язання довготривалих соціальних 

конфліктів (наприклад, між католиками та гугенотами під час 

Варфоломіївської ночі, між хуту та тутсі в Руанді в 1994 р.) і має 

ірраціональний характер, соціальне, навпаки, є довготривалим і поєднує 

ознаки раціонального та ірраціонального. Основний спосіб здійснення 

останнього – стигматизація жертви, яка полягає у цілеспрямованому 

наділенні у суспільній свідомості визначеній соціальній спільноті чи групі 

образу "винуватця" соціальної нестабільності. Стигматизація жертви 

виступає інструментом переходу від домінування у суспільстві різних видів 

фізичного насилля до утвердження відповідних форм соціального, від 

"міфічного" до "трансцендентного". 

Для розгляду проблеми стигматизації жертви як інструменту переходу 

від форми "міфічного" насилля до "трансцендентного" розглянемо 

визначення ролі насилля під час міметичної кризи та сакрального 

жертвопринесення для її подолання у філософській спадщині Р. Жирара. 
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Насилля він розуміє як результат імітаційної структури людських бажань. За 

його теорією "жертовної кризи" при переході до якісно нового культурного і 

соціального ладу завжди настає соціальна криза. Її причиною є "втрата 

розрізнення між нечистим і очищувальним насиллям" (Жирар, 2010. 

Насилие и священное, с. 68). У контексті соціальних трансформацій можна 

"жертовну" кризу інтерпретувати як період перетворення "міфічного" 

насилля з інструменту руйнування соціальних норм і правил, на які воно 

спрямоване, на насилля заради насилля, на взаємне насилля. 

І хоча "міфічне" насилля ґрунтується на міфічному мисленні, яке 

містить у собі раціональні конструкти, у цей період актуалізується передусім 

вплив на емоційно-вольову сферу. Таке насилля характеризується 

інтенсивною міметичністю, що заперечує будь-яку можливість його переходу 

в інші форми без втручання зовнішніх факторів. Криза долається шляхом 

здійснення "жертвоприношення". Спочатку загострення соціальних процесів 

призводить до "міметичної кризи", суть якої полягає у прагненні всіх членів 

суспільства володіти одним і тим же об’єктом (в сучасну епоху – епоху 

глобалізації такими об’єктами є матеріальні цінності, особливо новітні 

досягнення техніки та технології, електронні розваги, а останнім часом і 

можливість виявлення у людський спосіб надлюдських можливостей 

(наприклад, космічний туризм)). Але під час жертовної кризи бажання 

концентрується на одному об’єкті – на насиллі. Це пояснюється тим, що у 

взаємодії між суб’єктом та об’єктом бажання присутній третій елемент – 

суперник, тобто суб’єкт усвідомлює наявність іншого суб’єкта, чия дія також 

спрямована на цей об’єкт. Жертовна криза розуміється Р. Жираром передусім 

як знання, яке збільшується залежно від посилення дії взаємного насилля, але 

його особливістю є те, що воно не сягає усієї істини в цілому, "саме ця істина 

про насилля, як і саме насилля, врешті-решт завжди і відторгається "назовні" 

через вигнання жертви" (Жирар, 2010. Насилие и священное, с. 180). Відтак 

суспільство переходить до стану всезагального суперництва, соціальні 

взаємовідносини формуються на принципах взаємного насилля, що долається 
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лише одним способом – одностайним принесенням жертви. Посилення дії 

міметичного бажання та суперництва спричиняють міметичну кризу, в якій 

насилля "всіх-проти-всіх" як загроза знищення суспільства спонтанно 

перетворюється на насилля "всіх-проти-одного", завдяки чому відновлюється 

єдність співтовариства (Жирар, 2015, с. 32). Хоча, на нашу думку, 

дискусійним є твердження Р. Жирара про спонтанність вибору конкретної 

жертви, про те, що вона обирається самим міметизмом. Дійсно, вибір жертви 

є ірраціональним, але він завжди здійснюється із певного набору 

альтернатив, які закріплюються у культурному коді суспільства. Тому в 

історичній перспективі певні соціальні спільноти стають регулярно об’єктом 

гоніння. 

Детальний аналіз значної кількості міфів, особливо релігійних, в історії 

людства дозволив Р. Жирару дійти висновку, що ритуальна практика 

жертвоприношення отримала соціальне вираження, вона фіксує в 

елементарних формах визнання онтологічного змісту насилля. Через це 

людство розробило стратегію запобігання прямого насилля, яке виникає між 

двома суб’єктами – спрямування на третього об’єкта. Відсутність 

альтернативи призводить до застосування прямих форм насилля (наприклад, 

в іудейських та грецьких міфах брати, зокрема Каїн та Авель, Ісав та Яков, 

традиційно між собою ворогували, тому за відсутності жертви 

жертвоприношення виникало насилля один проти одного) (Жирар, 2010. 

Насилие и священное, с. 11-12). Одноосібне руйнівне насилля змінюється на 

загальне інтегративне і, найголовніше, на законне. Ще В. Беньямін 

наголошував, що суспільство не визнає одиничного, одноосібного насилля, 

оскільки "…право розглядає насилля в руках окремої особи як небезпеку, яка 

підриває правовий порядок" (Benjamin, 1991. Zur Kritik der Gewalt, с. 183). 

Одностайне насилля стосовно жертви потребує значної уніфікації, тобто 

отримання членами соціальної спільноти низки загальних рис, відчуття 

тотожності. А далі відбувається процес сакралізації жертовного, насилля 

відділяється від його носіїв – людей, а пронизуючи усе їх буття, 
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перетворюється на "трансцендентне". Останнє визнається основою для 

соціальних взаємовідносин, заперечуючи моделі поведінки, здатні створити 

можливості для повернення руйнівного насилля. Р. Жирар навіть назвав цей 

етап соціальних трансформацій актуальним станом ненасилля, який 

приходить на зміну взаємному насиллю. Він зазначив, що оскільки насилля і 

ненасилля виникають з одного і того ж процесу, їх завжди пов’язують з 

однією і тією ж сутністю, яка після іманентного і згубного дійства знову стає 

трансцендентною і благою (Жирар, 2012, с. 220). Утім, цей стан передбачає 

не заперечення насилля як такого, а його перехід в якісно іншу форму – у 

форму "трансцендентного" насилля. Завершальним актом утвердження 

"трансцендентного" насилля є визнання жертвою своєї провини, яка фокусує 

на собі усі підозри, напруги та репресалії. Самі агенти насилля та жертви 

приховують суть насилля, тому що вони наводять тільки такі причини своїх 

дій та страждань, які дозволяють упорядкувати свої дії відповідно до логіки 

поведінки мирного суспільства (Жирар, 2012, с. 21-22). Завершення 

утвердження "трансцендентного" насилля супроводжується заміщенням 

благородних цілей раціональним поясненням мотивів насилля, подальше 

здійснення якого викликає роздратування у суспільстві. Після акту насилля 

настає час виправдання, в результаті чого мотиви насилля втрачають свою 

актуальність як "необхідність". 

Відтак, при соціальних трансформаціях виникає потреба подолання 

насилля, яке виникає при утвердженні нових законів, відбувається пошук 

відповідних процедур. Але унікальним є те, що усі ці процедури у певний 

спосіб пов’язані з насиллям, а інтеграційну функцію виконують лише ті, 

котрі змінюють пряму дію "міфічного" насилля на опосередковану – 

"трансцендентного". Якщо "міфічне" містить у собі сукупність 

індивідуальних агресій у міжособистісних взаємовідносинах і є загрозою для 

застосування будь-яких механізмів соціальної організації, то акт культурного 

ритуального жертвоприношення, по суті, виконує захисну функцію 
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суспільства від індивідуального насилля, фокусуючи його дію на жертві, 

надаючи часткове задоволення виявам агресії. 

Отже, йдучи за логікою Р. Жирара, на певному етапі соціальних 

трансформацій, який позначається запереченням конкретних існуючих 

соціальних норм та правил, виникає криза, яка долається акумулюванням 

колективної агресії та спрямуванням її на визначену певну соціальну 

спільноту чи групу, зокрема на заміщені політичні еліти, етнонаціональні 

меншини, інтелігенцію. Зростання агресії, що притаманне "міфічному" 

насиллю, супроводжується і актуалізацією різного роду індивідуальних 

бажань. Останнє на соціальному рівні проявляється у різних формах: у 

культурному розпаді, у знищенні встановлених ієрархій, руйнуванні системи 

цінностей. Бажання, на думку Р. Жирара, є саме по собі міметичною кризою, 

гостре міметичне суперництво з іншим в усіх "приватних" справах (від 

еротичної сфери до професійних або інтелектуальних амбіцій), і хоча ця 

криза може стабілізуватися на різних рівнях, відповідно до особливостей 

індивідів, їй завжди "бракує" катарсису і вигнання (Жирар, 2016, с. 337). 

Перехід від "міфічного" насилля до "трансцендентного" здійснюється 

шляхом трансформації домінуючого соціального утопічного міфу на міф про 

очищувальну жертву – міф про цапа відбувайла. Фінали останніх, як правило, 

"зображують повернення порядку, підірваного під час кризи, а ще частіше – 

народження абсолютно нового порядку в релігійному єднанні спільноти, 

оновленої перенесеними випробуваннями" (Жирар, 2010, Козел отпущения, 

с. 76). Міф про цапа відбувайла походить від давнього єврейського ритуалу 

вигнання в пустелю цапа, обтяженого усіма гріхами Ізраїлю через 

покладання первосвящеником рук. Це символізувало перенесення на тварину 

усіх гріхів, неспокутаність яких могла зашкодити відносинам між членами 

громади. Подібні міфи спостерігаються в багатьох архаїчних культурах та 

мають різні форми відображення у сучасних. Зауважимо, що цей міф нині 

втрачає винятково релігійний характер функціонування, а відтак, чітко 

простежується його соціальний зміст. Міф про очищувальну жертву виконує 
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такі соціальні функції: спрямованість на майбутні перетворення (жертвою 

може бути одна особа (месія) та групи осіб (адепти його вчення) заради 

порятунку і якісно іншого майбутнього або соціальна система, руйнування 

якої призведе до встановлення нових порядків); виправдання існуючої 

соціально-економічної та соціально-політичної системи (фактично 

нав’язується установка на визнання нововстановлених норм та правил як 

необхідності, на змирення з роллю жертви) та інтеграції (солідаризування 

жертв на основі емоційної близкості). 

На основі зазначеного міфу розв’язуються міжгрупові та 

міжособистісні конфлікти, він стає засобом виправдання незаконних дій. 

Колективне засудження агентів насилля відносно "цапа відбувайла" після 

здійснення жертвоприношення дозволяє зняти індивідам тягар 

відповідальності за невтручання у соціальні процеси. Прикладом є 

проведений у СРСР у 50-роках ХХ століття комплекс дій щодо викриття 

здійснених структурами НКВС політичних репресій. Тому заміщення 

"трансцендентного" насилля "раціональним" супроводжується масштабним 

та системним засудженням, як у моральній, так і правовій сферах, агентів 

насилля тими, хто в періоди соціальної стигматизації жертви солідаризувався 

з ними. Таким чином здійснюється сакралізація жертви, визнання її 

мучеництва, тобто фіксування спокутувального соціального характеру.  

Специфікою продукування образу відповідального за соціальні кризи у 

міфах є надання жертві функцій як об’єкта насилля, так і суб’єкта 

трансформаційних процесів, тобто вона також відновлює, символізує і втілює 

собою порядок. В утопічному міфі також є місце образу жертви, але його 

ролі в обох типах міфах протилежні: актуалізація соціальної активності у 

першому і примирення у другому. Жертва в утопічному міфі є носієм ідеї 

руйнування світу і виправдання будь-яких беззаконь заради власного 

звільнення від ланцюгів, що закінчується повним знищенням ворога. При 

чому виправдання стосується будь-яких агресивних, кримінальних дій 

Жертви, не суть важливо, проти кого вони спрямовані, – проти 
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поневолювачів чи когось ще, включно з іншими Жертвами (Маґіканов, 2002, 

с. 249). Продукування такого образу ґрунтується на подібних міфах, які 

супроводжували попередні соціальні трансформації (наприклад, під час 

соціалістичної революції в Російській імперії в 1917 році жертвою в 

утопічному міфі був пролетаріат, а аналогії проектувалися на міфи про будь-

які антицарські повстання (бунт О. Пугачева, С. Разіна і т. д.), чи робітничі 

протести в інших країнах світу (Паризька Комуна)).  

Одним із інструментів переходу до реалізації "трансцендентного" 

насилля є соціальна стигматизація жертви, яка отримує у суспільній 

свідомості тавро "суб’єкт, який здійснює насилля", відповідно, його 

діяльність також стигматизується як насильницька, навіть, якщо вона не є 

такою за існуючими у даний момент нормами правової системи суспільства. 

Віднесення до категорії "суб’єкт, який здійснює насилля" відбувається у 

цьому контексті через приписування його або до конкретної соціально-

політичної групи, партії чи соціальної спільноти, або до політичної течії 

загалом. Ключовим маркером стигматизації є "винуватість", при цьому для 

масової свідомості характерна відсутність критичного підходу для 

встановлення істинності проголошеного факту. Незалежно від того, чи 

винуватість є реальною, чи вигаданою, здійснюється її значна гіперболізація. 

Так, у Радянському Союзі було створено образ загрози існуючому 

соціальному порядку з боку політичних угрупувань троцькістів, зинов’євців і 

т. ін. До їх лав приписувалися конкретні особи, які ніколи й не 

проголошували ідеї насильницької боротьби. Відтак, суттєво 

перебільшувалися у кількісному та просторовому вимірах масштаби 

діяльності цих груп. 

Для Радянської України притаманна була стигматизація "український 

буржуазний націоналіст". Це загальнополітична та громадська течія, 

приписувані представники якої маркувалися "суб’єктами, які здійснюють 

насилля" до членів соціалістичного суспільства. Сьогодні у світовій практиці 

існує тенденція приписування до терористичних рухів. Як зазначає К. Даазе, 
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називаючи якусь дію "тероризмом" суспільство характеризує її як 

нелегальну (з точки зору права), і нелегітимну (з точки зору політики), а 

діючі особи, яких називають терористами, не лише отримують статус 

злочинців, під сумнів ставиться також правомірність їх соціально-політичних 

намірів, через що уряди використовують термін "тероризм" для оголошення 

нелегальною озброєну боротьбу політичних опозиційних груп, а групи опору 

для виправдання своєї визвольної боротьби прагнуть довести, що саме влада 

використовує "стратегію терору" (Даазе, 2002, с. 12). Згодом, терорист-

насильник може легко стигматизуватися у борця за свободу і навпаки. 

Соціальна стигматизація є водночас структуруванням суспільного 

життя, тобто поділ відбувається не лише у горизонтальному зрізі "свій – 

чужий", "насильник – жертва", "сила – насилля", а й у підпорядкуванні різних 

елементів, наприклад насильник-організатор, насильник-виконавець, 

потенційний насильник, насильник-жертва. Власне, як зазначає дослідник 

сталінізму Й. Баберовски, там, де насилля структурує життя, воно стає 

продуктивною силою; загалом вчинені акти насилля, відзнаки та ритуали 

насилля утворюють спільноту й маркують ворогів, які повинні бути 

виключеними із спільноти (Baberowski, 2012, с. 7). Структурування як 

інструмент стигматизації може призвести до стану відокремлення самого 

насилля від волі його суб’єкта, вийти з-під його контролю. А це вимагає з 

боку культури виправдання насилля, інтегрування членів спільноти для 

застосування передусім непрямих форм насилля проти жертви. Інструментом 

виправдання, за звичай, виступають соціальні практики довіри. Довіра є 

похідною від віри, проекцією її у світ суб’єкт – суб’єктних відносин, 

передусім міжособистісних (Мартынюк, Соболева, 2001, с. 42). Але 

останніми, звісно, довіра не обмежуються. Домінування "міфічного" насилля 

виявляє неспроможність певних соціальних інституцій чи органів влади 

виконувати покладені на них функції, що призводить до утвердження стану 

всезагальної недовіри. Утвердження ж "трансцендентного" насилля, 

спрямованого на встановлення нових соціальних норм та правил, 
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позначається домінуванням у масовій свідомості очікувань змін на краще. Це 

виявляє готовність до відновлення довіри. 

Вибір жертви, за Р. Жираром, залежить також від наявності у 

соціальних груп і спільнот відповідних віктимних ознак, тобто ознак, які 

виявляють схильність стати у перспективі жертвою злочину. Ознаки 

віктимного відбору позначають не внутрішні системні, а позасистемні 

відмінності, тобто для системи тут є ризик відрізнитися від своїх власних 

відмінностей, іншими словами, взагалі припинити відрізнятися, припинити 

існування в якості системи (Жирар, 2010, Козел отпущения, с. 42). Кожне 

суспільство постає системою відмінних соціальних груп та спільнот, загрозу 

для їх функціонування становить не стільки наявність самої відмінності, 

скільки її усунення. Відповідно, різні релігійні чи етнонаціональні меншини, 

соціально-політичні групи стигматизуються як "вороги" не через їх 

відмінність, а через її недостатність або й відсутність взагалі. Прикладом є 

позначення єврейської меншини нашивкою зірки Давида у період Голокосту, 

маркування кольоровими трикутниками в’язнів концтаборів залежно від їх 

соціального статусу, політичних та релігійних переконань, сексуальної 

орієнтації. У цьому випадку спільнота з віктимними ознаками у масовій 

свідомості відображається не як "інший" зі своєю особливою системою норм 

та правил, а як "аномальний", як загроза встановленому порядку, тобто 

"ворожий". 

Насилля з боку соціальних груп, що актуалізують соціальні 

трансформації, спрямоване, перш за все, на соціальні спільності й групи, 

визнані цим суб’єктом насилля основними "перешкодами", "гальмом" змін. 

Ці групи і є відповідною жертвою, принесеною на вівтар перетворень, вона 

виконує інтегруючу функцію, акумулюючи всю руйнівну енергію 

суспільства для здійснення якісного стрибка у розвитку суспільства. 

Тенденційно таким об’єктом насилля постає інтелігенція. Виникає питання, 

чому саме ця соціальна спільність найчастіше піддається насиллю? Фізичне 

винищення і моральне приниження інтелігенції завершується початком 
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формування "нової інтелігенції", яка першочергово приноситься у жертву 

наступним соціальним трансформаціям. 

Історія, особливо в ХХ столітті, рясніє прикладами масового знищення 

інтелігенції. Наприклад, "буржуазна" інтелігенція названа Леніним 

"попутниками", тобто людьми, з якими пролетаріат іде разом (здійснюють 

революцію) до першого перехрестя, а далі, як засвідчує практика, після 

виконання запропонованого соціального призначення представники 

інтелігенції були масово винищені. Українізація Радянської України в кінці 

20-х рр. ХХ століття сприяла зростанню активності національного 

культурного руху, відродженню спадкоємності формування майже знищеної 

в громадянській війні інтелігенції. Але вже на початку 30-тих років відбулося 

тотальне знищення цієї сформованої інтелігенції (в історію вона увійшла під 

назвою "Розстріляне Відродження"). 

Одним з найбільш жорстоких прикладів знищення інтелігенції у 

сучасній світовій історії можна назвати "культурну політику" демократичної 

Кампучії (1976 – 1979). За 3 роки правління червоних кхмерів під орудою 

Пол Пота в країні було зруйновано 5857 шкіл, 796 госпіталів, фельдшерських 

пунктів та лабораторій, 1968 храмів, 108 мечетей. Під гаслом необхідності 

подвоїти революційну пильність щодо тих, хто служив в старому апараті 

влади (техніків, вчителів, лікарів, інженерів та ін.), партія проголосила 

відмову від їх професійних послуг, що передбачало їх масове винищення; в 

результаті в живих залишилися одиниці викладачів вищих шкіл (з 725), 

207 викладачів ліцеїв (з 2300), 2717 шкільних вчителів (з 21 311), 54 лікаря (з 

487), 15 фармацевтів (з 196), 121 артист (з 1241) (Кобелев, 1985). Утім, 

насилля відносно інтелігентів може відбуватися в більш лояльних, 

некривавих формах, наприклад в люстрації. 

Ці та багато інших типових історичних фактів актуалізують 

необхідність аналізу соціальної ролі інтелігенції у період трансформацій. 

Перш за все, утвердження нових соціальних норм супроводжується 

сакралізацією влади. Це полягає у перетворенні відповідної влади в об’єкт, 
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що володіє і роздає благо, що ставить собі за мету побудову суспільства 

загального благоденства. Такий об’єкт ідентифікується як особливий 

сакральний феномен: Великий Жрець, який має інтимний зв’язок з 

"таємною" суттю історії, прихованої від всіх інших (Мокляк, 1997, с. 46). Але 

реалізація цієї мети передбачає вирішення побутових, повсякденних 

проблем, а це стає загрозою втрати сакрального змісту влади. Для посилення 

ефекту сакралізації новоутвержденної влади актуалізується необхідність 

створення нової інтелігенції, що інтегрує в собі як найвищий рівень 

компетентності, так і святість (непогрішність, чесність, благодійність тощо). 

Існуюча інтелігенція ототожнюється з архаїчними, консервативними 

порядками, в яких втрачено інтегральний соціальний сакральний зв’язок, з 

невідповідним рівнем компетентності відповідно до нових порядків. 

Основною рисою інтелігенції як утвореної, критично мислячої 

спільноти, за визначенням Л. Новікової та І. Сізьомської, можна назвати 

"творення культурно-моральних цінностей (форм) і пріоритет суспільних 

ідеалів, орієнтованих на загальну рівність та інтереси розвитку 

людини" (Новикова, Сиземская, 2010). Таким чином, з одного боку, 

інтелігенція і є основним "хранителем" гуманістичних соціальних порядків, 

що здійснює "трансцендентне" насилля, протидіючи "міфічному", а з 

другого, – інтелігенція, здатна навіть на радикальні заходи, є джерелом 

народження нового "міфічного" насилля в антигуманних суспільних умовах. 

Затвердження нових соціальних норм завжди вимагає використання ресурсів, 

спрямованих проти свободи і навіть життя людини, що, в свою чергу, не 

відповідає ідеології інтелігенції, яка позиціонує себе як "інтелектуальна 

опозиція". Інтелігенція (але не "народна інтелігенція" як особлива соціальна 

верства, що механічно складається зі службовців, викладачів, вчителів, 

лікарів, інженерів і діячів мистецтва) на практиці не здатна зробити тотальне 

"міфічне" насилля. 

Як "інтелектуальна опозиція" інтелігенція приречена бути одним з 

перших об’єктів "міфічного" насилля, вчиненого агентами соціальних змін. 



257 
 

Останні як суб’єкт насилля (Р. Жирар називає їх "гонителями") переконує 

себе і громадськість, що, незважаючи на свою слабкість, об’єкт насилля 

шкідливий, а "стереотипне обвинувачення, яке санкціонує і полегшує це 

вірування, служить свого роду посередником, мостом між дещицею індивіда 

і величезністю соціального тіла" (Жирар, 2010, Козел отпущения, с. 33). 

Визнання, яке існує у природі і кризи, і насилля, дозволяє перекласти на 

жертву, стигматизованою як причетну до кризи, відповідальність за неї. 

Базовою транскультурною ознакою, за якою вибирається жертва, 

визначається соціальна, фізична або духовна "ненормальність" ("аномалія"). 

"Ненормальністю" інтелігенції у капіталістичному суспільстві можна 

визначити її фроммівську спрямованість на "бути", на відміну від споживчої 

спрямованості на "мати" іншої частини суспільства. Наступною ознакою 

можна виділити ідентичність. Жертва ("цап-відбувайло") повинна 

ідентифікуватися одночасно і "своєю", і "чужою", а також, відповідно, і ні 

"своєю", і ні "чужою". Це досить точно визначає соціальний стан інтелігенції, 

яка генерується самим суспільством, але, в той же час, завдяки креативній 

здатності щодо соціальних цінностей, одночасно і виокремлюється від нього. 

Тоді, інтелігенція, як спільність, має основні віктимні ознаки "жертви" в акті 

громадського "ритуального" жертвопринесення. 

Однією з основних цілей "міфічного" насилля, особливо при 

затвердженні тоталітарного типу суспільства, є культивування у соціумі 

стану загального страху і панування духу підкорення. Це дозволяє 

прискорити затвердження нових соціально-правових норм і перейти до 

наступної форми насилля – "трансцендентної". Цьому сприяють, з одного 

боку, силові методи, наприклад, терор, геноцид, введення надзвичайного 

стану, комендантської години, а з другого – заміна моральної оцінки насилля 

моральної демагогією. Інтелігенція – це "страж моральних параметрів 

людського буття" (Саух, Саух, 2009, с. 4), вона компетентно продукує певні 

моральні норми, санкціонуючи ті чи інші дії індивідів, груп, влади з позиції 

"добро – зло". Це перш за все стосується насилля, яке асоціюється у масовій 
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свідомості як необхідне зло. Але насильницька дія може бути спрямована на 

користь людині (наприклад, необхідно силою зупинити людину, що 

намагається в стані афекту скоїти суїцид). Така дія не вважається насиллям і 

не несе на собі негативних конотацій, оскільки отримала етичну санкцію на 

вчинення. Вимушене усунення інтелігенції від моральних санкцій 

призводить до панування у суспільстві моральної демагогії, суть якої полягає 

в забезпеченні самого насилля. У такій спосіб засуджуються будь-які дії 

проти "нас" (це насилля) і знаходять виправдання будь-які дії проти "них" (це 

необхідність). У такій ситуації, зазначає А. Гусейнов, "певні суб’єкти 

узурпують право виступати від імені добра, а своїх опонентів позначають 

чорною міткою, перетворюючи їх тим самим у ворогів" (Гусейнов, 1995, с. 

10). 

Одним із ключових моментів утвердження "раціонального" насилля 

виступає домінування компетентного насилля над іншими його формами. 

Тільки компетентність, на думку Г. Гофмайстера, здатна дати насиллю 

позитивних конотацій (Hofmeister, 2001, с. 45). Адже, якщо пряма дія 

насилля здатна зламати волю об’єкта, до якого вона звернена, то раціональне 

(в т. ч. й компетентне) насилля ставить собі за мету підпорядкувати його 

волю. Компетентне насилля залишає за об’єктами можливості відстоювати 

свою свободу, приймати власні рішення і навіть передбачає спільну участь 

об’єкта і суб’єкта у скоєнні насилля (наприклад, це чітко простежується у 

навчальному процесі у взаємодії "вчитель – учень"). Ця форма насилля – 

один з найефективніших інструментів влади. Разом з тим, компетентність є 

однією з характерних соціальнозначущих ознак інтелігенції. На початкових 

етапах трансформаційних процесів з утвердженням "міфічного" насилля 

відбувається заперечення компетентного насилля, а у період утвердження 

"трансцендентного" агенти соціальних змін як групи та спільноти, які 

завдяки своїй соціальній активності сприяють встановленню нових 

соціальних норм та правил, зміні структури суспільства, появі нових форм 

соціальних зв’язків та відносин, прагнуть утвердити власну монополію на 
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застосування компетентного насилля шляхом виключення з механізму його 

реалізації інтелігенцію. Це здійснюється за рахунок того, що вони мають у 

своєму розпорядженні більше ресурсів , монополізує і цю форму насилля. 

Глобалізаційні процеси і супутнє їм зростання загальної освіченості 

через продукування в масовій культурі способів спільного прийняття рішень, 

створюють відчуття загальної компетентності. Таким чином, роль 

інтелігенції вже незначна, її думка ігнорується. Завдяки різного роду ток-шоу 

із залученням "фахівців" (досить часто ними можуть бути просто відомі 

"зірки" шоу-бізнесу) виробляється загальне компетентне "експертне" 

рішення щодо різних сфер соціального, політичного і культурного життя. 

Наприклад, завдяки політичним ток-шоу, кожен українець знає умови 

російсько-українських газових угод, специфіку надання томосу, способи 

боротьби з корупцією, має власну компетентну думку з цих питань. 

Заміщення в українському суспільстві інтелігенції, зазначають П. Саух 

і Ю. Саух, представниками самообраної та самозакоханої еліти (її ще 

називають "новою інтелігенцією", "шоу-інтелігенцією", "кар’єрною 

інтелігенцією або "декоративною інтелігенцією") призводить до того, що ці 

"упаковані "народні депутати, підкаблучні політтехнологи, шоумени і 

"відмічені перстом" артисти у вільний час, між шиком Канар і Монако 

вправляються в софістичних дискусіях про соціальні стандарти, витоки кризи 

і секрети алгоритму виживання українського народу. Вони розсипаються 

біблійними цитатами з телеекранів, вчать жити "малого українця" в своїх 

інтерв’ю, освячують сімейні бутики і Євроофіс, стоять поруч з владиками і 

поводяться так, ніби-то Бог тільки їм доручив вчити людей визнавати Його, 

інакше без них він не був би всесильним" (Саух, Саух, 2009, с. 3). Це 

дозволяє нам проілюструвати форми прояву моральної демагогії в 

українському суспільстві, що трансформується. Подібну ситуацію можна 

спостерігати як у багатьох пострадянських суспільствах, так і в інших у 

період структурних соціальних змін. 
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Наслідком тотального фізичного або морального знищення інтелігенції 

є формування в суспільстві типу особистості, чиїми основними ознаками 

виступає здатність до повного і беззастережного підпорядкування, 

приреченість, масовий депресивний стан. Відомі ревізіоністи Голокосту 

Серж Тіоне і П’єр Гійом в дослідженні історії правління червоних кхмерів у 

Камбоджі, вказують на загальний психічний стан камбоджійців після 

повалення режиму Пол Пота, коли багато тих, хто вижив, ховали свій сором 

бути мовчазними рабами, вони не зберегли свої власні моральні норми, впали 

в перманентну депресію (Guillaume, Thion, 2006). Депресивністю, в певній 

мірі, характеризується і українське суспільство в останні десятиліття, коли 

інтелігенція була усунена від виконання своїх соціальних ролей. Це дозволяє 

нам стверджувати, що глобалізація не привела до "кінця інтелігенції", а, 

навпаки, спонукає суспільство переосмислити її роль і призначення. У той же 

час, перед інтелігенцією знову стоїть актуалізоване в кризові епохальні 

моменти історії проголошене ще М. Бердяєвим завдання: усвідомити власну 

винуватість того, що відбувається, звільнитися від внутрішнього рабства, 

покласти на себе відповідальність, перестати звинувачувати зовнішні 

сили (Бердяев, 1998, с. 193). Відроджена душа інтелігенції здатна не тільки 

протистояти насиллю у його прямих і непрямих формах, а й змінити його 

вектор в протилежну сторону, від об’єкта назад до суб’єкта. 

Стигматизація жертви є інструментом переходу до "трансцендентного" 

насилля за умови активізації соціальної діяльності носіїв "правосвідомості 

обіленого раба" (І. Ільїн) (Ильин, 1994). Дотримання особою законів, норм і 

правил не знімає, а переводить у латентну форму корисливі бажання, що 

виражається, з одного боку, у пошуку осіб і спільнот, які незахищені чи 

недостатньо захищені правом, проти яких спрямовується специфічна 

діяльність (вона не суперечить закону, але порушує принципи гуманістичної 

моралі). З другого боку, в орієнтації на зовнішній правовий авторитет, який 

здатен зняти у короткостроковій перспективі зазначені заборони. А відтак, 

відповідна група осіб стигматизується як "вороги", тобто абсолютно 
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неправоздатних, про яких "закон неписаний", по відношенню до яких все 

дозволено і будь-яке насилля вважається дозволеним (Ильин, 1994, с. 186). 

Специфікою цієї діяльності є їх покірність як об’єктів насилля соціальним 

агентам насилля без поваги до них, спричинена страхом, який 

перетворюється в озлоблену нахабність, що викликає віру в насилля і надію 

на силу. 

Проводячи аналогію із жертвоприношенням, можна виокремити 

специфічну рису соціальної стигматизації – неусвідомлення ролі насилля у 

цьому процесі. Якщо у ритуальному жертвоприношенні для віруючих акт 

насилля щодо жертви розуміється як вимога Бога чи богів, як необхідність 

умилостивити його / їх гнів, то у процесі соціальної стигматизації через 

продуковані у масовій свідомості установки, стереотипи, переконання 

насилля (незалежно від його форми – фізичне, системне чи структурне) по 

відношенню до певних соціальних груп та спільнот ідентифікується лише як 

сила. Звісно, застосування сили за таких умов визначається як жорстокість. 

Але її специфікою при утвердженні "трансцендентного" насилля є святковий 

характер. Ф. Ніцше у праці "Генеалогія моралі" наголошував: "Без 

жорстокості свято не свято – так навчає нас найдавніша, найтриваліша 

історія людини, – до того ж у покаранні так багато врочистого!" (Ніцше, 

2002, с. 232). Ще у міфічній свідомості заподіяння страждання утверджується 

як святкові ігрища, забави богів, а роль людей зводилася як до їх учасників, 

так і глядачів. Звісно, основна функція ігрищ – отримання задоволення від 

жорстокості, яка із сфери буденності переходила на арену амфітеатру, на 

сцену театру, тобто у сфери, в якій відбувається спостереження. Святкування 

спрямоване на самовиправдання спостерігачів, які, з одного боку, є 

співучасниками вчинення насилля, а з другого, – спостерігачами 

застосування необхідної сили. Доволі часто різні народні гуляння 

завершувалися або масовими бійками, або публічною стратою злочинця, 

викликаючи у спостерігачів амбівалентні відчуття: задоволення від 

жорстокості та святковість. У сучасному суспільстві це реалізовується через 
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спортивні змагання, в яких відбуваються бійки, через ігрові шоу, в яких є 

жертва колективного насилля, а також їх поєднання. Так, наприклад, нині є 

популярними реслінг-шоу, в яких відбувається симуляція спортивних 

змагань, але основний акцент здійснюється на закулісній боротьбі, яка 

характеризується жорстокістю, а застосування насилля один до одного – 

святом торжества справедливості. На макросоціальному рівні святковість і 

жорстокість поєднується у відзначенні дат перемоги у війні, в т. ч. 

громадянській, революції. Так, одним із популярних гасел святкування 

перемоги СРСР у війні 1941 –1945 років у низці пострадянських країн стало 

"Можемо повторити!", при цьому у масовій свідомості ігнорується факт 

колосальної кількості жертв цієї війни. Тобто насилля як необхідність 

відповіді на насилля у формі військової агресії завдяки регулярно 

повторюваним установкам на святковість трансформувалась у насилля як 

соціальна цінність. 

Соціальна стигматизація жертви передбачає десуб’єктивацію об’єкта 

насилля. Звісно їй піддається і суб’єкт, але його дії завжди знаходяться під 

загрозою юридичного покарання, що дозволяє залишати простів для 

збереження суб’єктивності. Суб’єкт насилля, стигматизований як "жертва", 

втрачає можливість виступати у якості самого себе, саме суспільство бере на 

себе роль захисника, реальна особа-жертва перестає існувати, зводиться до 

абстракції, є лише вічне посилання на саму подію (Сурков, 2014, с. 75). 

Таким чином об’єкт насилля, з одного боку, зазнає фізичної шкоди, а з 

іншого, – символічного, коли її перетворюють на акциденцію події. Насилля 

до десуб’єктизованої жертви має тенденцію набувати тотального характеру, 

оскільки таке насилля позбавлене персональної відповідальності за вчинене 

перед конкретними особами. 

Вивільнена агресія, яка домінує у суспільній свідомості, може у процесі 

переходу до "трансцендентного" насилля переростати у масовий терор. Як 

зазначає Р. Жирар, "насилля проти жертви відпущення, цілком можливо, 

було радикально установчим в тому сенсі, що воно, кладучи кінець 
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порочному колу насилля, відкриває нове порочне коло – коло жертовних 

ритуалів" (Жирар, 2010. Насилие и священное, с. 125). Якщо мета 

стигматизації жертви запобігти появі насилля заради насилля, то, як свідчить 

історія людства, спрямування насилля проти спільного для суспільства 

загалом об’єкта не завжди досягає результату. Це пояснюється змістом 

(наприклад, переходом до нової економічної системи виробництва та 

розподілу) та значними масштабами трансформаційних процесів. У такому 

випадку стигматизуються нові об’єкти насилля. Типовим прикладом 

стигматизації жертви можна назвати "призначення" більшовиками ворогів 

революції у період громадянської війни в Російській імперії 1917 – 1922 рр., а 

згодом "ворогів народу" сталінським режимом у 30 – 50-ті рр. ХХ ст. 

Варто відзначити, що первинною метою зазначеної стигматизації було 

не стільки "маркування" ворога заради загальносуспільної інтегральної 

ненависті, скільки фізичне винищення опонентів. Так, В. Ленін у статті "Як 

організувати змагання" спершу маркує "ворогів", а згодом закликає до їх 

фізичного винищення: "Жодної пощади цим ворогам народу, ворогам 

соціалізму, ворогам трудящих. Війна не на життя, а на смерть багатим 

дармоїдам, буржуазним інтелігентам, війна шахраям, дармоїдам, хуліганам ... 

Цих ворогів слід взяти під особливий нагляд усього населення, з ними 

потрібно розправлятися, при найменшому порушенні ними правил та законів 

соціалістичного суспільства, безжалісно (Ленин, 1974, с. 200, 201). 

Існує альтернативний варіант переходу від "міфічного" насилля до 

других форм – це визнання колективної провини. Досить часто завершенням 

масового терору є практика соціального примирення, яке здійснюється за 

принципом "ми всі винні". Але, як зазначає Г. Арендт, "там, де винні усі, не 

винен ніхто; визнання у колективній провині – це найкраща гарантія проти 

виявлення справжніх винуватців, а сам масштаб злочину – найкраще 

виправдання для бездіяльності" (Арендт, 2014, с. 75). Така позиція здатна 

переспрямувати енергію раціоналізації "міфічного" насилля у бік 
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ірраціоналізації, домінування агресивності у системі соціальних 

взаємовідносин, а відтак, призводить до появи нової стадії терору. 

Точкою переходу від "трансцендентного" до "раціонального" насилля є 

легалізація та легітимація нових соціальних норм та правил, затвердження 

нових структур чи зв’язків. Як і у попередніх точках перехід здійснюється у 

формі стрибка і позначається прийняттям нових законно-правових актів, які 

якісно змінюють систему соціальних взаємозв’язків. Це може бути прийняття 

конституції чи внесення змін до неї, декларації, меморандуму соціальної 

солідарності чи примирення тощо. Власне, упровадження законів є 

складовою процесу утвердження влади, подальша реалізація якої можлива 

лише через насилля. Ще Ж. Боден вказував, що суверенітет утворюється 

силою та насиллям як основними чинниками встановлення повноти влади 

(plenitudo potestatis). Більше того, джерелом людської співдружності взагалі 

були сила та насилля (Bodin, 1955, с. 18). Якщо суверен здійснює владу лише 

силою, він маніфестує тиранію (Bodin, 1955, с. 26). А насилля постає у якісно 

іншій формі – з основною опорою на переконання, звикання, погодження з 

існуючими правилами заради збереження status quo. Г. Гегель у нарисах 

"Конституція Німеччини" наголошував, що перехід від стану прямого 

насилля до стану насилля розрахованого (раціонального) відбувається не 

зненацька, а поступово, завдяки функціонуванню правової системи (Гегель, 

1978, с. 115). З. Фройд, аналізуючи співвідношення права і влади, замінює 

поняття "влада" на "насилля" і доводить, що, незважаючи на протилежність 

права і насилля, одне розвинулося з іншого (Фрейд, 2008, с. 275). Це 

пояснюється необхідністю об’єднання багатьох слабких індивідів проти 

насилля одного сильного, право постає як влада цього співтовариства, яка 

зберігає насильницький зміст по відношенню до будь-якого окремого 

індивіда, але по характеру дії воно реалізується як сила співтовариства. 

Дійсно, легалізація має миттєвий характер, процедура набуття чинності 

прийнятих нових законів, як правило, є структурованою, чіткою, 

послідовною та нетривалою. У той час як набуття легітимності передбачає 
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досягнення соціальної згоди, тобто сприйняття затверджених у них нормах 

значною частиною населення. Г. Шолем, аналізуючи твір Ф. Кафки "Процес", 

описує стадію переходу від легалізації до легітимізації нових соціальних 

норм та правил як стадію, на якій закон " утверджує сам себе, завдяки тому 

факту, що є дійсним (gilt), але не означає (bedeutet)" (Benjamin, Scholem, 

1988, с. 163). Відтак, закон у цей момент є дійсним, але позбавленим 

значення. Закон може як набувати соціального значення, набувати 

легітимності, утверджуючи "раціональне" насилля, так і втрачати його, 

поступаючись "міфічному". У разі позбавлення легітимності влада змушена 

підтверджувати власний авторитет за рахунок використання фізичної сили, 

що є достатньо ресурсозатратним і спричиняє зростання опору та його 

самоорганізацію.  

Історія Радянського Союзу засвідчує спроби легітимізації авторитету 

комуністичної партії та легалізації нової системи соціальних взаємовідносин. 

Так, прийняття Конституції СРСР в 1936 році передбачало проголошення 

нових соціально-економічних відносин (соціалістичних) та провідної ролі 

комуністичної партії як керівного ядра державних та громадських 

організацій. Звісно, значна кількість її положень мала демократичне 

спрямування, визнавалось рівність громадян у правах, але, як показала 

практика суспільно-політичного життя, вони мали декларативний характер. 

А от несприйняття частиною населення нового змісту соціальних відносин 

причинило відповідну реакцію влади – терор щодо населення. Тривале ж 

використання фізичної сили не лише неекономне, але й спрямоване проти 

самої влади (Берґер, Берґер, 2005, с. 58). Тому застосування фізичної сили у 

разі недосягнення поставленої мети (набуття легітимності нових правил) 

поступається непрямим формам насилля, здійснюється пошук нових 

соціально-правових та / чи культурних моделей, після чого відбувається 

черговий акт її легітимізації. Відтак, насилля стає інструментом оптимізації 

соціальної системи: з одного боку, загроза влади застосувати фізичне 

насилля виявляє безальтернативність впроваджуваних змін, а з другого – 
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ймовірний опір актуалізує необхідність оцінити ресурсозатратність змін. Це 

призводить до пошуку моделі, яка буде упроваджена й легітимізована за 

найменших затратах ресурсів. Тому варто зазначити, що прийняттю 

зазначеної вище Конституції передували затверджений XV з’їздом ВКП(б) в 

1927 Перший п’ятирічний план, ухвалений ВКП(б), Резолюція ЦК про 

підвищення темпів колективізації та розкуркулення від 5 січня 1930 року, 

зміст та концептуальні засади яких частково лягли в її основу. 

Легітимація насилля як інструмент утвердження "раціонального" 

насилля передбачає як обмеження відкритих форм насилля, що фіксується 

правовою системою, так і отримання моральної санкції на застосування 

першого. Збереження відкритих форм певною мірою зберігається в 

обгрунтуванні влади правом сильного як форми легітимації, притаманній 

передусім авторитарним режимам. Ця форма актуалізується за умов 

створення напруги екстраординарної ситуації (загрози війни, здійснення 

величного звершення, стихійного лиха тощо), що виправдовує 

надзвичайність заходів (передусім насилля, яке має на меті досягти 

скоpеностi воль, якi б самi вже дiяли за вказiвками владаpюючих), а в 

кінцевому результаті владу отримує той, чия сила беpе гоpу (Пролеєв, 1998, 

с. 278). Врешті-решт, виявляється тенденція переходу від відкритих форм до 

прихованих, акцентуючи увагу на загрозі застосування насилля в ситуації 

всезагального страху. Легітимація являє собою "складний і багаторівневий 

процес пояснення й виправдання існуючих соціальних відносин, кінцевою 

метою якого є переведення домінуючого символічного універсуму та його 

смислів в розряд тих, що не рефлексуються, включення їх в природну 

установку" (Шульга, 2012, с. 179). Процесу легітимації властиве відоме 

надання соціальним інститутам суб’єктивної значущості згідно з уявленнями 

про цінність, благо та належне, тобто він здійснюється в ціннісно-

нормативному полі й спирається на нормативний консенсус в суспільстві 

щодо значень життєвого світу (Тур, 2009, с. 13). Ґрунтуючись на засадах 

філософської концепції легітимації Ю. Габермаса, Є. Бистрицький 
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наголошує, що поняття "легітимація" постає передусім як процес визнання 

чи невизнання існуючої влади: як її представників, так і норм, процедур, 

інституцій, встановлених та підтримуваних нею (Бистрицький, 2009, с. 57). У 

зазначеному аспекті насилля постає найважливішою (хоча й не єдиною) 

змістовною визначеністю, предметністю людської діяльності, через 

ставлення до якої мораль стає зримою, матеріалізується у вчинках, 

виявляючи свою дієвість (Медведева, Воронкова, 2013, с. 144). Але 

специфікою такої моральної санкції є згода об’єкта насилля, як акту 

"раціоналізації" його через визнання необхідності та дозволеності. 

Легалізацію та легітимізацію нових правил та норм можна визначити 

одним із способів запобігання терору. Але, в основному, ці процеси 

відбуваються лише після стигматизації певної соціальної спільноти, групи як 

спільного ворога, а тому нова правова система, чи, радше, зміни до існуючої 

містять у собі норми обмежувального характеру проти "ворогів". Таким 

чином, легалізація та легітимізація виступають не стільки механізмом 

протидії терору, скільки переспрямовують масову агресію від фізичного 

знищення опонента до соціального примусу існування в системі нових 

правил, де останні позбавлені низки благ, привілеїв і, навіть, прав та свобод. 

Але функціонування цього механізму виявляє пряму залежність правової 

системи суспільства від основних завдань, які ставить перед нею нова еліта. 

Як зазначалося, однією з умов переходу до стану "війни всіх проти одного" 

та подолання міметичної кризи є визнання стигматизованою "жертвою" нової 

соціальної ролі. У разі її невизнання нова правова система суспільства 

виконує протилежну функцію, фіксуючи не способи запобігання терору, а, 

навпаки, тотального фізичного знищення "ворогів". Зокрема саме на терорі 

як каральній функції правової системи наголошував В. Ленін при 

обговоренні Кримінального кодексу РРФСР: "Відкрито виставити 

принципове і політично правдиве (а не тільки юридично вузьке) положення, 

яке мотивує суть і виправдання терору, його необхідність, його межі. Суд 
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повинен не усунути терор..., а обґрунтувати й узаконити його принципово, 

ясно, без фальші та прикрас" (Ленин, 1970, с. 190).  

В історії людства відомі факти, це стосується передусім ХХ століття, 

тривалого домінування "трансцендентного" насилля і перехід до 

"раціонального" без легітимізації нової правової системи. Це передусім 

пов’язане з політико-соціальними рухами, що отримали у гуманітарних 

науках збірну назву "фашизм". Насилля у фашизмі, зазначає Х. Ортега-і-

Гасет, застосовується не для утвердження і накидання права, а просто 

заповнює порожнину, заступає відсутність будь-якої законності 

взагалі (Ортега-і-Гасет, До питання про фашизм, 1994, с. 201). З одного 

боку, у суспільствах, в яких утвердилася ідеологія фашизму, насилля і сила 

заміщають право, а з другого – фашизм не прагне закріпити себе у рамках 

правових норм, оскільки він засновується не стільки на власній силі, скільки 

на слабкості інших ідеологічних рухів. Відтак, можна стверджувати, що цей 

фактор виявляє минущість фашистських режимів, хоча можна спостерігати і 

значну тривалість їх існування, тобто соціальна трансформація актуалізує 

необхідність утвердження правової системи, утвердження у суспільстві 

"раціонального" насилля, але неспроможність фашистських режимів 

запропонувати консолідуючі рішення для цього призводить до повернення до 

домінування "міфічного" насилля і пошуку альтернативних соціально-

політичних рухів. 

Інструментом же легітимізації є раціональне виправдання. Ще у 

філософії І. Канта та Ж.-Ж. Руссо простежується думка, що у питаннях 

виправдання певних встановлених норм та дій принципи, які ґрунтуються на 

природному чи теологічному поясненні поступаються формально-

раціональним. Але, зазначає Ю. Габермас, у сучасному світі виправдання не 

стільки спираються на аргументи, скільки легітимувальної сили набувають 

формальні умови виправдання (Габермас, 2016, с. 12). Це дозволяє 

стверджувати, що важливою складовою легалізації нових норм та правил є 

публічність та театральність їх упровадження. Погодимося із Х. Ортега-і-
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Гасет, який, проголошуючи, що суспільство поділяється на тих, які 

повелівають, і на тих, які коряться, наголошував, що "ця покора може бути 

нормальною і тривалою тільки в тому разі, якщо покірливий передає комусь 

з внутрішнім пієтетом право повелівати" (Ортега-і-Гасет, Безхребетна 

Іспанія, 1994, с. 181). Саме пафосно організовані прийняття правових актів, 

наприклад, декларації про незалежність, конституції та / чи поправок до неї, 

пактів, змін до законів, створюють у суспільній свідомості ілюзію співучасті 

й консенсусу. 

Функціонування правової системи суспільства має низку загроз, які 

актуалізуються у певні періоди соціальних трансформацій. Якщо визнати, що 

право заміщує принцип соціальної організації, який ґрунтується на 

домінуванні грубої фізичної сили окремих осіб, то завжди існуватиме загроза 

від останніх щодо його повернення. Також у праві фіксуються конкретні 

принципи, правила, норми, тобто баланс сил, актуальних на конкретному 

етапі розвитку суспільства, а відтак, у суспільстві виявлятимуться сили, які 

прагнутимуть змінити цей баланс, або замінити неактуальні. Право, на думку 

З. Фрейда, може згодом поступово пристосуватися до нових співвідношень 

сил, або, що стається частіше, пануючий клас неготовий рахуватися з такою 

зміною, що призводить до повстань, громадянської війни, тобто до 

тимчасового скасування права і до встановлення нового (Фрейд, 2008, 

с. 277). Отже, важливим аспектом для вивчення перехідних пунктів зміни 

форм насилля є війна. 

Відомий пруський теоретик війни К. фон Клаузевіц визначив війну 

актом насилля, який має на меті змусити суперника виконати волю 

суб’єкта (Клаузевиц, 2002, с. 22). Історія людства – це постійне чергування 

воєн як між державами, так і окремими соціальними групами. Війну у цьому 

аспекті можна розглядати як вид насилля, який характеризується 

організованістю боротьби, застосуванням зброї, вона здійснюється 

спеціальним соціальним інститутом (армією) або збройними формуваннями 

із залученням економічних, політичних, ідеологічних та дипломатичних 
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засобів (Быченков, 2010, с. 425). Враховуючи, що поняття "війна" містить у 

собі юридичні конотації, його вживання в системі міжнародного права 

актуалізує необхідність визначення чітких критеріїв, передусім за кількістю 

загиблих, тривалістю, територією ведення бойових дій і т. ін. Враховуючи, 

що стосовно змісту цього поняття відбуваються значні суперечки в наукових 

колах, особливо останнім часом у зв’язку із активним використанням як у 

дослідницькій літературі, так і в засобах масової комунікації понять 

"гібридна війна", "асиметрична війна" і "спеціальні військові операції 

альянсів країн", актуалізується питання вивчення війни як соціального 

феномену у межах предметного поля соціальної філософії. 

Осмислення ролі війни знайшло своє відображення у низці 

філософських концепцій, зокрема у концепції "ґештальту робітника" 

видатного німецького мислителя Е. Юнґера. Він ставить поняття "війна" в 

один ряд з такими поняттями як "робітник", "володарювання", "ґештальт", 

"мобілізація", "раса", "вид-раса", "техніка", "новий порядок" та надає їм, на 

думку В. Жмира, позитивного змісту і навантаження (Жмир, 2008, с. 20). 

Зауважимо, що позитивне з етичного погляду значення війни визначав ще 

Г. Гегель, який у праці "Філософія права" зазначав, що завдяки їй 

зберігається моральне здоров’я народів, проявляється їх байдужість до 

застигання кінцевих визначень; подібно до того як рух вітрів не дає озеру 

загнивати, що з ним неодмінно сталося б при тривалій затишності, так і війна 

оберігає народи від гниття, яке неодмінно стало б наслідком тривалого, а тим 

більш вічного миру (Гегель, 1990, с. 360). Війна як соціальне явище має 

насамперед індивідуальний вимір. Так, опозицію миру та війни як складової 

"діагностики епохи", здійсненої у філософській рефлексії Е. Юнґера, варто 

розглядати через поняття, які продовжують категоріальний ряд, висхідний 

від античного Еросу. До них німецький філософ відносить "кров", "вогонь", 

"жах", "біль". Але лише біль є ключем до миру, оскільки тоді мир 

актуалізується як носій загрози. Е. Юнґер у своїх працях "маскулінізує" та 

індивідуалізує війну, приписуючи їй чоловічі риси та героїчні 
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характеристики (мужність, самовідданість, честь тощо), які втратили свою 

актуальність у новітніх війнах. Мислитель наголошує на необхідності 

реалізації чоловічої, варварської, фізичної боротьби як внутрішнього 

переживання, де "внутрішнє" мислиться у контексті ніцшеанського 

"усвідомлення" ("Verinnerlichtung"), а переживання як одухотворення та 

сублімація боротьби. Таким чином, війна постає як перетворення, 

повернення, регрес до варварської форми існування людини, саме така дика 

сутність людини і є першопричиною воєн (Юнгер, 2000). Подібні ідеї 

висловив К. Кантор, який зазначив, що хоча й цивілізація орієнтується на 

мир (на відміну від варварства з орієнтацією на війну), але суспільства, які 

ідентифікують себе як цивілізовані, не здолали в самих собі варварство, 

позначаються зростанням схильності до війни, вони ведуть загарбницькі 

війни проти і цивілізованих, і варварських суспільств (Кантор, 1992, с. 128). 

Зміст і характер війни як соціального феномену у ХХ столітті якісно 

змінюється, вона стає більш раціональною. А тому, зауважував Е. Юнгер, "за 

війнами лицарів, королів та бюргерів йдуть війни робітників, – війни, які 

відрізняються раціональною структурою та безпощадністю" (Юнгер, 2000, 

с. 453). Утім, опора на гуманістичні цінності є протидією на це зростання, 

послаблення соціального значення цінностей призводить до актуалізації 

інструментальної ролі воєн, які відбуваються регулярно і, зрештою, до 

руйнування цивілізації. Але початок війни, який призводить до загибелі 

цивілізації, супроводжується водночас процесом народження "нової 

людини", а, отже, і початком нової епохи, нової цивілізації, точніше нового 

циклу її розвитку. Однією з рис "нової людини" є її тотальна ідентифікація з 

технікою та породження глибинних інстинктів, захоплень, рефлексів.  

Війна як інструмент переходу від однієї форми соціального насилля до 

іншої може відбуватися на будь-якому етапі соціальних трансформацій: 

передусім при утвердженні "міфічного" насилля (доволі часто це 

громадянська війна), а також "трансцендентного" (як "священна" війна) та 

"раціонального" ("захисна", або "для запобігання агресії", або "для захисту 



272 
 

цивілізаційних цінностей"). У цьому контексті логіка дослідження війни у 

соціальних трансформаціях передбачає здійснення аналізу змісту і характеру 

цього феномену залежно від форм соціального насилля, які зумовлюють 

спрямованість їх перебігу.  

Аналіз війни як одного з інструментів політичної форми насилля варто 

розпочати з двох підходів до визначення її ролі. У філософській та 

політичній думці сформувалася позиція, запропонована К. Клаузевіцем і 

продовжена в різних інтерпретаціях К. Марксом, Ф. Енгельсом, 

К. Каутським, Г. Плехановим, що війна є продовженням політики іншими 

засобами. Така абсолютизація інструментальної ролі війни заперечувалася 

В. Леніним, який вказував у контексті проголошеної ідеї класової боротьби 

на протилежній до політичної функції війни. На його думку, з початком 

війни припиняються історично підготовлені політичні відносини між 

народами і класами, настає зовсім інше становище: просто "нападники і 

захисники", просто "відображення" ворогів вітчизни. Отже, соціальна 

напруженість, що передує революційної ситуації, знімається, її енергія 

перемикається на інші цілі (Ленин, 1970, с. 225). Г. Гофмайстер заперечуючи 

онтологічну політичну сутність війни, проголошену К. Клаузевіцем, 

зазначає, що війна взагалі – це вираження політичного безвладдя, а військове 

насилля, на відміну від поліцейського, яке функціонує в суспільстві, 

виходить за межі простору, що регулюється національним 

законодавством (Hofmeister, 2001, с. 58-59). Війна, по суті, не має творчого 

начала, тобто не існує війни заради війни, вона носить перш за все 

інструментальний характер. Радше слід говорити про політичні цілі війни, 

проголошені владою як соціальними агентами насилля (політичним і 

військовим керівництвом держави), які є кінцевим результатом застосування 

військового насилля. Політичні цілі визначають ставлення кожного члена 

суспільства до війни, характер збройної боротьби, вибір і мобілізація 

ресурсів для її успіху. Це визначає зміст закону залежності ходу війни та її 

результату від політичних цілей сторін, які протистоять один одному. Як 
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зазначав І. Кант, "спосіб, яким держави домагаються своїх прав, – це не 

судовий процес, а тільки війна; війною ж та її щасливим кінцем – 

перемогою – не вирішується питання про право, і мирний договір хоча і 

кладе край цій війні, але не військового стану" (Кант, 1966, с. 273). 

Утвердження "раціонального" насилля дозволяє перейти від такого стану, в 

якому завжди можна знайти привід до нової війни, до "мирного" стану, в 

якому у суспільній свідомості засуджуються будь-які ідеї війни. Досягнення 

політичної мети "маркується" в суспільній свідомості як "перемога", а образ 

переможеного – жирарівською "жертвою", на яку спрямовується агресія, чий 

рівень в суспільстві, як правило, підвищується з початком військових дій. 

Таким чином, ненависть до переможених стає інтегральним чинником 

розвитку суспільства, що впливає на процеси релегітимації насилля. 

Щодо взаємовідношення війни та економічної форми насилля, варто 

погодитися з Е. Тоффлером і Х. Тоффлер, які зазначають, що війна з 

конфліктів держав або правлячих династій перетворилася на насилля, 

організованого націями, де держава управляє єдиною економікою 

національного масштабу (Тоффлер, Тоффлер, 2005, с. 328-329). Це 

дозволило владі сконцентрувати економічні та матеріальні засоби для воєн 

значних масштабів, мобілізувати населення завдяки комунікаційним 

системам (транспортним і інформаційним). Економічна форма насилля 

дозволила військовому насиллю перейти з рівня колективного, обмеженого 

діяльністю груп військових професіоналів, на метасоціальний, залучаючи 

також мобілізованих військових, цивільних працівників військово-

економічних об’єктів. У праці "Мистецький твір у добу своєї технічної 

відтворюваності" В. Беньямін аналізує феномен війни як форму 

економічного насилля з позиції техніки, стверджуючи, що лише війна 

спроможна мобілізувати усі сучасні технічні засоби, зберігаючи традиційні 

майнові відносини (Беньямін, 2002, с. 79). Тобто, природним є гальмування 

утилізації продуктивних сил існуючої системи власності, але у процесі 

розвитку технічних засобів, при зростанні енергетичних потужностей 
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спричиняє неприродне використання цих продуктивних сил, неприродну 

утилізацію через війну. Знищення й руйнації, які здійснюються у ході війни, 

постають, за В. Беньяміном, доказом для усього людства того, що техніка ще 

недостатньо розвинена для контролю над стихійними соціальними силами. 

Війна у своєму класичному тлумаченні завжди реалізується як фізична 

форма насилля. Навіть, за умов мінімалізації кількості жертв в умовах 

превалювання військової сили армії однієї зі сторін, військове насилля є 

загрозою застосування фізичної сили, а загроза насилля і є, власне, насиллям. 

Структурна ж форма насилля значною, хоча й не повною, мірою заперечує 

війну як свій інструмент, але виключно у таких конотаціях тлумачення цього 

поняття як "пряме насилля". Інші види і форми війни, навпаки, завдяки опорі 

на спеціалізовані структурні організації, які функціонують передусім на 

принципах чіткості й безумовності підпорядкування, виконують 

інструментальну роль і в структурному насиллі. Як свідчить історія, насилля 

соціальної нерівності й несправедливості, яким є структурне, підтримується 

військовим насиллям, як способом загрози для запобігання руйнування 

встановлених структур. 

Пряма форма військового насилля як складова структурного насилля, 

як правило, здійснюється на ранніх стадіях встановлення нових соціальних 

структур, тобто у період утвердження й домінування "трансцендентного" 

насилля. Це виражається у масовому терорі, геноциді, штучних голодоморах 

для окремих регіонів. Водночас військове насилля може спрямовуватися для 

підтримки функціонування існуючих структур, виступати складовою 

"раціонального" насилля. Останнє реалізується як "військові операції" за 

межами держави, необхідність здійснення яких пояснюється владними 

організаціями або миротворчістю (недопущення локальних військових 

конфліктів між збройними формуваннями), або запобіганням діяльності 

іноземних організацій, які становлять загрозу функціонуванню структурі 

суспільства (наприклад, терористичним організаціям), або захистом 

національних, передусім економічних, інтересів. З одного боку, такі 
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"військові операції" здатні формувати в суспільній свідомості уявлення, що 

наявна соціальна структура і насилля, яке реалізується через нього є самими 

оптимальними для суспільства, а з другого, продукується образ військового 

героя, що акумулює діяльність "пасіонаріїв", спрямовуючи її водночас на 

зовнішні трансформації. Також зазначимо, що успішність ведення війни 

безпосередньо залежить від чіткості структурного підпорядкування 

військових організацій і підпорядкування громадських організацій 

військовим. 

Останні десятиліття позначаються масштабністю діяльності 

терористичних організацій, які сміливо можна визначити як наддержавні і 

наднаціональні. Застосуванню владою власного виняткового права на 

збройне насилля має передувати виявлення структур, на які це насилля може 

поширюватися; це стосується не тільки військових і воєнізованих формувань, 

у безпосередньому розпорядженні або під контролем яких знаходиться зброя, 

але і легітимних чи нелегальних, інституціалізованих (також, які або 

спеціально створені, або виникли стихійно) структур управління 

ними (Захаров, 2010, с. 83). Утвердження системного насилля, по суті, 

виявляє зміст характер ведення сучасних війн. Погодимося з О. Субетто, що 

в еволюції поколінь воєн на початку XXI століття важливим магістральним 

напрямом виникає використання різних видів енергії все глибших страт 

організації матерії та організації живих систем (ядерної зброї, протонної 

зброї, кліматичної зброї, генерації гігантських хвиль цунамі на основі 

особливих технологій енергетичного впливу в особливих точках водної 

товщі світового океану, сейсмічної зброї, біологічної зброї, хімічної зброї, 

полум’яної зброї, генетичної зброї і т. ін.). Але при цьому закцентуємо на 

виокремлених ним наступних напрямах еволюції воєн: перший – це 

використання різних видів інформації та інформаційних мереж, а другий – 

напрямок різних видів соціального, економічного, психологічного, 

духовного, культурного, етногенетичного і етнопсихологічного, освітнього 

впливу (відповідні до них види імперіалізму і види воєн), в тому числі їх 



276 
 

різні комбінації (гібридні війни) (Субетто, 2015). Перший, на нашу думку, 

функціонує насамперед як загроза застосування військової насилля, оскільки 

його застосування може призвести також до завдання шкоди самому 

суб’єкту, а наступний є більш ефективним і поширеним в сучасному світі 

саме завдяки своєму системному впливу.  

Власне, сучасність суттєво змінила характер військового насилля, це 

спричинене, з одного боку, раціоналізацією, дисциплінуванням, 

індустріалізацією та технологічним розвитком, що зумовило інтенсифікацію 

та тоталізацію насилля, а з другого – емансипацією, демократизацією і 

створенням простору свободи, що актуалізувало необхідність пошуку 

безнасильницьких способів вирішення конфліктів (Herberg-Rothe, 2003, 

с. 56). Раціоналізація війни акцентує на демонстрації військової сили, 

удосконаленої військової техніки, що дозволяє примушувати інших 

виконувати власну волю лише загрозою застосування сили, у т. ч. парадами, 

маневрами, масштабними навчаннями. Головними особливостями сучасних 

воєн стали, по-перше, набуття форм боротьби більш цілеспрямованого і 

скоординованого характеру, збільшення їх масштабів 

здійснення (Мандрагеля, 2003, с. 227). Відповідно, можна говорити про 

раціоналізацію воєнного насилля та потребу в значних ресурсах. А по-друге, 

ведення сучасної війни передбачає використання усього комплексу 

економічних, політичних, інформаційних та культурних засобів боротьби. Це 

призвело до збільшення "некласичних воєн", в яких за основу беруться 

стратегії непрямих дій (асиметричних відповідей на вражаючу військову, 

фінансово-промислову та технологічну перевагу) (Мандрагеля, 2003, с. 529). 

А врешті – до домінування у медійному та науковому дискурсах при аналізі 

війни як соціального феномену понять "революційні війни", "інформаційні 

війни", "тероризм", "спеціальні операції" тощо. 

Війна по суті постає універсальним інструментом циклічної зміни 

певних форм насилля. Вона є, по-перше, формою прямого насилля, яка 

одночасно завдає фізичної, моральної та психічної шкоди, характеризується 
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масштабністю дії, дозволяє інтенсивно руйнувати усталені норми, традиції, 

правила, що визначає її як складову "міфічного" насилля. Результатом війни 

є встановлення цінностей і культури переможців в суспільстві переможених і 

актуалізація їх переосмислення переможцями, оскільки досягнуто поставлену 

мету війни. Війна як складова "раціонального" насилля характеризується 

наявністю встановлених правил її ведення. Але утвердження "міфічного" 

ставить вимогу стигматизувати опонентів як тих, хто не дотримується 

правил, відносно яких дозволяється використовувати будь-які методи, в т. ч. 

заборонені на попередній стадії соціальних трансформацій. Це здійснюється 

шляхом ідентифікації супротивника як нерівного собі суперника, який 

проголошується "варваром", який належить до нижчої культури, а 

приниження ворога – прямий крок до допущення будь-якого 

насилля (Кавтарадзе, 2012, с. 18). Що й зумовлює кривавий характер 

"міфічного" насилля. 

По-друге, сакралізація цілей війни передбачає одночасне вираження 

харизми головнокомандувача і дозволяє інтегрувати суспільство в боротьбі 

проти спільного ворога, проти якого висловлюється намір вести війну, 

фактично направити енергію мас на війну всіх проти одного, на утвердження 

"трансцендентного" насилля. По-третє, війна є регулятором критичної 

кількості "бунтівників" (пасіонаріїв) в суспільстві в період домінування 

"раціонального" насилля. Щодо останнього, то військове насилля є і певним 

способом непрямого протесту проти соціальної несправедливості, і засобом 

реалізації прагнення до пригод, до солідарності. Влада використовує ці 

засоби для запобігання утвердження "міфічного" насилля. Вона, на думку 

Е. Фромма, свідомо спрямовує усі бунтарські настрої в русло досягнення 

власних військових цілей; при цьому влада автоматично позбавляється 

небезпеки внутрішнього вибуху, бо в умовах війни створюється атмосфера 

найсуворішої дисципліни й беззаперечного підпорядкування лідерам, яких 

пропаганда звеличує як самовідданих державних мужів, що рятують свій 

народ від знищення (Фромм, 1994, с. 187). А тому регулювання критичної 
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кількості "бунтівників" відбувається або у результаті їх фізичного знищення 

ворогами, або через зниження бунтівних настроїв. 

У праці "Боротьба як внутрішнє переживання" Е. Юнґер образно 

порівнює війну з батьком, який виховав людей, готових до одвічної 

боротьби. Адже війна, за образним висловом філософа, є віссю до 

вібруючого колеса життя, яке обертається у кожній людині, війна надає 

життю форму і сенс (Junger, 1980). Солдати ж, які внутрішньо переживають 

війну, репродукують її з метою щось творити, що призводить до освячення 

як війни, так і усього солдатства. Е. Юнґер водночас і прославляє солдатство, 

(секуляризує та надає статусу чи не найважливішого фактору розвитку 

суспільства), і показує як "внутрішнє переживання", намагаючись виправдати 

війну, надати їй конкретного змісту, сенсу, окреслення її необхідності. Це 

може пояснити передусім суспільними та геополітичними процесами, які 

тривали в Німеччині у 20-30-ті роки ХХ ст., у період між двома світовими 

війнами, коли ідея війни утверджувалась не лише як спосіб розв’язання 

конфліктів між державами, передусім як спосіб існування людини у 

ворожому для неї світу. Ворожість проявляється у механізації багатьох сфер 

життєдіяльності, посиленні у соціальних процесах ролі природного відбору, 

утвердження політичних засобів під час розв’язання конфлікту поколінь. 

Війна як форма соціального насилля, за Е. Юнґером, є тим, що робить 

людей та їх час тим, що вони є насправді, вона втілює в собі Бога – Творця – 

Батька та Вихователя, переходячи на особливий рівень святого і 

трансцендентного, котрий позначається народженням "нової 

людини" (Junger, 1980). Водночас війна постає як ритуал ініціації, а солдати 

відчувають війну, стають її складовою, переходячи до стану мучеників, 

готових з найглибшими переконаннями помирати заради війни як такої. 

Відтак, у період домінування "міфічного" насилля, яке реалізується у формі 

військового насилля, відбувається сакралізація військових героїв, у 

суспільній свідомості продукується образ борця за нове майбутнє, що стає 

інструментом переходу до "трансцендентного". 
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Але після Другої світової війни відбувається зміна образу героя, що 

пояснюється передусім загальним "омолодінням" учасників бойових дій, 

збільшується питома вага підлітків-комбатантів. Патріархальні традиції 

ґрунтувалися на формуванні в чоловіків прагнення об’єднуватися у союзи 

через виконання відповідних ритуалів. Це передбачає змагання з 

ровесниками перед публікою та дотримання кодексу честі. Те, що завжди 

було властиве для лицарів, самураїв, ковбоїв, для "молодих" бойових загонів 

не притаманне. Г. Енценсбергер стверджує, що це ознака аутизму та культу 

безпринципності (Энценсбергер, 1995, с. 144). Тут же він зазначає, що 

молодикам, які беруть участь у громадянських війнах в Анголі, Сомалі, 

Камбоджі, було наплювати на долю одноплемінників, вони їх убивали та 

грабували без найменших докорів сумління. Їх основна філософія – фізично 

знищувати людей, негідних жити поряд з ними. Сформована культура нового 

(постмодерного) вояки, який лишив світ праці, не знає меж, ціну речам і 

чужим життям, оскільки його власне уже забезпечене, його етос – це мораль 

розбійника, який одягається в історичні костюми, але частіше в адідасі та 

кросівках, його ікона – мускули Рембо та Шварценеггера, він не має ні 

національних, ні інтернаціональних переконань, а йде за тим, хто пообіцяє 

найбільшу фінансову винагороду (Шлёгель, 1995, с. 15). Утвердження у 

культурі образу такого героя можна пояснюється К. Шлегелем завдяки 

можливості останнього експлуатувати момент несподіванки, яким для 

цивілізованого світу є безцільне насилля, що спричиняє всезагальний стан 

боягузтва не нездатності до спротиву (Шлёгель, 1995, с. 15). 

З другої половини ХХ століття від поняття "війна" виокремлюється 

поняття "геноцид" як різновид військового насилля. Запропонований 

Р. Лемкіним в 1944 році в роботі "Правління держав "Вісі" в окупованій 

Європі" цей термін увійшов у предметне поле соціальної філософії, 

політичних і юридичних наук. Звичайно, геноцид як форма насилля, 

спрямованої на знищення культурно-економічних основ існування певних 

соціальних груп та спільнот, перш за все національних (хоча може бути і за 



280 
 

класово-становою приналежністю, наприклад, у Камбоджі за режиму 

"червоних кхмерів"), і на знищення самих цих груп, фактично може 

класифікуватися як вид злочину, а отже, він може здійснюватися не лише у 

військовий час. Але погодимося з М. Шоу, який відзначав, що у дійсності 

геноцид, хоча і має довгі історичні антецеденти, він постає новою сучасною 

формою війни на винищення (Shaw, без року). 

Історія ХХ століття містить приклади геноциду, який здійснювався в 

контексті війни, як громадянської (зокрема згаданий вище геноцид 

камоджійців режимом "червоних кхмерів" у 1975-79 рр., хуту народністю 

тутсі в Руанді у 1994 р.), так і щодо іншої держави (зокрема, геноцид народу 

конго бельгійцями у Вільній державі Конго, геноцид євреїв німецькими 

нацистами в Другій світовій війні, геноцид боснійців  сербами в Боснійської 

війни ("Різанина в Сребрениці")). Причому в другому випадку об’єктом 

насилля також можуть виступати стигматизовані як "ворог" соціальні 

спільноти всередині суспільства, яке веде війну, а не тільки співтовариства, 

що представляють державу-ворога. Геноцидом можна кваліфікувати 

внутрішню політику, спрямовану на фізичне знищення певних спільнот, 

зокрема до таких можна віднести політику Сталіна в СРСР, Мао Цзедуна в 

КНР. Геноцид в такому контексті може розглядатися як інструмент 

"міфічного", "трансцендентного" або "раціонального" насилля. 

З огляду на те, що одним із ключових завдань "трансцендентного" 

насилля є сакралізація знову встановлених норм і правил, яка здійснюється 

шляхом соціокультурного "принесення" сакральної жертви, геноцид 

дозволяє, по-перше, мобілізувати значну кількість населення для боротьби 

"всіх проти одного". Це стало можливим також через зміну принципів 

ведення війни в XIX – ХХ ст., за якими військова кампанія передбачає 

широку як фізичну, так і економічну, соціальну, культурну та ідеологічну 

мобілізації. А по-друге, надає йому характеру тотальності. Геноцид, на думку 

Л. Свендсена, "можливий тільки за умови, що порівняно велика кількість 

індивідів готова убивати безліч інших індивідів протягом тривалого часового 
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проміжку" (Svendsen, 2010, с. 31). Геноцид передбачає уже не просто 

військову мобілізацію для захисту власного майна, культури, способу життя, 

а мобілізацію усіх зусиль для здійснення сакрального насилля, в якому 

фізичне вбивство виходить за межі моралі та права і стає нормою, що 

можливо лише за умови масовості та тотальності. Але геноцид не виконує 

функції очищення й інтеграції суспільства, оскільки фізичне знищення 

об’єкта насилля не означає припинення дії самого насилля, а, як свідчить 

історія, "призначення" нових об’єктів.  

Також інструментом трансформації суспільства виступає революція. 

Історично утвердження революції як форми "міфічного" насилля відбулося у 

період Нового часу. Сутнісна відмінність революцій від попередніх прагнень 

радикальних змін полягає, за визначенням Х. Ортеги-і-Гасета, у тому, що у 

ній замість того, щоб пристосовувати існуючий лад до соціальної реальності, 

пропонується останньою пристосовувати до ідеальної схеми (Ортега-і-Гасет, 

Занепад революцій, 1994, с. 380). Це пояснюється переходом до відповідної 

стадії еволюції людського інтелекту. Інтелектуальна ґенеза революцій дістає, 

на думку іспанського філософа, "підтвердження у тому, що є інтелектом у 

кожній расі" (Ортега-і-Гасет, Занепад революцій, 1994, с. 388). З одного боку, 

революція характеризується емоційною складовою, наприклад надмірним 

марнославством, з другого, – появою духу революції, пронизаним вірою в 

чистий розум. Поява в історичному розвитку людства революції як складової 

суспільних трансформацій є закономірним, але це не стосується кожної такої 

зміни. Революції, у першу чергу, стосуються великих історичних циклів.  

Здійснення революції ґрунтується на теоретичних системах і 

передбачає орієнтацію на утопічні моделі, розбудова яких викликає 

контрреволюцію – несприйняття нововведень, орієнтацію на усталені 

соціальні норми та правила. Зведення останніх у ранг ідеалізованих фактично 

є розбудовою нової утопічної моделі, альтернативної революційній, 

спричиняючи "удосконалення" останньої. Відтак, революційний цикл 

соціальних трансформацій складається із низки малих циклів, які 
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представляють собою зміну революційних – контрреволюційних 

теоретичних моделей, в яких простежується зміна тактичних цілей та форм їх 

досягнення відносно попередніх. Революційний цикл завершується 

утвердженням нового світовідчуття, змістовним гаслом якого є "не життя 

існує для ідей, а ідея, інституція, норма – для життя" (Ортега-і-Гасет, Занепад 

революцій, 1994, с. 382). Таким чином, революція виступає, з одного боку, 

компонентом "міфічного" насилля, покликаного зруйнувати усталені норми 

та правила, а з другого – володіє здатністю легітимізуючи теоретичні 

конструкти виступити складовою "раціонального". Але умовою такого 

переходу є недовготривалість домінування "міфічного" та 

"трансцендентного". Якщо ж легітимізація не здійснюється тривалий час 

(критерієм визначення довготривалості можна вважати домінування у 

суспільній масовій свідомості відчуття розчарування ідеями революції, 

невідповідності очікувань до реальних політичних рішень), з’являються 

елементи "трансцендентного" – культ особи, нові політичні ритуали і т. д. 

Сакралізація революційних ідей, а відтак, їх ірраціоналізація унеможливлює 

утвердження "раціонального" насилля.  

Варто погодитися із Г. Арендт, яка, аналізуючи перспективи того, чи 

революція залишатиметься складовою соціального насилля у залежності від 

удосконалення зброї, яка є винятково у розпорядженні у влади, стверджує, 

що подібний розрив існував завжди. Дійсно у суперечці насилля з насиллям, 

на її думку, перевага уряду завжди була абсолютною, але лише до тих пір, 

допоки у недоторканості зберігається владна структура уряду, тобто допоки 

виконуються накази, війська та поліцейські сили готові застосувати 

зброю (Арендт, 2014, с. 57). Закономірно, що послаблення влади, руйнування 

зазначених структур призводять до кардинальних змін, отриманням 

протестувальниками зброї. Субстратний вимір цих процесів дозволяє 

констатувати, що оволодіння агентами соціальних трансформацій зброєю, 

аналогічної за кількістю та потужністю як і у представників відповідних 

владних інституцій, призводить до розпаду влади, актуалізуючи один із 
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альтернативних варіантів подальшого розвитку революцію. Але, враховуючи, 

що в історії наявні факти, коли ослаблені владні інституції продовжували 

існувати доволі тривалий час, а революції так і не відбувалися, виникає 

необхідність визначення обов’язкових компонентів для зазначеного 

переходу. Такими компонентами є безпосередні збройні зіткнення та 

наявність у середовищі революціонерів осіб, які здатні отримати усю повноту 

влади і використати необхідний комплекс ресурсів для завершення 

існуючого етапу домінування "міфічного" насилля та переходу до 

"трансцендентного". 

Основні результати дослідження опубліковано у працях дисертанта: 

Ślusar, W. (2017) Problem przemocy i wojny w kontekście transformacji 

społecznych. Слюсар, В. М. (2017) Насилля: соціально-філософська природа. 

Слюсар, В. М. (2016). Інтелігенція як об’єкт насилля: соціально-

філософський аспект. Слюсар, В. М. (2016). Війна як форма насилля у 

процесі соціальних трансформацій. Слюсар, В. М. (2016). Індикатори виміру 

форм насилля у суспільних трансформаціях. Слюсар, В. М. (2017). 

Провокація як інструмент "міфічного" насилля. Слюсар, В. М. (2017). 

Стигматизація жертви як інструмент переходу від "міфічного" насилля до 

"божественного". Слюсар, В. Н. (2014). Л. Н. Гумилев о проблемах 

взаимодействия этносов. Слюсар, В. Н. (2016). "Прометеевский" и 

"иоанновский" человек как субъекты насилия. Slyusar, V. (2017). Instruments 

of transition of the forms of social violence. Слюсар, В. М. (2009) Проблема 

війни у філософії Ернста Юнгера. Слюсар, В. (2014). Інтерпретація 

поняття "соціальний агент" у філософії П’єра Бурдьє. Слюсар, В. М. (2014). 

Соціально-функціональний зміст агресії як форми насилля: соціально-

філософський аспект. Слюсар, В. (2015). Громадянська участь пасіонаріїв як 

агентів "міфічного насилля" у соціальних трансформаціях. Слюсар, В. (2015). 

Прометеївська людина у філософії Вальтера Шубарта у контексті 

дослідження проблеми насилля. Слюсар, В. (2015). Пасіонарії як суб’єкти 

"міфічного" насилля.  
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Висновки до третього розділу 

Лінійний вимір соціальних трансформацій передбачає аналіз зміни 

його сутнісних характеристик, зокрема змісту і форм насилля, на основі 

наступних критеріїв: тривалість (соціальний час), субстрат, спрямованість, 

функції, рівень насилля, його ефективність та результативність. Застосування 

методів хвильового аналізу дозволяє визначити, як змінюється домінанта 

відповідних форм насилля ("міфічної", "трансцендентної" та "раціональної"), 

що відбувається циклічно. Кожна із зазначених форм присутня на усіх етапах 

соціальних трансформацій, але, відповідно до актуалізації їх функцій 

відносно соціальних норм та правил щодо їх руйнування, встановлення чи 

підтримки, одна з них є домінантною. 

Суб’єктний зріз аналізу насилля здійснено на основі дослідження 

діяльності соціальних агентів насилля. Останні, на відміну від 

об’єктивістського тлумачення індивіда як суб’єкта насилля, чия діяльність 

підпорядкована моделям, структурам, правилам, володіють здатністю, 

освоюючи соціальний простір, здійснювати системи практик щодо зміни 

соціальної структури. До соціальних агентів насилля відносяться пасіонарії – 

творці етнічної домінанти, яка організовує пасіонарність етносоціальної 

системи, спрямовує її подальший розвиток завдяки здатності створювати 

взірець поведінки для інших членів колективу, для представників певного 

етносу, які вкладають власну збиткову енергію в організацію та управління 

одноплемінниками на усіх рівнях соціальної ієрархії, визначає характер 

соціальних трансформацій. Діяльність пасіонаріїв не обмежується етнічною 

системою, а поширюється на усі інші системи суспільства. У період 

соціальної стабільності діяльність пасіонаріїв регламентована правовою 

системою, яка стигматизує їх як загрозу власному функціонуванню, але 

трансформаційні процеси актуалізують їх соціальну значимість, завдяки 

таким притаманних їм рисам: неутилітарна спрямованість діяльності 

пасіонаріїв, відсутність самоцензури, низький рівень самоконтролю, 

превалювання імпульсу до творчості та перетворення над інстинктом 
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самозбереження. Пасіонарії як соціальні агенти насилля виявляють 

готовність до здійснення репресій проти незгодних із новим правом. Їх 

діяльність та поведінка має риси маргінальності, підвищеної агресивності та 

вольовий характер, що інтенсифікує процес руйнування конкретних 

соціальних норм та порядків. Інструментом "міфічного насилля" є створення 

та продукування в масовій свідомості образу "героя" та "героїзму" як моделі 

поведінки, праобразами для чого стають пасіонарії завдяки їх жертовності. 

Стримуючим фактором здійснення насилля пасіонаріями є діяльність "чесних 

і принципових" та "гармонійних" осіб. 

Здійснено аналіз стереотипних моделей поведінки соціальних агентів 

насилля, зумовлених культурно-цивілізаційними установками. Основними 

моделями є "прометеївська", "іоаннівська" (за В. Шубартом) та 

"буддистська", які орієнтуються, відповідно, на героїчну, месіанську та 

ненасильницьку установки. "Прометеївська" людина представляє епоху, в 

якій стверджується героїчний архетип, вона прагне до панування над світом і 

до соціальних змін. У результаті перемоги первісного страху в ній 

сформувалися такі типові риси, як прагнення до авторитету, чітке 

унормування соціального життя, прагнення до роздробленості. Нормування 

виражається у формі легітимного насилля, роздробленості, яка викликає 

війни, що виконують у цьому контексті інтегральну соціалізуючу функцію. 

"Іоаннівська" людина здійснює насилля передусім по відношенню до себе 

через відмову від земних благ, через швидке прощення суб’єктів насилля за 

власне пограбування та убивства. Насилля для "месіанської" людини 

сприймається як необхідність для досягнення мети. 

Домінування однієї із зазначених форм насилля можна затвердити на 

основі індикаторів, які відображають відповідні зміни параметрів 

контрольованого процесу. Одним з ключових індикаторів є агресивність. 

Агресія є одним із способів здійснення насилля, але не усі форми агресії є 

насиллям, а лише інструментальні. Для них властиве використання 

усвідомлюваних дій, які причиняють шкоду об’єкту, як засобу досягнення 
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мети, що передбачає його підкорення, яке є атрибутом насилля. Незважаючи 

на деструктивний характер агресії, дія якої детермінована системою 

стримувань, запобігань і протидії їй, закріплених в моралі, юридичних 

нормах, агресія може бути єдиною адекватною моделлю як для подолання 

перешкод на життєвому шляху особи, так і для соціальних змін та, навіть, 

трансформацій загалом. Утвердження "міфічного" насилля позначається 

значним зниженням розумових потуг на раціональне розв’язання конфлікту в 

обох сторін – влади і опонентів при одночасному пробудженні первісних 

інстинктів, а відтак суспільство у ці періоди повністю перебуває під владою 

стихійних поривів і чинників. Інші індикатори: усвідомлення суб’єктами змін 

власної сили, що вони мають достатню кількість ресурсів для здійснення 

запропонованих змін і подальших трансформацій; критика, яка політизується 

і стає інструментом тиску на владу та інструментом "раціонального" насилля; 

криза (як індикатор утвердження "міфічного" насилля відображає стан 

діалектичної боротьби між існуючими соціальними нормами та правилами та 

необхідністю встановлення нових як джерела соціальних трансформацій, 

криза у сфері духовної культури передує утвердженню в суспільстві 

"трансцендентного", а у правовій системі суспільства – "раціонального"); 

субстрат, який передбачає наявність визначальної матеріальної основи, 

сукупності матеріальних цінностей, які призводять до утвердження 

відповідних форм насилля; терор як опір трансформаційним процесам або як 

підтримка нововстановленій владі, яку отримали агенти соціальних 

трансформацій, які у такий спосіб прагнуть завершити цикл домінування 

"міфічного" насилля та стимулювати утвердження "трансцендентного". 

Переходи від домінанти однієї форми насилля до іншої здійснюються у 

формі стрибка і передбачають наявність відповідних інструментів впливу. 

Такими інструментами є: провокація при переході від "раціонального" до 

"міфічного", стигматизація жертви – від "міфічного" до "трансцендентного" 

та легітимація – від "трансцендентного" до "раціонального" насилля. 

Провокація спрямована проти домінування "раціонального" насилля для 
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заперечення існуючих соціальних норм та правил, які суб’єкт провокацій не 

здатен змінити самостійно. Але вона через короткотривалий ефект не є 

складовою "міфічного" насилля, а інструментом переходу із "раціонального" 

до "міфічного". Сама провокаційна подія – це оперативний засіб руйнування 

цінностей, які складають серцевину суспільства, вона спрямована на ціннісну 

дезорієнтацію індивідів. Провокація ставить за мету розкрити реально 

виконувані функції влади та артикулювати необхідність зміни останньої, а 

також відповідних норм та правил із використанням насильницьких методів. 

Дії спровокованого об’єкта легітимізують застосування інструментів 

"міфічного" насилля суб’єктом. провокація як інструмент переходу від 

"раціонального" насилля до "міфічного" спрямована на збільшення спільноти 

розлючених за рахунок включення до неї долучених до протестів осіб. 

Провокація фактично легітимізує дії агентів змін, які правовою системою 

можуть визначатися як злочинні. 

"Міфічне" насилля характеризується інтенсивною міметичністю, що, 

по-перше, спричиняє "міметичну кризу" (прагненні всіх членів суспільства 

володіти одним і тим же об’єктом, стан всезагального суперництва, соціальні 

взаємовідносини формуються на принципах насилля один до одного). А, по-

друге, заперечується будь-яка можливість його переходу в інші форми без 

втручання зовнішніх факторів. Криза долається через стигматизацію у 

суспільній свідомості жертви, що призводить до зміни домінанти насилля 

"всіх-проти-всіх" на насилля "всіх-проти-одного". Це постає передумовою 

подальшої сакралізації жертовного, відділення насилля від його носіїв, 

визнання жертвою своєї провини, яка фокусує на собі усі підозри, напруги та 

репресалії, і утвердження "трансцендентного" насилля. Перехід від 

"міфічного" насилля до "трансцендентного" здійснюється шляхом 

трансформації домінуючого соціального утопічного міфу на міф про 

очищувальну жертву – міф про цапа відбувайла. Водночас стигматизована як 

жертва соціальна група чи спільнота отримує у суспільній свідомості ярлик 

"суб’єкт, який здійснює насилля", навіть якщо її діяльність не класифікується 
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за існуючими у відповідний момент нормами правової системи суспільства 

як насильницька та злочинна. Вибір стигмати жертви залежить також від 

наявності у соціальних груп і спільнот віктимних ознак (ознак, які виявляють 

схильність стати у перспективі жертвою злочину). Спільнота з такими 

ознаками у масовій свідомості відображається не як "інший", а як 

"аномальний", як загроза встановленим соціальним порядкам та стабільності, 

як "ворожий". 

Легітимація насилля є інструментом утвердження "раціонального" 

насилля. Вона спрямована на: обмеження відкритих форм насилля та 

отримання моральної санкції на застосування "раціонального". Складовими 

цього інструменту є публічність і театральність упровадження затверджених 

норм та правил. Війна як вид соціального насилля, який характеризується 

організованістю боротьби, застосуванням зброї, здійснюється спеціальним 

соціальним інститутом (армією) або збройними формуваннями із залученням 

економічних, політичних, ідеологічних та дипломатичних засобів 

реалізується на індивідуальному та колективному рівнях. Війна як 

індивідуальна форма соціального насилля ґрунтується на необхідності 

реалізації чоловічої, варварської, фізичної боротьби як внутрішнього 

переживання, де "внутрішнє" мислиться у контексті ніцшеанського 

"усвідомлення" ("Verinnerlichtung"), а переживання як одухотворення та 

сублімація боротьби. На колективному рівні насилля реалізується в 

політичній, економічній, колективній формах.  
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Розділ ІV Трансформація насилля у сучасному суспільстві 

 

4.1. Глобалізація як чинник трансформації насилля у сучасному 

світі 

 

Соціальні, економічні, політичні та культурні процеси, об’єднані 

глобалізаційною стратегією, дедалі з більшою силою загострюють конфлікти, 

в яких основним носієм невдоволеності є індивід, який протиставляється 

існуючим соціальним порядкам. Сучасна епоха – епоха глобалізму 

позначається прагненням усієї світової спільноти до демократизації як єдино 

правильної стратегії розвитку кожного суспільства. А це, власне, передбачає 

створення таких соціальних відносин, які б виключали прямі насильницькі 

дії з боку певних владних інституцій, соціальних груп чи окремих осіб. А 

отже, змінюється і форма реалізації насилля. Заразом перед науковцями 

актуалізується проблема зміни соціальної дії насилля за змістом під впливом 

глобалізаційних процесів. 

Також відносно дослідження проблеми соціальних трансформацій та 

визначення специфіки насилля як їх субстанційної характеристики за доби 

глобалізації варто врахувати зміну співвідношення стабільності та 

змінюваності у цей період: з одного боку світ охоплюють фундаментальні 

трансформації в усіх сферах, а з другого – інновації стають умовою 

стабілізації, відтак, виникає особливий тип традиції – традиція постійних, 

перманентних змін, яка є альтернативою стабілізуючій функції національних 

традицій (Кримський, 2008, с. 341). Глобалізм як політична ідеологія 

соціальних сил, що прагнуть спрямувати глобалізаційні процеси у власних 

інтересах, прагне комплексно використовувати усі зазначені напрями, 

визначаючи необхідність використання різних методів насилля (наприклад, 

"для боротьби з тероризмом", "для стабільності в регіоні", "для проведення 

непопулярних реформ", "для захисту інтересів європейської чи світової 

спільноти"). Водночас, сучасний світ регулярно переживає неконтрольовані 



290 
 

локальні спалахи насилля з боку населення як певний протест не лише проти 

діяльності влади, але й проти соціальних процесів, спричинених 

глобалізацією. Деструктивне насилля характеризується виплеском 

несублімованої енергії, нетривалістю у часі та швидким згортанням при 

прийнятті конкретного політичного рішення. Відтак, виникає питання, які 

види соціального насилля актуалізуються останніми десятиліттями та яким 

чином змінюється характер їх здійснення у наш час. 

Глобалізаційні процеси спричинили складні соціальні перетворення, 

змінюється і сам характер насилля. Так, С. Жижек визначив три форми 

насилля, актуалізовані у глобалізованому суспільстві: прямі "терористичні" 

напади (терористи-смертники), праве популістське насилля, "ірраціональні" 

спалахи насилля у молоді з передмість (Жижек, 2006, с. 3). Але, незважаючи 

на відмінність форм насилля, їх зміст та мотиви є близькими. Природа 

насилля у змінах в економічній, політичній, культурній, демографічній та 

технологічних сферах суспільства. Глобалізаційні процеси в економіці та 

політиці призвели, на думку М. Хардта та А. Негрі, до змін режиму 

заробітної плати, яка як функція регулювання заміщується гнучкою і 

глобальною кредитно-грошовою системою. Соціальне управління через 

установлені норми, відповідно, заміняються процедурами контролю й 

поліцейськими заходами, панування ж здійснюється за допомогою 

комунікативних мереж (Хардт, Негри, 2004, с. 200). Відтак, за доби 

глобалізму зростають мобільність та міграція робочої сили (трудова міграція 

з країн "третього світу", втеча політичних біженців, переміщення зайнятих у 

сфері інтелектуальної праці та сфері послуг), знімається низка 

дисциплінарних обмежень стосовно робітників. Це, у свою чергу, спричиняє 

необхідність застосування владою крайнього насилля. 

Масштаби міграції є непорівнянними за всю історію людства. 

Демографічні зміни загрожують стабільності розвитку соціальних структур 

європейських спільнот, вимагають від влади прийняття рішень щодо 

обмеження легальної міграції та посилення охорони кордонів для запобігання 



291 
 

нелегальної. Але впровадження таких законів здатне спричинити опір як з 

боку мігрантів, так і з боку корінного населення, яке співчуває їм. Виникає 

проблема легалізації насилля. Ідеологія глобалізму визначає жирарівською 

"жертвою", принесення якої дозволить легалізувати насилля, – "суб’єкт, 

здатний до насилля". Цим поняттям позначається не конкретна особа, а 

образ, продукований в масовій культурі, в якому в концентрованій формі 

закріплюється культура незахідноєвропейського типу як загроза економічній, 

соціальній та культурній стабільності Заходу. Звісно, праобразом цього 

суб’єкта може стати як окрема особа, так і соціальні групи й спільноти 

(наприклад, жителі афроамериканських гетто в США), а також цивілізації 

(передусім, ісламська). 

Важливим інструментом формування такого образу у глобалізованому 

світі стає соціальний міф, який, фактично, є складовою "раціонального" 

насилля, заміщуючи ідеологію. Остання у цьому контексті виступає 

системою цінностей як фундаментальної основи функціонування 

суспільства. Соціальний міф, на думку О. Андрієнко, диктує свій варіант 

світу, який існує ніби паралельно із реальністю, при чому "цей міфічний світ 

є цілком реальним для тих суб’єктів, які вірять у його 

природність" (Андрієнко, 2008. Соціальні міфи, с. 10). Специфікою 

сучасного світу є те, що, враховуючи активний розвиток інформаційних 

технологій, особа для сприйняття цього міфічного світу, для утвердження 

соціального міфу елементом особистісного світогляду не потребує 

включення у нього через у демонстрації, вона передусім виявляє внутрішню 

схильність погоджуватися з певною ідеєю для того, щоб розділяти ті чи інші 

соціальні міфи. Погодимося із Р. Войтович, яка зазначає, що в межах 

глобального масового суспільства ідеологія підміняється "глобальним 

соціальним міфом", сутність якого зводиться до того, що сучасний світ має 

розвиватись шляхом омасовлення через застосування однакових стандартів 

розвитку, глобальний соціальний міф стає засобом формування масової 

свідомості, яка забезпечує цілісність глобальної картини світу, де кожне 
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суспільство розробляє таку стратегію розвитку в умовах глобалізації, яка 

насамперед відповідає критеріям його власного розвитку (Войтович, 2006). 

Відтак, з одного боку, спостерігаємо продукування глобального образу 

"суб’єкта, здатного до насилля", а з другого – у кожному суспільстві окремо 

стигматизуються конкретні соціальні спільноти цим "суб’єктом". Глобальний 

соціальний міф "раціоналізує" необхідність застосування насилля до 

"суб’єкта" без фундаментальної опори на теоретичні пояснення, а завдяки 

його таким характеристикам як вербальне оформлення, всезагальність, 

одночасна синкретичність та біполярність. Тобто світ у міфі постає як 

цілісний, уніфікований, стабільний, але з наявними загрозами для кожного 

від певних спільнот. 

"Суб’єктом, здатним до насилля" стигматизуються представники гетто, 

до яких належать передусім мігранти, що доволі тривалий час проживають в 

країні, пройшли культурну адаптацію, але в суспільній свідомості їм надано 

образ "Іншого". Суспільство ставиться до них демонстративно толерантно, 

намагаючись приховати конфлікт, що протікає в латентній формі. Показовим 

є здійснення інформаційною владою США насилля стосовно цього суб’єкта 

під час подолання наслідків екологічної катастрофи в Новому Орлеані в 

2005 році. У засобах масової інформації постійно повідомлялося про масові 

факти мародерства, пограбувань, насилля в зруйнованому ураганом місті, 

висловлювалась думка про панування соціального хаосу. Враховуючи, що в 

Новому Орлеані проживало понад 65 % афроамериканців, ці висловлювання 

носили расистський відтінок, наголошувалося на недостатній цивілізованості 

чорного населення. Згодом з’ясувалося, що у більшості випадків ЗМІ 

подавали неперевірену інформацію, чутки, які подавалися як точні факти, 

однак влада зуміла створити образ суб’єкта, здатного до насилля, принісши в 

"жертву" афроамериканців, і, як наслідок, до міста так і не повернулася 

значна частина населення (до 2005 року чисельність населення складала 

455 тис. чол., а в 2008 р. – понад 300 тис.) (Жижек, 2006). 
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Образ "жертви" дозволяє владі не лише легалізувати насилля, але й 

створити нові обмеження, "стіни" від суб’єктів, здатних до насилля. 

Аналізуючи політику Європейського Союзу, С. Жижек, стверджує, що 

падіння Берлінського муру та перемога ліберальної демократії виявили 

необхідність створення нових стін, що яскраво розкриває суть утвореної 

"глобальної" спільноти: огородження Європи від напливу емігрантів; 

фундаментальне розділення між тими, хто входить до сфери економічного 

процвітання, й тими, хто з неї виключений; відмежування багатих від чорних 

мешканців гетто в США (Жижек, 2006). І варто відзначити, що провідну роль 

у цьому відіграють не закони, які регламентують встановлення 

розмежування, а, передусім, культура, чий зміст зазнає суттєвого впливу з 

боку глобалізаційних процесів. 

Сучасна хистка культура на відміну від культури епохи національно-

державного будівництва, на думку З. Баумана, не має "людей" для 

"культивування, розвивання", замість того вона має клієнтів, яких треба 

спокушати і зваблювати (Bauman, 2008). Про культ насилля Г. Арендт 

говорила ще у 1970 році у праці "Про насилля", визначаючи його причиною 

жорстоку фрустрацію здатності до дії в сучасному світі, адже бунти в гетто 

та безлади в університетах дають їх учасникам відчуття спільної дії, яке вони 

переживають доволі рідко (Арендт, 2014, с. 97). Культура виявляє 

неспроможність у пошуку альтернативних шляхів розвитку, що 

ускладнюється інтенсивним поступом інформаційної культури суспільства. 

Ця проблема, за твердженням М. Козловця, ускладнюється ще й тим, що 

"віртуальне насильство втрачає свою суть, оскільки розглядається як 

самодостатнє явище на відміну від реальності, де воно раціоналізоване в 

тому розумінні, що служить короткотерміновим цілям" (Козловець, 2009, 

с. 186). Сучасні мас-медіа прагнуть ніби підіграти аудиторії, виявляють її 

потаємні сексуальні, агресивні та користолюбиві бажання. З цією метою на 

екранах телевізорів, в Інтернеті постійно транслюються сцени насилля 

(конфлікти, аварії, вбивства, катастрофи тощо). Найбільш небезпечним, на 
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нашу думку, є романтизація злочинців (наприклад, серіал "Бригада", фільм 

"Бумер"), що формує у глядачів відношення до злочину як до норми. На 

підтвердження необхідності показу таких відеороликів наводиться концепція, 

за якою людина, переглядаючи сцени насилля, проходить через катарсис, 

позбавляється негативної енергії.  

До глобальних "суб’єктів, здатних до насилля" причисляються також 

"новітні варвари". Сучасна техногенна, віртуалізована західна культура 

зазнає значного впливу "відсталих", з її позицій, культур. Це явище у 

філософських науках отримало назву "новітнє варварство". "Новітні 

варвари" – це ті, хто постійно руйнуючи шукають шляхи, навіть там, де 

західна культура бачить "нездолані гори";вони, за М. Хардтом та А. Негрі, 

"руйнують стверджувальним насиллям, прокладаючи нові стежини життя 

через власне матеріальне існування" (Хардт, Негри, 2004, с. 203). Виникає 

проблема, наскільки варвар здатен впоратися з новітніми досягненнями 

культури. Варто зауважити, що взаємодія "людина – техніка" під впливом 

глобалізаційних процесів призвела, за висловом Е. Балібара, до 

"інституціональної расизації ручної праці як прояву "класового расизму". Ще 

з античних часів у філософських елітах панувала зневага до ручної праці, яка 

протиставлялася інтелектуальній, автоматизація виробництва виявила нову 

форму презирства – до механізованої тілесної праці, де людина є придатком 

до машини. Така праця є надексплуатацією, за якої відбувається послідовне 

руйнування організму та пригнічення інтелектуальних функцій (Балибар, 

Валлерстайн, 2004, с. 245-246). Як правило, іммігранти виконують в 

європейських державах саме таку працю. Подолання соціального презирства 

до їх праці можливе одним способом – через насильне "оцивілізовування 

варварів", спрямоване, насамперед, на друге покоління, що дозволить їм з 

покоління до покоління закріпитися на відведеному місці соціального 

простору й набути європейського походження. 

Глобалізація спричинила процеси утвердження насилля у багатьох 

сферах суспільного життя. Подолання "міфічного" насилля шляхом його 
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трансформації у "трансцендентне" можливе, за визначеним П. Бурдьє 

законом збереження насилля, шляхом глобального його скорочення, яке як 

продукт "інертного насилля" економічних і соціальних структур та 

механізмів, котрі беруть участь у його відтворенні, проявляється щоденно, 

хаотично, в сім’ях, на підприємствах, тюрмах, лікарнях, школах 

тощо (Бурдье, 1999, с. 119). Але, на нашу думку, політичні методи є 

недостатньо ефективні, на відміну від економічних та культурних. 

Незважаючи на те, що "суб’єктом, здатним до насилля" у сучасному 

глобальному світі може стигматизуватися будь-яка соціальна спільнота, за 

останні два десятиліття чітко простежується тенденція до продукування у цій 

ролі у масовій свідомості західних суспільств образу мусульман. Причиною 

акцентування на релігійній основі поділу взагалі Е. Тоффлер назвав кризу 

сучасної стадії розвитку західної цивілізації (цивілізації Другої хвилі), 

спричиненої секуляризмом. Як наслідок, зростають релігійні екстремістські 

течії, які прагнуть повернути допромисловий фундаменталізм, а також 

неоязичницькі релігійні рухи та нетрадиційні вірування. Вони ставлять за 

мету "втамувати релігійну спрагу". Утім, релігійні пристрасті, чи вони щирі, 

чи лише маска інших почуттів, можуть стати іграшкою політичних демагогів 

і занадто легко перетворені на спрагу насилля (Тоффлер, Тоффлер, 2005, 

с. 321). Актуалізована нині роль ісламу не лише як духовно-культурного 

фактору, а як засобу цивілізаційної та національної ідентичності в 

глобалізованому світі, який заперечує процеси секуляризації. Іслам, на думку 

відомого українського релігієзнавця А. Колодного, – це доволі мирна релігія, 

але він не терпить несправедливості щодо себе, він здатний активно 

захищати себе від скривдників, здатний до помсти (Колодний, 2010, с. 102). 

Разом з тим, не погодимося із думкою Е. Тоффлера про те, що саме пам’ять 

про недавній колоніалізм є причиною негативного ставлення 

мусульманських народів до західної цивілізації (Тоффлер, Тоффлер, 2005, 

с. 321). Така позиція абсолютизує політичну складову цієї проблеми, 

залишаючи поза увагою конфлікт між мусульманським способом життя з 
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формами духовності та життєдіяльності, які утверджуються в суспільстві 

постмодерну, й проникають переважно через молодіжне середовище.  

Аналізуючи визначені дослідниками проблем ісламу В. Шадідом та 

П. С. ван Конінґсвельдом причини негативного ставлення Заходу до 

мусульман загалом, зокрема такі моделі як: модель мінливих відносин між 

начальником і підлеглим; модель зіткнення цивілізацій та обов’язкового 

ворога; модель політичного ісламу; модель спрощеної інформації і модель 

збільшеної мусульманської імміграції в Західний Світ (Shadid, 2002, с. 177), 

можна акцентувати на ролі масової комунікації у формуванні негативного 

образу мусульман. Одним із перших кроків до утвердження в масовій 

свідомості уявлення про мусульман як суб’єктів, здатних до насилля, була 

поширена у західних мас-медіа перед війною 1991 року в Перській затоці 

"експертна" інформація про Близький Схід та арабів. Стверджувалося, що 

там "усі дороги ведуть до базару; араби розуміють лише силу; брутальність і 

насилля – елементи арабської цивілізації; іслам – нетолерантна, сегрегаційна, 

"середньовічна", фанатична, жорстока, антижіноча релігія" (Саїд, 2001, 

с. 414). Самі араби протягом останніх десятиліть зображаються винятково як 

насильники та вбивці. Більше того, і донині, як стверджує Е. Саїд, "немає 

жодної іншої такої етнічної або релігійної групи, про яку було б дозволено 

писати або казати все, не наражаючи себе на небезпеку категоричних 

спростувань і протестів" (Саїд, 2001, с. 372). Водночас будь-які інші думки з 

цього приводу засуджуються, піддаються нищівній критиці. А після подій 

11 вересня 2001 року іслам став ототожнюватися з насиллям. Так, 

здійснивши лінгвістичний аналіз концепту "іслам" в англомовній 

публіцистиці, О. Хорошун стверджує, що у американському 

концептуальному просторі "Іслам" викликає негативні асоціації (Хорошун, 

2011). Образ мусульман як "суб’єктів, здатних до насилля" характеризується 

цілісністю, тобто весь ісламський світ сприймається як однорідний, 

індивідуально-групові відмінності стерті. Більше того, "часто він постає 

навіть не як узагальнюючий образ, а як персоніфікація усього злого, 
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ворожого і жорстокого у світі" (Бутиріна, 2011, с. 170). "Інший", який 

оцінюється як "ворожий" стає потенційним носієм насилля, якого потрібно 

негайно зупинити. 

Не завжди засоби масової інформації здійснюють цілеспрямоване 

формування образу мусульман як "суб’єктів, здатних до насилля". Так, 

українська журналістка О. Гнесь, проаналізувавши форму подачі новин про 

події в ісламських країнах українськими телеканалами, дійшла висновку, що, 

з одного боку, ними інформація подається без ідеологічної ксенофобної 

упередженості щодо мусульман, а з другого – через професійні штампи та 

кліше інформація подається необ’єктивно, не у повному обсязі (Гнесь, 2010, 

с. 128). Будь-яка надзвичайна подія (вибух, аварія і т. ін.) в цих країнах 

стереотипно подається без старанної перевірки фактів як терористичний акт, 

навіть, якщо це побутові випадки. Така стереотипізація та використання 

кліше дозволяють журналістам суттєво економити час при підготовці 

матеріалів, зміст яких не потребує обов’язкової перевірки. Разом з тим це має 

і політичну основу, оскільки для стереотипізації ісламу у мас-медіа 

характерними, за визначенням М. Бутиріної, є "інституціоналізація, 

політизація й десакралізація релігії; викривлення засадних її положень; 

актуалізація упередженого ставлення до мусульман, що негативно 

позначається на міжконфесійних відносинах …Типовим для медіа є 

недиференційоване подання релігії в аспекті духовності людини та в розрізі 

ззовні нав’язаних їй спекулятивних політичних претензій" (Бутиріна, 2010, 

с. 120). Таким чином, у мас-медіа стереотипізується асоціативний ряд: 

"іслам" – "насилля", "ісламський світ" – "тероризм", "мусульманин" – 

"віруючий, здатний до насилля". У такий спосіб конструюються моральні 

паніки щодо ісламської загрози, тиражуються й миттєво поширюються 

образи мусульман як "Ворожих" (замінюючи уже раніше створений образ 

"Чужих"). У свою чергу це актуалізує необхідність для кожного 

мусульманина виправдовуватися, що він не є терористом і не має наміри 

здійснити насильницькі акти. На тлі зростання апокаліптичної теми явище 
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поширення ісламу маркується як "катастрофа" в одному ряду з темами кінця 

світу через природні катаклізми та через вторгнення інопланетян.  

Ще одним способом формування образу мусульман як "суб’єктів, 

здатних на насилля" є реалізація принципу європоцентризму, що передбачає 

визначення усіх досягнень (культурних, економічних, політичних, правових і 

т. д.) західної цивілізації як зразкових. За доби глобалізації дедалі більше 

досягнення інших цивілізацій, їх традиції та соціокультурні норми 

оцінюються у суспільній свідомості Заходу як застарілі, несучасні. У той же 

час, як зазначає Садик Дж. аль-Азм, сучасність – це суто європейський 

винахід. Європа взагалі "створила сучасний світ не для того, щоб звертатися 

до арабів, мусульман чи до будь-кого іншого за порадою, а зробили це за 

рахунок усіх інших" (al-Azm, 2006, с. 115-116). Аналіз ісламської культури 

на основі європоцентристського принципу здійснюється не для пошуку точок 

конфлікту між Заходом і Сходом для його розв’язання, не для розуміння 

поведінки мусульман, а, передусім, для підкреслення відмінностей та переваг 

західної культури (Саїд, 2007, с. 176). Тобто, у разі втрати цією спільнотою 

віктимних ознак "жертви" вона може бути заміщена іншою (етнічною чи 

релігійною), яка класифікуватиметься як несучасна. 

Набуття мусульманами віктимних ознак "жертви" має соціально-

економічне підґрунтя, передумови для якого з’явилися ще після Другої 

світової війни. Переважна більшість мусульман, які проживають нині у 

Європі, переселилися сюди ще в 60-тих роках ХХ століття. З часом 

гастарбайтери, пустивши тут коріння, отримали право на запрошення до 

переїзду своїх родин ("возз’єднання сімей"). А згодом, після прийняття 

Женевської конвенції про статус біженців, тут з’явилися і значні групи 

біженців (Slyusar, & Stolyar O. 2012, с. 414). Це спричинило комплекс 

проблем: зростання рівня безробіття, погані житлові умови, труднощі в 

отриманні освіти (особливо вищої), появу гетто – мікрорайонів міст, де 

мешкають переважно вихідці з ісламських країн, при чому, в основному, у 

соціальному житлі, право на отримання якого надавалося лише після певного 
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періоду проживання в країні, наприклад в Англії – 3-5 років. Бунт 

мусульман-імігрантів проти визначеного їм місця в суспільстві долається 

через насильне "оцивілізовування варварів" з боку суспільства, що 

передбачає засвоєння уже наступним поколінням іммігрантів європейських 

культурних зразків. 

Збільшення кількості мусульман в Європі ставить вимогу пошуку 

соціального компромісу, а відтак і необхідності демаркації понять "іслам" та 

"ісламський тероризм" у суспільній свідомості. Зокрема у матеріалах "Релігія 

та насилля" ("Religion und Gewalt"), підготовлених Австрійським Інститутом 

релігії та миру, містяться спеціальні роз’яснення про насилля, яке може 

виникати на релігійному ґрунті загалом та у практиці кожної релігії зокрема. 

Про іслам, який, щоправда, йде у списку першим (незрозуміла основа 

формування ряду), особливо наголошується, що іслам не є релігією насилля, 

як і всі релігії, іслам також представляє етику світу, метою якої є зниження 

міжособистісного насилля. А щодо питань застосування військового насилля, 

які розглянуті в ісламі, то відсутність їх в християнстві пояснюється, що Ісус 

не мав військової могутності, на відміну від Мухаммеда, який був 

повноправним політичним лідером (Wagnsonner, 2007, с. 10-11). При цьому 

чітко визначені умови застосування військового насилля, оголошення 

джигаду, розрізнення понять "фундаменталізм" та "тероризм". Р. Лукабо, 

Г. Фукуа, Дж. Кенджемі та К. Ковальскі досліджуючи психологічні та 

політичні аспекти тероризм звертають увагу на відмінність між релігійним 

вченням ісламу та змістом терористичної діяльності ісламських 

фундаменталістів. Посилаючись на аналіз ідей ісламського фундаменталізму 

С. Ашмові, вони роблять висновки, що їх войовнича доктрина – це політична 

ідеологія, а не віра, що вони невірно сприймають власне релігійне навчання, 

бо перебувають під впливом політичної пропаганди (Лукабо, Фукуа, 

Кенджемі, Ковальскі, 2002., с. 39). Відтак, терористичні акти з боку 

ісламських терористів не мають системного характеру, немає достатньо 

підстав стверджувати про стратегію терористичної боротьби проти 
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немусульман, а, скоріше за все, інструментом політичної боротьби між 

європейськими партіями. Продукування створеного образу мусульман як 

"суб’єктів, здатних до насилля" у суспільній свідомості західних суспільств 

призводить до сприйняття кожного факту побутового злочину як 

терористичного акту та до сприйняття як несуттєвого факту терористичних 

актів немусульманськими організаціями. 

Нині все більше утверджується думка про розбудову європейської 

моделі ісламу, яка б інтегрувала європейських мусульман і сприяла їх 

адаптації до європейської спільноти. Як стверджує А. Колодний, лідерство 

протидії ісламському світу, поширенню мусульманства з підштовхуванням 

до цього єврейського лобі перебирають на себе США, прагнучи водночас 

навернути до цього і європейські країни (Колодний, 2010, с. 102). Це може 

призвести до протистояння двох цивілізацій – християнської та ісламської. 

На основі аналізу тенденцій розвитку європейських соціальних процесів 

можемо стверджувати, що в принципі таку модель не прийняла європейська 

демократія. Утім спостерігається тенденція зображення засобами мас-медіа 

мусульман як ворога Заходу, поширення ісламофобних настроїв, 

утвердження мусульман як "суб’єктів, здатних до насилля". 

Гостру дискусію у наукових і політичних колах в Німеччині і в Європі 

загалом викликала праця економіста Тіло Саррацина "Німеччина 

самоліквідовується", в якій автор заявив, що імміграція мусульман 

(передусім арабів та турків) має шкідливий для Німеччини характер. 

Основною причиною нездатності цих іммігрантів інтегруватися до 

європейської спільноти він назвав ісламську культуру. Також, на його думку, 

відсутність розрізнення між ісламом та радикалізмом, фундаменталізмом та 

насиллям, а також висока фертильність, низький рівень освіти серед 

мусульман викликають зростання несприйняття їх у Європі (Sarrazin, 2010). 

Відтак, образ мусульман як "суб’єктів, здатних до насилля" поповнюється ще 

однією ознакою – причина економічної та соціальної нестабільності. Цей 

аргумент актуалізується протягом останніх років у контексті пояснення 
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економічних проблем, які виникають в результаті суттєвого збільшення 

кількості іммігрантів з мусульманських країн. При цьому ігноруються самі 

причини зростання даної кількості – гуманітарна та соціально-економічна 

катастрофа в охоплених війною країнах Близького Сходу та неефективні 

методи протидії та запобігання з боку світової спільноти. По суті ця й 

наступні праці Т. Саррацина позначаються пропагандою ідей культурного 

расизму. 

У європейських ЗМІ дедалі частіше лунають антимусульманські 

настрої, утверджується ісламофобія (ворожість до ісламу, 

антимусульманський расизм) (Muslims in the European Union). Поняття 

"ісламофобія" введено у науковий обіг не стільки через фіксацію факту 

ворожості до мусульман, скільки у зв’язку з утвердженням нової соціальної 

реальності, в якій упередження проти мусульман має системний 

характер (Conway and others, 1997, с. 4). Йдеться про розмежування, з 

одного боку, дискусії між мусульманами та немусульманами стосовно 

конкретних релігійних, політичних, соціальних чи культурних питань та 

відповідної критики відповідних соціальних, політичних та культурних норм 

суспільств, які ґрунтуються на ісламських релігійних нормах, а з другого 

боку, ворожості та агресії до цієї релігійної соціальної спільноти. Арабський 

вчений А. Таш, аналізуючи дослідження цього періоду ісламофобії західними 

науковцями також акцентує, що у багатьох західних суспільствах 

утверджується упередження проти ісламу у великих масштабах, і що має 

системний характер. Ісламофобія, на його думку, спричиняє домінування 

страху у суспільній свідомості і створення у кінцевому підсумку атмосфери 

ненависті і неприязні усього, що має відношення до ісламу (Tash, 1996, 

с. 28). У цей же час Ф. Халідей у праці "Іслам і міф конфронтації: релігія та 

політика на Близькому Сході" звертає увагу на поширенні з початку 90-

х років ХХ століття міфу про зіткнення західної та ісламської 

цивілізацій (Halliday, 1995). Відтак, ісламофобія стає об’єктом дослідження 

гуманітарних наук, передусім філософії, соціології, політології та 
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журналістики, при цьому акцент робиться на практичному аспекті вияву 

цього феномену. 

Слід розрізняти ісламофобію як страх перед ісламом та мусульманами, 

що спричинене традиційною реакцією на "іншого", "чужого", вираженої на 

індивідуальному та соціальному рівнях, та як відкриту ворожість до 

мусульман, спричиненою як нетолерантною поведінкою останніх, так і 

фізичним насиллям взагалі. У першому випадку ісламофобія виступає 

інструментом "раціонального" насилля, консолідації суспільства проти 

імовірної загрози, а в другому – "міфічного", але спрямованого не на зміну 

існуючих норм та правил, а, навпаки, на її протидію.  

Продукування образу мусульман як суб’єктів, здатних до насилля 

спричинила переосмислення й інших європейських цінностей. Так, 

20 вересня 2005 року датська газета "Jyllands-Posten" опублікувала серію з 

12 карикатур на пророка Мухаммеда, в якій чітко проглядалася асоціація 

образу Пророка з терористами (наприклад, Курт Вестергор зобразив 

Мухаммеда з бомбою, що от-от має вибухнути, замість тюрбана на голові). У 

європейському суспільстві розпочалася дискусія про межі свободи слова та 

релігійну толерантність. Але відсутність з боку філософів, соціологів та 

політиків чіткої оцінки та механізмів запобігання конфліктів у цій площині 

призвела до їх радикалізації, що завершилося збройним нападом 7 січня 

2015 року на редакцію французького журналу "Тижневик Шарлі" ("Charlie 

Hebdo"), відомого скандальними карикатурами, що мають ісламофобний та 

антисемітський характер, групою мусульман. Ці події хоча й були засуджені 

багатьма очільниками ісламських держав посилили ісламофобні настрої, 

зокрема проведена низка акцій під гаслом "Je suis Charlie", яка маючи на меті 

інтегрувати суспільство у підтримці свободи слова як базової цінності 

західної культури та проти тероризму, по суті артикулювала антиісламські 

гасла. Водночас, питання релігійної толерантності та поваги до духовних 

символів залишилися поза увагою, поступаючись політичній кон’юнктурі. На 

думку М. Ахсана, у сфері масових комунікацій ісламофобія стає модною, 
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оскільки через відсутність інформації про мусульманську історію та культуру 

виробилася тенденція упереджено відображати події в мусульманських 

суспільствах, якій неможливо запобігти через нерозвиненість мережі 

місцевих мас-медіа, чия діяльність має глобальний характер (Ahsan, 2005, 

с. 17). 

У 1997 році опубліковано колективну монографію "Ісламофобія: 

виклик для всіх нас", в якій як здійснено аналіз природи та форм виявів 

ісламофобії, так і надано практичні рекомендації громадянам та органам 

влади щодо методів її подолання (Conway and others, 1997). Зокрема автори 

виокремлюють вісім позицій закритого характеру, на основі яких формується 

ісламофобія у західній масовій культурі, в якій іслам розглядається: по-

перше, як єдиний монолітний блок, статичний і несприйнятливі до нових 

реалій; по-друге, як окремий та відмінний від усіх (не має жодних цілей чи 

цінностей, спільних з іншими культурами, з якими не взаємодіє та на які не 

впливає); по-третє, як нижчий за Захід – варварський, ірраціональний, 

примітивний, сексистський; по-четверте, як насильницький, агресивний, 

загрозливий, який підтримує тероризм, включений до "зіткнення 

цивілізацій"; по-п’яте, як політична ідеологія, яка використовується для 

політичної або військової переваги. По-шосте, заперечується критика 

західних цінностей з позицій ісламських; по-сьоме, ворожість до ісламу 

використовується для виправдання дискримінаційної практики по 

відношенню до мусульман та ізоляції мусульманських релігійних соціальних 

від основного суспільства; по-восьме, антимусульманська ворожість 

сприймається як природна і "нормальна" подолання (Conway and others, 

1997, с. 5). Відтак, погоджуючись із авторами, що поява і утвердження 

ісламофобії за історичними аналогіями є близьким за формою соціальним 

феноменом до антисемітизму, зазначимо, що вона є інструментом 

"раціонального" насилля, у той час як антисемітизм – "міфічного". 

Ісламофобія реалізується на основі ідеї європоцентризму. Перед викликами 

глобалізації, яка передбачає не лише зіткнення, а передусім культурні та 
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економічні взаємодію та взаємопроникнення цивілізацій, ця ідея визначає 

встановленні норми та правила у західних суспільствах базовими, спільними 

для усіх, а їх заперечення варварством та нецивілізованістю. Антисемітизм у 

30-х роках ХХ століття був інструментом заперечення соціальних норм 

ліберального характеру та встановлення нових – на основі ідеології нацизму.  

 

4.2. "Нова раціональність" як концептуальне підґрунтя насилля в 

сучасному освітньо-культурному просторі 

 

Глобалізаційні процеси та зростання освіченості широких верств 

населення актуалізують пошук інших форм здійснення владою насилля, для 

яких характерна непряма дія, комплексність та чіткість і ясність водночас. 

Насилля, яке, на думку Н. Лумана, є всього лише "генетичною, мінімальною і 

необмінною умовою заснування системи влади, але поступово воно втрачає 

функції контролю над нею", а, отже, "можливість раціонального тлумачення 

системної комплексності з часом стає проблемою" (Луман, 2001, с. 107). 

Насилля "раціоналізується", тобто актуалізуються його раціональні форми, 

набуваючи характеру тотальності. Звісно людство переживає нині кризу 

раціональності, спричиненою низкою факторів, зокрема зневірою в її 

гуманістичному потенціалі, превалювання в ній ідеї ефективності, техніко-

операційної складової над смисловою та ціннісно-орієнтаційній 

спрямованості, практиками тоталітарних режимів ХХ століття, які часто 

базувалися на ідеях класичної раціональності, засиллям масової культури. 

Але, враховуючи ці фактори, людство не відмовляється від ідеї 

раціональності, а прагне знайти вихід із кризи через пошук некласичної 

раціональності, пошук культурно-історичних типів і форм, які б не були 

однобічно-технологічними та вузько сцієнтистськими. Нині репресивний 

розум не зникає, а, як зазначає Г. Маркузе, поступається місцем новій 

раціональності задоволення, в якій поєднуються розум і щастя, вона створює 

власні поділ праці, пріоритети, ієрархію, а адміністративне регулювання стає 
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спрямованим на речі, а не на людей, потребуючи координацію багатьох 

установ (Маркузе, 2010, с. 203). Адже, як зазначає Є. Андрос, "розум, який 

історично виконував стосовно цілісної людської життєдіяльності свою 

подвійну функцію: і як засади самоствердження людини у бутті, 

центрального засобу розвитку цивілізації і культури, і, через постійні 

історичні катаклізми, як прокляття людини..., цей розум все одно, нехай і в 

радикально трансформованому вигляді, залишиться опорою сподівань 

людства" (Андрос, 2005, с. 139). У контексті проблем насилля, ми, 

виокремлюючи його раціональну форму, говоримо про отримання нових 

якостей, серед яких всезагальність, глобальність, орієнтація на уречевлене 

задоволення. 

Однією із таких раціональних форм насилля є компетентне, яке в добу 

глобалізації продукується у масовій культурі і все більше стає найбільш 

уживаним інструментом влади. Компетентне насилля, по суті є 

беньямінівським "трансцендентним" насиллям, спрямованим на виправдання 

цілей, на відміну від "міфічного", спрямованого на виправдання засобів, 

оскільки "не існує ніякого розуму, який би приймав рішення стосовно 

виправдання засобів і виправданості цілей, доленосне насилля приймає 

рішення відносно перших, а Бог – відносно останніх" (Benjamin, 1991. Zur 

Kritik der Gewalt, с. 196). Насилля, яке розуміється як зло, тобто здатне 

нанести шкоду індивіду, у випадку отримання етичних санкцій, 

сприймається як благо, що приносить йому користь. Як зазначає А. Гусейнов, 

"перш ніж і для того, щоб був запущений механізм виправданого насилля, 

воно повинно бути інтерпретовано як знаряддя добра" (Гусейнов, 1995, 

с. 10). Нині все більше критерієм етичної виправданості виступає 

раціональна доцільність, проголошена компетентними фахівцями. Як 

зазначалося у попередніх розділах, саме компетентність здатна надати 

поняттю "насилля" позитивних конотацій. Пряма дія насилля здатна зламати 

волю об’єкта, на який воно спрямоване, у той же час як раціональне, а 

зокрема і компетентне, має на меті передусім підкорення його волі. Відтак, 
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компетентне насилля залишає за об’єктами можливості відстоювати власну 

свободу, приймати рішення, передбачає навіть співучасть об’єкта і суб’єкта у 

здійсненні насилля. Це призводить до зворотної дії, спрямованої від об’єкта 

насилля на суб’єкт, що характеризується посиленням самої влади, яка 

використовує цей інструмент впливу.  

Компетентне насилля здійснюється у таких формах: залякування і 

переконання. Одним із основних методів залякування при здійсненні 

компетентного насилля завжди була зброя, яка з моменту створення як 

предмету людської діяльності слугувала реалізації практичних цілей – 

убивати звірів заради їжі, захисту тощо. З часом зброя стала виражати 

суб’єктивну інтенцію до насилля. Зброя як об’єкт реального світу уособлює в 

собі загальний намір здійснити насилля, за умови, що інші об’єкти 

усвідомлюють її призначення. Донині образ зброї, будучи виявом 

необхідності преклоніння перед владою як єдиного повноважного органу на 

здійснення насилля, котрий має право беззастережного застосування зброї, 

символічно закріплюються в гербах, емблемах та інших владних атрибутах. 

Утім удосконалення технологій зброї аж до створення зброї масового 

знищення акцентують увагу при здійсненні компетентного насилля не на силі 

влади, а на можливості її застосувати (Slyusar, & Stolyar O. 2012, с. 122). 

Як зазначалося вище, об’єктом ворожості в глобалізованому світі є 

"суб’єкт, здатний до насилля", який має характеристику універсальності, 

тобто немає чіткого критерію ідентифікації цього суб’єкта. Завдання 

фіксувати приналежність тих чи інших осіб та груп до "суб’єкта, здатного до 

насилля" виконує суб’єкт, який здійснює компетентне насилля (наприклад 

влада, духовні лідери). На відміну від загрози застосувати фізичне насилля, 

що притаманне залякуванню, нині все більше актуалізується роль 

вербального насилля як складової переконання. До поширення у глобальних 

масштабах впливу таких засобів масової інформації як телебачення та 

Інтернет компетентність визначалась здатністю суб’єкта насилля 

переконувати об’єкти, що він володіє системою знань, здатний провести 
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аналіз і прогноз процесів, яких стосується його компетенція, і має здійснити 

насилля з метою практичного розв’язання існуючої проблеми. Власне, за цих 

умов відбувається заміщення комунікативної раціональності стратегічною. 

Як зазначає А. Єрмоленко, перша виражає "волю до взаємності"  і 

спрямована на досягнення порозуміння, а друга, як соціальний вимір 

цілераціональності, – "волю до влади", за якою інша людина, культура чи 

країна постають як об’єкт підкорення (Єрмоленко, 2003, с. 74). Нині завдяки 

абсолютизації компетентності під впливом глобалізаційних процесів 

комунікативна раціональність, по суті, перетворюється на чинник соціальної 

технології, на інструмент насилля через маніпуляцію людьми та групами. 

Сучасні засоби масової комунікації змінюють зміст і характер 

компетентності, оскільки суттєво зріс рівень освіченості людей. 

Компетентність набуває масового характеру і є методом маніпуляції 

громадською думкою для здійснення "міфічного" насилля. Завдяки різного 

роду ток-шоу із залученням фахівців у галузі обговорюваної теми в широких 

колах населення створюється відчуття співучасті щодо вироблення 

компетентного "експертного" рішення стосовно різних сфер соціального, 

політичного та культурного життя. У такий спосіб "санкціонується" 

застосування прямого насилля відносно визначеного "суб’єкта, здатного до 

насилля". Глобалізаційні процеси супроводжуються низкою супутніх, серед 

яких філософи, соціологи, культурологи та економісти виокремлюють 

макдональдизацію. Це поняття походить від назви компанії "Макдональдс", 

чиї принципи швидкого обслуговування вийшли із ресторанної сфери і 

поширюються в інших секторах як західного суспільства, так і інших 

цивілізацій. Соціально-філософського змісту поняття "Макдональдизація 

суспільства" набуває у працях Дж. Рітцера, який, аналізуючи проблему 

раціональності у творчості Макса Вебера, вказує на зміну парадигми 

раціональної формальності з бюрократії, "тейлоризму", "фордизму" на 

ресторан швидкого харчування (Ritzer, 2012). Модель "Макдональдса" має 

низку економічних переваг (ефективність, передбачуваність, акцент на 
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кількості, дегуманізація та уніфікація технологічних процесів). Принцип цієї 

моделі поширився і на інші соціальні сфери, які потребували інших – більш 

прихованих, – форм здійснення соціального контролю і насилля. 

Насилля постає як необхідність пригнічення людських інстинктів та 

афектів асоціального характеру. Індустріальне суспільство позначається 

концентрацією мас людей, що призводить до втрати індивідом усталених 

зв’язків із властивих традиційному суспільству малими соціальними групами 

(з родом, сусідами, громадою тощо) та до послаблення прямого впливу на 

ірраціональні потяги. Тому змінюються і форми здійснення насилля та 

контролю. Соціальні перетворення за останні десятиліття набули 

глобального характеру, а це, у свою чергу, в таких же масштабах 

актуалізувало деструктивний вплив на соціальний порядок різних соціальних 

груп та спільнот, в чиєму середовищі у латентній формі уже панували 

ірраціональні імпульси. У цій ситуації, зазначає К. Маннгайм, у зазначених 

групах ірраціональність реалізується у відкритих формах, а в тих групах і 

спільнотах, які могли б їй протидіяти, можна констатувати панування 

безпорадності і раптову появу зневіри у формуючу суспільство владу 

розуму (Mannheim, 1965). На протидію цьому впроваджується принцип 

макдональдизації (він ґрунтується на засадах нової раціональності) як 

насильне заперечення можливості існування усього зайвого, "нерозумного". 

Тенденційне зростання загального рівня освіченості у світі 

інституціалізується у макдональдизованому суспільстві в систему підготовки 

вузькокваліфікованих фахівців, здатних чітко слідувати підготовленим 

фахівцями вищого рівня інструкціям. Основою для такої моделі вищої освіти, 

яка ґрунтується на американській моделі освіти, твердження, що сучасному 

розвиненому суспільству потрібні здебільшого якісні виконавці, у той час як 

потреба у творчих особистостях є доволі обмеженою у кількісному та 

якісному відношеннях. Така система вищої освіти повинна бути налаштована 

на відбір, вирощування і модифікацію дій саме якісних виконавців, а учити 

аналітично думати молодих людей абсолютно не потрібно: у сучасному 
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суспільстві це тільки зашкодить їх майбутній професійній діяльності, якою б 

вона не була (Зінченко, 2016, с. 103). Дж. Рітцер описує освітню технологію 

"книга інструкцій", що діє у центрах догляду за дітьми "мак-чайлд" (тут 

наймаються працівники на короткий час без досвіду спілкування з дітьми) та 

у раціоналізованій системі охорони здоров’я (насилля над лікарями 

здійснюється через впровадження "маршрутів" (pathways) з чітким 

алгоритмом дій в будь-якій ситуації, зводячи до мінімуму технологічне 

втручання людини) (Ритцер, 2011, с. 305-309). Ці "маршрути" виконують як 

насильницьку функцію програмування дій лікарів, так і контролю за 

"правильністю" виконання ними службових обов’язків. Це ґрунтується на 

принципі ресторану швидкої їжі: "Швидко поїв і звільнив місце іншому". 

Цьому слугує технізація обслуговування, раціональне використання часу і 

чітка послідовність дій кожного учасника процесу. Останнє стає можливим 

за рахунок засвоєння кожним свого "маршруту". Соціальний характер цього 

принципу, актуалізований в глобалізованому світі, виявляється в міфі про 

динамічність життя сучасної людини (збільшення швидкості виконання 

різних операцій за рахунок техніки, швидкості передачі інформації, кількості 

виконань операцій людиною за рахунок розчленування й структурування 

виконуваних процесів створюють ілюзію швидкоплинності самого життя). 

"Раціональне" відтепер розуміється як "правильно і швидко", що за браком 

часу не піддається перевірці й сприймається на віру. Відтак, новою формою 

насилля, яке пропонує макдональдизоване суспільство, є нав’язування 

індивідом механізму пасивного сприйняття готових установок, цілого 

комплексу правил і установок, які стосуються усіх сфер життя, в т.ч. 

побутової, що пояснюється необхідністю "встигати за часом". Світоглядні ж 

орієнтації індивіда в макдональдизованому суспільстві заміщуються 

"ілюзорною компетентністю".  

Процеси макдональдизації детермінують зміни у системі вищої освіти. 

Нині, зазначає І. Степаненко, закони ринку проникають у сферу вищої освіти 

і починають моделювати її як масову індустрію виробництва знань як 
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споживчих товарів; стандартизація та масифікація у сферу вищої освіти і 

призвели до загрози її макдональдизації (Eliopoulos, Gorbunova & Boychenko 

2016, с. 61-62). А це, на її думку, виявляє парадокс: проголошення, з одного 

боку, необхідності вищої освіти вийти за рамки вузьких обмежень 

економічної доцільності (у контексті встановлення моделі сталого розвитку), 

мати винятково гуманістичне спрямування, що передбачає вихід за межі 

вузького утилітаризму та економізму, та перетворення вищої освіти на 

конкурентоспроможне підприємство, орієнтоване на дохід і престиж, 

нехтуючи її фундаментальною роллю як суспільного блага. 

Іншим аспектом утвердження нової раціональності як атрибуту 

насилля за доби глобалізації є його приватизація та комерціалізація. Поняття 

"приватизація насилля" та "приватизоване насилля" набули широкого вжитку 

наприкінці 90-х років ХХ століття в історичних та політологічних 

дослідженнях проблем тероризму, громадянських воєн в Африці, 

наркоторгівлі в Латинській Америці, а отримали теоретичне осмислення у 

працях німецького політика Е. Епплером, хоча у нього вони отримали 

передусім політологічний зміст і є радше ідеологемами лівого спрямування. 

Приватизоване насилля він визначив як змішування фундаменталістського 

фанатизму, з одного боку, та найгрубішого криміналітету, з другого; воно 

стає більшою залежним від зростання нерівності як всередині суспільства, 

так і між суспільствами (Eppler, 2002, с. 12). Приватизоване насилля 

протиставляється державному, заміщає його, заперечує державну монополію 

на насилля. До теми приватних військових формувань, до локальних 

збройних формувань громадянської самооборони у періоди громадянської 

війни почали звертатися ще в кінці 90-х років ХХ століття, зокрема 

відзначимо працю Л. Мартінеза "Громадянська війна в Алжирі: 1990-1998". 

У ній він описав появу збройних формувань в Алжирі за різними 

принципами: за регіонально-політичним (як збройного крила політичних 

партій), за відношенням до влади (створені на підтримку роботи органів 

правопорядку), на основі приватного інтересу (приватні армії) (Martinez, 
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1998, с. 235). Загалом можна виокремити такі групи, які можуть володіти 

приватизованим насиллям: приватні фірми та організації, що надають 

послуги забезпечення безпеки, захисту і охорони в т. ч. "приватні армії"; 

організовані злочинні групи, які здійснюють насилля з метою отримати 

прибуток; терористи; воєнізовані формування та протестні групи, які 

вдаються до насилля з метою "заявити про себе" або популяризувати свої 

ідеї (Полтораков, 2009, с. 46). Класичним контекстом, в якому приватні 

агенти насилля (або актори) можуть почати своє сходження, є поєднання 

таких економічних, соціальних, культурних та політичних передумов, як 

функціонування низькодиверсифікаційної, залежної від первинного експорту 

товару економіки, суспільна модернізація без соціального розвитку, 

відсутність суперечки між традиційними та сучасними нормами і 

зростаючим у зв’язку із цим страхом втрати ідентичності, значна слабкість 

держави у виконанні власних есенційних функцій, чи, навпаки, її 

репресивність для того, щоб дозволити позбавлені насилля форми 

розбіжностей (Mair, 2002, с. 29). В. Руф визначив основні тенденції втрати 

державою монополії на застосування насилля та, відповідно, приватизації 

насилля. По-перше, слабкий контроль певних територій; по-друге, основні 

форми забезпечення безпеки громадян виражаються передусім у бунті проти 

центральної влади й фінансуються за рахунок контролю над багатими 

ресурсами територій та відповідними контрактами з транснаціональними 

корпораціями; нові моделі легітимності формуються шляхом включення і 

виключення (поділ ресурсів відбувається через систему ідентифікації "свій – 

чужий", особливо якщо поділ відбувається на етнічному ґрунті; центральну 

роль відіграють армії, адже вони мають функціональну ієрархічну структуру, 

до військових угруповань рекрутується молодь, яка у такий спосіб прагне 

позбутися свого бідного становища (Ruf, 1999, с. 17). Приватизація насилля, 

відтак, виступає чинником соціальної мобільності, соціальних 

трансформацій. Це дозоляє говорити про приватизацію насилля як складний 

структурований соціальний процес: як форму соціальної самоорганізації за 
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умов послаблення державної влади, як інструмент боротьби різних 

соціальних груп та спільнот, як засіб матеріального та економічного 

збагачення. А тому цей феномен є передусім об’єктом вивчення соціальної 

філософії. 

Глобалізація супроводжується також системною диференціацією 

суспільства, джерелом якої є економічна та культурна інтеграція, 

актуалізована сучасними міграційними процесами, втратою державних 

функцій контролю над державним кордоном і над територіями. Це 

позначається неможливістю владою застосовувати традиційні методи 

контролю з опорою на дисципліну, держава фактично втрачає монополію на 

здійснення насилля. Об’єктивно відбуваються спроби концентрації ресурсів 

для запобігання цим процесам. Тенденційним є використання правової 

системи, яка повинна у необхідній мірі регулювати усі соціальні та 

особистісні взаємовідносини. Утім, саме через посилення процесів 

диференціації закони, постанови, накази та інші нормативно-правові акти або 

нездатні у повній мірі виконувати регулятивну функцію, або через свою 

надмірність виконують формальне, а то й формалізоване значення. Однією з 

форм приватизованого насилля за цих умов постає корпоративне насилля, 

сформоване на основі традицій, правил та розпоряджень функціонування 

корпорацій, підприємств, трудових колективів, які доповнюють законне 

регулювання відносин, і, навіть, частково їх заміщають. Працівники свідомо 

виконують певні накази й розпорядження через страх осуду за порушення 

корпоративної етики. Складовою корпоративного насилля є приватизована 

корпоративна безпека, яка полягає у передачі основних функцій безпеки 

роботи працівників, ведення фінансової діяльності, збереження матеріальних 

ресурсів та, особливо актуально в останні роки, інформаційної безпеки самим 

корпораціям. Це позначається суттєвим зростанням кількості фахівців з 

безпеки та охорони, технологічним і технічним оснащенням їх діяльності, 

отриманням прав застосовувати силу для здійснення своїх повноважень. 
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У тих сучасних суспільствах, яким притаманна глибока структурна 

диференційованість, тривалість впливу "раціонального" насилля 

скорочується, для них характерна тенденція до перманентних соціальних 

трансформацій, які виражаються у спалахах чи масових ірраціональних 

бунтах, протестах, чи одиночних. Останні виражаються у формі масових 

розстрілів чи колективних суїцидах. Держава не в змозі гарантувати безпеку 

громадян у своїй тотальності. Приватизація насилля передбачає отримання 

можливості певним особам чи групам здійснювати державне насилля на 

певних територіях чи у певних групах на приватній чи квазі-приватній 

основі. За таких умов з’являються парамілітарні формування, які виконують 

функцію контролю за порядком, але фінансуються не державою, а окремими 

особами чи групами осіб, яким вони і підпорядковуються. Вони можуть мати 

легітимний статус, але рідко набувають легітимації. 

Г. Вулф визначає дві тенденції приватизації насилля шляхом залучення 

до боротьби між різними групами та спільнотами у період соціальних 

трансформацій приватних воєнізованих угрупувань. Перша – приватизація 

насилля "знизу вгору", в якій агенти соціальних змін (неорганізовані збройні 

сили) створюють ситуацію підступної незахищеності, виступають причиною 

хаотичних, беззаконних ситуацій або навіть руйнування держаних 

інституцій, фактично беручи на себе відповідальність за втрату державної 

монополії на насилля. Друга – "згори вниз", в якій приватизація насилля 

здійснюється владою через аутсорсинг традиційних військових та державних 

функцій приватним компаніям (Wulf, 2007, с. 36). У другому випадку можна 

виокремити два варіанти аутсортингу: передача повноважень або іноземним 

(як правило, міжнародним) компаніям, або вітчизняним (Wulf, 2007, с. 36). 

Перший варіант передбачає зовнішнє втручання у соціальні трансформаційні 

процеси. Прийняття такого політичного рішення мотивується внутрішніми 

соціальними факторами. Воно дозволяє владі, яка не володіє достатньою 

військовою силою, досить швидко конвертувати у неї частину власних 

фінансових коштів, не залучаючи національні збройні сили, при цьому у 



314 
 

своїй діяльності зазначені компанії не дотримуються поваги до 

громадянських прав і міжнародного гуманітарного права, здатні 

застосовувати будь-які силові методи для захисту своїх інтересів (Целуйко, 

2006, с. 141). Зростання попиту послуг приватних військових компаній 

пояснюється масовою демобілізацією висококваліфікованих військових 

спеціалістів зі збройних сил багатьох країн внаслідок завершення Холодної 

війни. Відтак, їх нездатність адаптуватися до нових соціальних умов могла 

стати загрозою соціальній стабільності демілітаризованого 

суспільства (Целуйко, 2006, с. 141). Альтернатива у формі залучення їх у 

діяльності мілітаристських чи парамілітаристських організаціях по суті 

сформувала ринок насилля як у масштабах суспільства, так і на 

міжнародному рівні.  

Другий варіант відображає діалектику боротьби сторін соціального 

конфлікту і є способом запобігти "міфічному" насиллю. У період 

утвердження "міфічного" насилля для збереження домінанти "раціонального" 

влада може долучати спортивно-мілітаристські організації. Зазначена 

приватизація насилля покликана, на нашу думку, надати їм функції 

здійснення прямого фізичного насилля, оскільки подібні дії влади 

спричиняють зростання масових протестів та безапеляційного домінування 

"міфічного" кривавого насилля. Відтак, діяльність державної влади 

амбівалентна. З одного боку, вона втрачає монополію на застосування 

насилля, передаючи частину повноважень зазначеним організаціям, а з 

другого – підтримує ресурсами здійснюване ними насилля проти 

протестувальників. Важко стверджувати, що часткова передача повноважень 

здійснювати насилля носить тимчасовий характер і є одноразовою дією, 

спрямованою виключно на зменшення рівня агресивності в суспільстві. 

Внаслідок руйнування класичних механізмів контролю владою над 

практикою здійснення легітимного насилля, сама держава втрачає 

можливість одноосібного контролю над регулюванням різних видів насилля, 

що призводить до розмивання принципів відповідальності за дії приватних 
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суб’єктів насилля (Кравченко, 2014, с. 84). Низка вчених, зокрема Ґ. Елверт, 

Е. Еплер, Д. Кін та С. Хойнацкі, говорять про появу ринків насилля як 

соціального явища. Такі ринки з’являються внаслідок дефекту державної 

монополії на застосування насилля та за умов появи просторів, відкритих до 

насилля, тобто соціальних просторів, в яких здійснення насилля не 

регулюється ні традиційними контекстами, ні іншими механізмами 

організації та упорядкування, а право власності на товари та послуги не 

добровільно обмінюється, а присвоюється насильно (Chojnacki, 2004, с. 201). 

Існуючий товарообіг в економічній системі суспільства доповнюється 

насильницьким методом добування товарів. Тенденційно ці процеси є 

тривалими й супроводжується розширенням простору насилля, заміщенням 

утвердженим принципом соціальних відносин усіх інших принципів, а відтак 

втратою актуальності факторів, які спричинили соціальні трансформації. За 

умов тривалої відсутності у влади ресурсів для націоналізації насилля, тобто 

повернення монополії на здійснення насилля, ці організації намагаються 

легалізувати своє право на приватизоване насилля, формалізуються і, навіть, 

інституціалізуються. 

 

 

4.3. "Планшетна свідомість" у структурі "раціонального" насилля 

в умовах глобалізації 

 

ХХ століття можна сміливо назвати епохою торжества насилля, яка 

принесла людству колосальні жертви, як під час світових воєн, так і 

локальних, знаменує масовим винищенням населення в короткий період часу 

(наприклад, за режиму "червоних кхмерів" у Камбоджі, при геноциді в 

Руанді в 1994 р.). Це актуалізувало необхідність пошуку нових принципів 

соціальних взаємин, в основі яких заперечення прямої дії насилля, перш за 

все толерантності, ненасилля, постпаноптикуму, створення ілюзії 

поліальтернативності вибору. Особливістю форм насилля, які реалізуються 



316 
 

на їх основі, можна виділити зміну ролі об’єкта насилля, який несвідомо стає 

завдяки впровадженню нових технологій його суб’єктом як щодо інших 

індивідів, так і чинного на нього суб’єкта. Одночасно відбувається 

осмислення ним необхідності збереження існуючих соціальних порядків, 

раціоналізація насилля. Характерною рисою такого суб’єкта є ставлення до 

світу як до гри, до шоу з домінантним прагненням досягнення атрактива 

шляхом безперервного спостереження за реальністю, спрямованістю на 

перманентне отримання інформації та оцінок експертів, що заміщує реальне 

знання. Для опису моделі поведінки на підставі відповідних установок, 

переконань, віри ми пропонуємо поняття "планшетна свідомість". 

Нині як зазначалося вище, формується "ілюзорна компетенція", яка діє 

на основі створення відчуття загальної компетентності шляхом продукування 

в масовій культурі способів спільного прийняття рішень, що слугує уже 

виправданню методів, а не цілей. Але зазначений аспект розкриває 

соціальний аспект реалізації "раціонального насилля" сучасності, залишаючи 

без уваги суб’єктивний – носія свідомості як компонента описуваної форми 

соціального насилля, що є одночасно його і об’єктом, і суб’єктом. У понятті 

"планшетна свідомість" відображається один із атрибутів "раціонального" 

насилля сучасності, що є, у свою чергу, характерною рисою суспільства 

постпаноптикуму, яке ґрунтується на принципі всепроглядності, теоретично 

обґрунтованого французьким мислителем Мішелем Фуко ("Наглядати і 

карати") і художньо зображеного Джорджем Оруеллом ("1984"). 

За останні десятиліття динаміка науково-технічного прогресу 

позначилася не тільки "технізацією" насилля, тобто застосуванням досягнень 

науки і техніки для здійснення акту прямого насилля, а й через домінування 

споживчого характеру соціальних взаємин оснащенням кожного індивіда 

інструментами для здійснення непрямого насилля. Особливістю сучасної 

техніки є її перетворення в інструмент символічної влади, для якої характерні 

наділення об’єктів репутацією і заклик їх до віри, іншими словами, це влада, 

що забезпечує контроль над умами і серцями, вона не потребує скільки-
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небудь відчутних доказів своїх можливостей, її ефективність прямо залежить 

від наявності комплексу непрямих методів впливу, замість "матеріальності" 

вона робить ставку на "віртуальність" (Ашкеров, 2009, с. 62) . М. Фуко 

описав дисциплінарну форму насилля, яка функціонує за принципом 

паноптизму, згідно з яким влада здійснює нагляд за громадянами засобами, 

ефект дії яких характеризується постійністю і тотальністю, оскільки індивід 

не знає, ведеться за ним спостереження в конкретний момент часу. Важливо, 

що функціонування паноптичної системи здійснюється деперсоналізовано. 

Чим більше анонімних і мінливих спостерігачів-наглядачів, тим більше у 

об’єктів спостереження відчуття піднаглядності. Паноптичний принцип 

дисциплінарного насилля посилює будь-який апарат влади, оскільки, з 

одного боку забезпечує економію в обладнанні, персоналі і часу, а, з другого, 

проявляє свою ефективність через свій превентивний характер, 

безперервність дії і автоматизм (Фуко, 1999, с. 302). 

Інструментом реалізації принципу паноптизму є дисципліна, яка 

виступає водночас і типом влади, і її технологією. ЇЇ мета – соціальне 

упорядкування людської множинності. Це передбачає одночасне збільшення 

слухняності та корисності усіх елементів соціальної системи. Дисципліна 

спрямовується на "марність" характерних проявів маси: обмежити те, що 

робить безліч набагато менш керованим, ніж єдність; те, що перешкоджає 

використанню кожного з елементів множини та їх суми; все те, що скасовує 

переваги, що забезпечуються масою (Фуко, 1999, с. 322). Використання 

дисциплінарних методів управління суспільством передбачає, по-перше, 

фіксування, регулювання переміщень компактних груп індивідів, а при 

потребі їх затримку та запобігання змішування, якщо неможливо 

спрогнозувати модель поведінки індивідів. По-друге, дисципліна протидіє 

стихійним силам, які виникають у процесі встановлення горизонтальних 

зв’язків між цими групами, заміщуючи їх вертикальними. Це досягається 

актуалізацією корисності окремого індивіда як складової множини, що 

передбачає використання контролюючими інституціями використання таких 
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методів, як розпорядок дня, колективна муштра, вправи, глобальний та 

тотальний нагляд. 

Якщо в тоталітарних суспільствах існують відповідні інститути, які 

здійснюють зазначений принцип реалізації дисциплінарного насилля, то в 

демократичних вони відсутні, тому зазначені функції переходять до всіх 

членів суспільства. Інформаційне суспільство, наголошує В. Зінченко, 

"породило підозру у "всепроглядності" людського життя, коли кожен член 

спільноти здійснює контроль за своєю діяльністю від імені суспільства, 

породжуючи та примножуючи тим самим "знеособлену" владу структур 

людського буття" (Зинченко, 2014, с. 44). У традиційному суспільстві 

паноптизм діє на основі традицій і моралі, а в інформаційному – на основі 

принципу споживацтва. Ж. Ліповецкі зазначає, що після Другої Світової 

війни по суті відбулася революція споживання, мета якої полягає у повному 

контролі над суспільством і у дедалі повнішому звільненні особи, котра нині 

виявилася додатком до системи загального самообслуговування, у зміні мод, 

у мінливості принципів, ролей та статусів (Ліповецки, 2002, с. 135). З одного 

боку, відбулося розширення соціальних можливостей для саморозвитку та 

самореалізації індивіда, але з другого індивід потрапляє у потоки образів, 

інформації, культури. Це, у свою чергу, спричиняє його десоціалізацію, його 

базовою потребою стає потреба в інформації. Засвоюючи культурні зразки 

суспільства споживання, він заперечує зразки традиційної культури, 

"відривається" від місцевого середовища. Як зазначає З. Бауман, 

"паноптикон" М. Фуко був штучним простором, збудованим цілеспрямовано, 

з урахуванням асиметричних можливостей для бачення, тобто мета – 

навмисне перекроювання прозорості простору як елементу соціальних 

відносин, а в кінцевому підсумку як елементу владних відносин (Бауман, 

2008. Глобалізація, с. 31). 

Створення штучного простору для маніпуляцій у загальнодержавному 

масштабі було проблемою, але процеси детериторіалізації, які 

супроводжують глобалізацію, актуалізувало необхідність переосмислення 
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реалізації принципу паноптизму. Тому сьогодні все частіше у наукових 

дослідженнях йде мова про новий етап "всепроглядності" – постпанопткум. 

У такому суспільстві як і в суспільстві паноптикуму зберігається основна 

функція – спостереження за усіма. Саме технічні досягнення за останні 

десятиліття дозволили побудувати мережу систем спостереження за 

громадськими місцями (масштаби мережі вражаючі, близькі до описаних в 

антиутопії "1984" Дж. Оруелла). Але вивільнення трудових ресурсів як 

наглядачів за порядком заміщується збільшенням працівників, по-перше, що 

займаються наглядом за технічними засобами, які доглядають за порядком, а, 

по-друге, незмінним залишилося кількість охоронців, оскільки не зазнала 

істотних змін сама функція охорони порядку. Таким чином, фактично 

змінився суб’єкт запобігання порушенням порядку. 

Т. Матісен акцентує увагу на іншому аспекті трансформації принципу 

паноптизму – на розвитку технологій влади, особливо тих, що здійснюються 

на основі використання засобів масової інформації, які дозволяють більшості 

спостерігати за меншістю. Цей варіант паноптизму, який він назвав 

"синоптиконом" вирізняється глобальним характером, тобто відсутня 

"прив’язка" до місця спостереження. Синоптизм характеризує ситуацію, коли 

велика кількість фокусується на спільному, що конденсується, коли мало хто 

бачить цих багатьох (Mathiesen, 1997, с. 219). Об’єктами спостереження 

стають "знаменитості", тобто публічні особи, формується "суспільство 

глядачів". 

Але в суспільстві постпаноптикуму якісно змінилася функція 

спостереження з впровадженням широкого споживання компактних 

мобільних способів спостереження і одночасної передачі інформації 

(насамперед смартфонів і комп’ютерних планшетів). Отже, в суспільстві 

споживання формується новий характер соціальних відносин, в яких 

суб’єктами виступають індивіди-носії "планшетного свідомості". Ще 

М. Маклюен показав зміну характеру сприйняття індивідом світу 

спричиненою масовим упровадженням технічних винаходів в його 
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повсякденне життя. Якщо вихідною точкою до такої зміни був винахід 

друкарського верстата, то впровадження на сучасному етапі електронних 

технологій стирає межу між реальним і віртуальним. Ще півстоліття тому він 

підкреслював, що "зараз, коли ми живемо в електричному середовищі і 

всередині закодованої інформації не тільки візуально, але і в сенсорному 

режимі, цілком природно, що у нас з’явилося нове сприйняття, яке руйнує 

монополію і пріоритет світу видимого, змушує цей старовинний світ 

виглядати таким же химерним, як середньовічний герб на двері хімічної 

лабораторії" (Маклюэн, Фиоре, 2012, с. 12). 

Характерною рисою "планшетної свідомості" є ставлення до світу як до 

гри, до шоу з домінантним прагненням досягнення атрактиву шляхом 

безперервного спостереження за реальністю. Це формується на основі 

інструментальної здатності пристрою передавати інформацію онлайн значній 

кількості аудиторії. Фактично соціально-політичні події в українському 

суспільстві, що відбуваються протягом останніх років, виявили новий 

інструмент підвищення соціальної активності – стрім. З одного боку, стрімер 

з відповідними необов’язково професійними технічними засобами, а з 

другого – спостерігачі, носії "планшетної свідомості" складають цілісну 

систему паноптикуму. Створюється ілюзія отримання об’єктивної 

інформації. Утім, на нашу думку, в індивіда відбувається заміщення 

прагнення мати неупереджену інформацію на спостереження за шоу.  

Характерною рисою суспільства постпаноптикуму – контроль за 

поведінкою індивідів через формування у них риси споживацтва. Це 

характеризується тим, що "у світі речей, реклами, ЗМІ повсякденне життя і 

сам індивід втрачають свою вагомість, оскільки вони захоплені процесом 

зміни мод і їхнього прискореного занепаду, кінцева реалізація індивіда 

збігається з його десубстанціалізацією, з появою плаваючих частинок, котрі 

вибиті при колообороті моделей і унаслідок цього постійно 

відновлюються" (Ліповецки, 2002, с. 136). На відміну від технічного 

контролю за поведінкою індивідів, споживчий здійснюється на пасивному 
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сприйнятті комплексу конкретний речей, способів розваг, формул моди, 

тобто за умов значної персоніфікації приватної сфери життя індивідів 

здійснюється деталізація в управлінні суспільства загалом, при збільшенні 

альтернатив у сфері товарів та послуг збільшується і програмування сфери 

побуту кожного як з боку виробників, так і владними структурами. Якщо в 

суспільстві паноптикуму індивід знаходиться у перманентному стані 

усвідомлення власної підконтрольності, то у постпаноптичному через 

включеність до системи споживацтва він як носій "планшетної свідомості" є 

сам складовою контролю переживаючи при цьому відчуття індивідуальної 

свободи завдяки регулярному здійсненню виборів. 

Слід акцентувати увагу на освітніх установках світогляду носія 

"планшетної свідомості". Основними відмінними рисами є: по-перше, заміна 

процесу отримання знань (завдяки планшетному комп’ютеру індивід для 

цього здатний, по суті, безперешкодно підключатися до всесвітньої мережі 

Інтернет і, відповідно, баз накопичених знань) на споживання інформації, а 

по-друге, театралізація процесу пізнання. Споживання інформації варто, на 

нашу думку, розуміти в бодріярівському сенсі як "споживання споживання". 

Реальні знання і компетентність, інтелектуальна культура індивіда 

заміщуються міфом про знання і псевдоінформованістю, так, наприклад, 

розуміння філософських ідей замінюються інтернет-мемами і афоризмами в 

статусах. Орієнтація на міф про знання як складова "планшетного свідомості" 

формує в особистості також і задоволеність рівнем набутих знань, що не 

передбачає побудову стратегій на визначення рівня знань та розмежування 

реальних знань та ілюзорних, знань і не-знань. Іншими словами можна 

сказати, що носій "планшетної свідомості" не знає, що він в реальності мало 

знає, і не хоче про це знати. 

Розглядаючи другу межу, потрібно відзначити, що первинним 

завданням упровадження електричних та електронних технологій в освітній 

процес було, з одного боку, спрощення навчальних операцій, і актуалізація 

зацікавленості з боку тих, хто навчається, з другого. Сучасні технології 
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дозволяють істотно скоротити час на пошук матеріалів з досліджуваної 

проблеми, що дозволило суттєво оптимізувати пізнавальну діяльність за 

рахунок наявності відомостей про ступінь її дослідженості і втрати 

локального характеру значної кількості робіт, доступності до їх 

результатами. Але таке твердження, на нашу думку, відноситься в основному 

до специфічних сфер пізнавальної діяльності, перш за все наукової. 

У загальній освітній сфері інструментальна функція електротехнічних і 

електронних технологій поступається місцем заманюванню, захопленню. Від 

вчителя, викладача потрібно не стільки зміст пропонованого матеріалу, 

скільки форма, театральність. Носієм "планшетної свідомості" акцентується 

увага на популярності матеріалу і / або способі подачі його вчителем. Це 

підтверджується наявністю великої кількості пізнавальних телевізійних 

каналів, основним завданням яких є популяризація науково-дослідних 

матеріалів. Театралізація пізнання, таким чином, виявляє тенденцію до 

заміщення підібраними вибірково, відповідно до маркетингових стратегій, 

захоплюючими програмами системного "сухого" навчального матеріалу, 

тобто комплекс допоміжного матеріалу завдяки своєму театралізованому 

характеру визнається учнем як основний, вивчення заміщається ілюзією 

вивчення. 

Описана тенденція має цілком об’єктивні соціальні підстави. Так, 

А. Ашкеров, розглядаючи проблему виробництва і звернення інформації в 

епоху ультракапіталізма в контексті експертократії, зазначив, що акторство 

викладачів, театралізованих у дослідницьку діяльність, яка найбільш чітко 

проявляється в моделі Гумбольдтового університету (автор розуміє її як 

інституційний проект тотального контролю над майбутнім в людському 

суспільстві), стає умовою виникнення системи соціального відтворення, 

заснованої на принципі загальної історичної участі (Ашкеров, 2009, с. 29). І 

хоча автор стверджує про кризу цієї моделі і її зміні іншими, акторство 

викладачів у формі популярності, спрощеної дохідливості, моди стає умовою 
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ефективності передачі знань носіями "планшетної свідомості", для якого 

властиве відчуття загальної компетентності ("ілюзорна компетентність"). 

Крім орієнтації на театралізацію пізнання носію "планшетної 

свідомості" як компонента "раціонального" насилля слід виділити орієнтацію 

на "експертів". Розвиток засобів масової комунікації суттєво змінили 

соціальну роль експертів, яка традиційно полягає в продукуванні комплексу 

компетентних думок щодо певних аспектів соціальної реальності і 

прогнозування соціальних процесів. З одного боку, сучасні масштаби 

поширення інформації дозволяють довести миттєво думку експерта значної 

частини населення, виходячи за межі вузького кола фахівців. Але з другого 

боку, це перетворило експертів в інструмент "раціонального" насилля для 

маніпуляції масовою свідомістю. Думка експерта / експертів – це один з 

поширених методів реклами, складових політичних ток-шоу, змагальних шоу 

і т. ін. Експертом може виступати як відомий в наукових колах фахівець, так 

і "розкручена зірка" (популярні співаки, музиканти, актори, спортсмени). 

Причому, на нашу думку, друга категорія визнається експертами 

превалюючим кількістю населення, що пояснюється споживанням і 

комерціалізацією, рекламними технологіями створення їхнього іміджу 

"широкопрофільних експертів". 

Враховуючи цю тенденцію, можна сміливо стверджувати, що особливо 

важливою сферою суспільства, в якій комплексно здійснюється нівелювання 

дії прямого насилля, виступає вища освіта. Зміна характеру компетентного 

насилля, яке традиційно реалізується у процесі виховання і є інструментом 

соціалізації, позначається, з одного боку, виключенням з механізму його 

реалізації прямого фізичного насилля, а з іншого – заміщенням суб’єктів 

експертної думки, які виробляють його норми та санкціонують право 

застосування. Якщо ще до початку ХХІ століття основними експертами 

виступали науковці, працівники вищих навчальних закладів, які давали 

компетентну оцінку актуальних подій соціального життя, то за останнє 

десятиліття спостерігається тенденція їх заміщення "зірками", чия 
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компетентність зводиться до відтворення особистого досвіду. Для 

збереження статусу "науковості" у наданні експертних оцінок до 

обговорення залучаються фахівці відповідних галузей, але основною 

вимогою до них є не фаховість, компетентність в обговорюваній проблемі, а 

медійність – вміння висловлюватися просто і дохідливо, емоційно 

забарвлено, "розкрученість", вміння легко переключатися на різні теми, 

скандальність. Як наслідок, відбувається створення відчуття всезагальної 

компетентності через продукування у масовій культурі способів спільного 

прийняття рішень. Тому реформування системи вищої освіти потребує, 

враховуючи зазначені тенденції, заміщення зазначених "експертів" 

представниками наукової еліти у медіапросторі, які б в оцінках 

обговорюваних проблем соціального життя також спиралися і на 

універсальні загальнолюдські цінності. Звісно, зазначені тенденції не є 

локалізованими межами українського суспільства, а мають загальний 

(інтернаціональний) характер. У цьому контексті варто акцентувати на 

гуманістичному напрямі, який утверджується в межах "другої моделі" 

філософії освіти, що втілена в "англо-саксонській" та "американізованих" 

системах освіти та виховання. Його зміст полягає в різкій критиці 

технократичних концепцій, з одного боку, та апології індивідуалістичних 

прагнень, з іншого; останні відносяться прихильниками "нового гуманізму" 

до розряду "вищих людських цінностей" (Зінченко, 2015, с. 155). Ця модель 

дозволяє запобігти комерціалізації та тотальній прагматизації освітніх 

процесів, надати процесам масовизації "планшетної свідомості" 

гуманістичного змісту. Їх виявлення може мати подальше вираження у 

практичній площині у формі методичних рекомендацій для викладачів вищих 

навчальних закладів, які здійснюють підготовку майбутніх вчителів, де 

враховуються актуальні проблеми інтернаціоналізації вищої освіти. 

Масове поширення сучасних комп’ютерних технологій вдосконалили 

продукування і поширення експертної думки, виявляючи постійний 

моніторинг останнього щодо відбуваються в даний момент подій рисою 



325 
 

"планшетної свідомості". Слід акцентувати на перманентності цього процесу, 

що став можливим лише в останні роки завдяки впровадженню в життя 

технологій компактних переносних комп’ютерів (ноутбуків, нетбуків, 

смартфонів, планшетних комп’ютерів) з можливістю майже 

безперешкодного підключення до Інтернет. Багато соціальних мереж 

(наприклад, Twitter, Facebook) дозволяють користувачам вибирати коло 

"своїх" експертів, відстежуючи їх думку на поточні події. При цьому 

стимулюється і постійна реакція на них з боку людей, які намагаються 

отримати статус експерта. Інструментами стимулу є, перш за все, заохочення 

у вигляді популярності (через фіксацію кількості людей, які зацікавилися 

думкою) і безпосередньої реакції з боку читачів з можливими подальшими 

діалогами, обговореннями, дискусіями. 

Характерний для "планшетної свідомості" і культ легкості як одна з 

ключових змістовних установок. П. Саух зазначає, що "гуманізм" такої 

установки затверджується, виходячи зі спроб людини скрасити своє життя, 

зробити її більш легкою, безтурботною, комфортною і приємною у зведенні в 

ранг ідола "всеосяжного полегшення", сутністю якого є орієнтація на 

мінімізацію зусиль і максимальності "кайфу", на тілесну насолоду і 

зручності, що визначають основні напрямки науково-технічного розвитку та 

його комерціалізації (Саух, 2012, с. 33-34). Це ускладнюється тим, що, 

"спокуси сучасного життя поставили людину перед раціональною вимогою 

відмови від морально-ірраціональних переживань; совість, справедливість, 

збереження гідності, пошук смислу, екзистенційні відчування тощо 

поступились на користь спрощеного буття, яке підлягає кількісному 

вирахуванню" (Кремень, 2008, с. 33). Особливістю прояву культу легкості в 

"планшетній свідомості" можна визначити відчуття вседоступності (тобто 

будь-якої хвилини і в будь-якому місці) інформації і комунікації. Це відчуття 

створюється саме завдяки зазначеним вище технологіям, які дозволяють 

знаходити інформацію досить швидко, тобто без особливих витрат зусиль і 

часу. Але сутність "планшетної свідомості" у тому, що в ній превалює 
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споживацьке ставлення до інформації, що виражається в споживанні 

інформації заради самої інформації (залежність у формі необхідності в 

нефільтроване невибірковому невпинному її отриманні. 

Однією з відмінних рис сучасного суспільства є цинізм, що охопив усі 

сфери суспільного буття і суспільної свідомості. Поштовх дослідження цього 

зрізу соціальної реальності був даний німецьким філософом 

П. Слотердайком, який розкрив у роботі "Критика цинічного розуму" зміст 

цинізму як соціального явища в європейській історії (Слотердайк, 2009). 

Цинізм, за П. Слотердайком, – це особлива форма "помилкової свідомості" 

(або оновлене нещасна свідомість), що знаменує сучасність. Одним з 

основних висновків, зроблених філософом є: у просвітницькій традиції 

склалося, що свідомість через освіту засвоює основні ідеали і уявлення про 

добро, істині, красі, але не здатна слідувати їм в практичному житті, 

віддаючи перевагу споживчому способу життя. Цинічна свідомість набула 

масового характеру, вона постає як усереднений соціальний характер в 

суспільстві, втрачаючи індивідуально-неповторну манеру кусатися і 

позбавляє себе від ризику виставлятися на загальний огляд, його носій 

інстинктивно він сприймає свій спосіб існування вже не як щось злісне і 

єхидну, а як причетність до колективного реалістично скоригованого погляду 

на речі (Слотердайк, 2009, с. 31-32). На масштабності утвердження цинізму 

наголошує В. Рябченко, який зазначає, що "саме цивілізаційний цинізм є 

основним джерелом зла, яке постає в суспільному житті, оскільки він 

маскується під мораль і джерело добра, вульгарно маніпулюючи поняттями й 

смислами в цьому сенсі, коли хиба видається за істину, а істина тлумачиться 

як хиба" (Рябченко, 2015. Авторитаризм, с. 60). Л. Зіннурова визначає такі 

риси людини з цинічним свідомістю: пристосовницьке існування в 

сформованому соціально-економічному порядку, перманентний стан 

стороннього спостерігача (дистанційоване споглядання і осмислення), для 

нього не важливо, кому і куди продавати свій інтелект: владним структурам, 

школі, глянцевому журналу, сумнівному телевізійному каналу, будь-який 
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бізнес-структурі (Зиннурова, 2012, с. 129). Ці ж риси цинічного свідомості 

визначають зміст і "планшетної". Індивід, оснащений компактним 

комп’ютером, комунікуючий через засоби зв’язку (перш за все через 

Інтернет) з іншими носіями "планшетної свідомості", є не тільки стороннім 

спостерігачем того, що відбувається, але і ретранслятором. Можна говорити 

про мережевий характер "планшетного свідомості", ретранслятор не тільки 

поширює інформацію, але і, реагуючи на відгуки одержувачів в режимі он-

лайн, змінює ракурс зйомки на бажаний ними. А з другого боку одержувач 

інформації стає відразу ж її розповсюджувачем, визначаючи, таким чином, 

рейтинг її популярності, зацікавленості. Цей характер сприяє утвердженню її 

цинічності: бажання випробувати атрактивне переживання причетності, 

укладену в словесних виразах "круто", "кайф", "чума" і т. п., домінує, 

витісняючи інформативність події, співпереживання того, що відбувається.  

Необхідність такого переживання причетності пояснюється Х. Ортега-

і-Гасет крізь призму утвердження "масової людини", яка прагне до 

досконалості. Саме це спричиняє формування такої особистісної 

характеристики як чваньковитість. Але враховуючи, що "масовій людині" не 

притаманна віра у власну досконалість, яка сама, власне, походить від її 

чванства, має фіктивний, уявний і проблематичний характер, вона змушена 

шукати в інших підтвердження тієї думки, яку хоче мати про себе (Ортега-і-

Гасет, Бунт мас, 1994, с. 54). Такій людині властиво емоційне ковзання в 

умовах соціальної реальності. Прикладом прояву "планшетної свідомості" 

можна назвати подію, яка приголомшила світову громадськість, що сталося 

15 грудня 2014 року в центрі австралійського Сіднея, коли терорист захопив 

заручників в кафе, перехожі масово робили "селфі" на тлі трагедії і 

розміщували їх в соціальних мережах (Carney, 2014). Цинізм проявляється не 

стільки у відсутності співпереживання, скільки в усвідомленні аморальності 

такої поведінки, але орієнтовані на споживацтво і оснащені відповідними 

технологіями носії "планшетної свідомості" перетворили його в стиль життя. 
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Іншим аспектом цинічності можна назвати неонарцисизм, який полягає 

у роз’єднаності особистості, яка живе на основі закону про мирне 

співіснування протилежностей. Ж. Липовецьки стверджує, що залежно від 

міри вторгнення у життя речей та інформації, спортивних та інших знарядь 

такий індивід перетворюється в чудернацький patchwork: поєднання різних 

форм, втілення постмодернізму (Ліповецки, 2002, с. 140). Такий індивід 

виявляє амбівалентність у відношенні до світу: з одного боку, байдужість у 

вчинках та нехтування моральними нормами та приписами, а з другого – він 

схильний до духовних переживань. Це стосується й інших сфер, зокрема 

турбуючись про власне здоров’я він легко може ризикувати власним життям. 

Прагнення зібрати у соціальних мережах велику кількість переглядів та 

"лайків" сучасний нарцис-носій "планшетної свідомості" для зйомки на 

камеру робить вкрай небезпечні трюки, які часто закінчуються травмами, 

адже слід врахувати, що вони виконуються без відповідної професійної 

підготовки. Навіть невдалий трюк, у результаті якого індивід отримав травми 

є прийнятним для нього, оскільки відеоролик стане популярним у категорії 

"фейл" (невдач). Ще характерною рисою неонарциса є заперечення будь-яких 

форм наказів, тиску та насилля при одночасному насиллі відносного себе, яке 

проявляється у прагненні слідувати певним зразкам моди, стереотипним 

уявленням, наприклад насилля над організмом з метою схуднути, пластичні 

операції з метою відповідати сформованим рекламою стереотипам краси. 

Характеристикою "планшетної свідомості" є "кліпове мислення". Це 

поняття увійшло в науковий обіг лише останнє десятиліття, хоча 

теоретичним підґрунтям були праці М. Маклюена, який виявив тенденцію 

зміни сприйняття інформації під впливом розвитку технологій. Саме поняття 

"кліповості" запропоноване Е. Тоффлером, який у праці "Третя хвиля" описав 

"кліп-культуру" як ознаку сучасного світу. "Кліп-культура", яка на його 

думку, є наслідком демасовивікації засобів масової інформації та 

демасовизації свідомості, позначається, по-перше, рівнем отримання та 

обміну інформації (не на масовому рівні, а на груповому); по-друге, 
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деуніфікацією думок та позицій щодо різних явищ соціального буття; по-

третє, втратою консенсусу; по-четверте, домінування на особистісному рівні 

суперечливих фрагментів образного ряду ("кліпів"), які позбавлені будь-

якого сенсу; по-п’яте, спрямованість на перманентне отримання інформації. 

Е. Тоффлер зазначає, що "нас все більше напихають короткими модульними 

спалахами інформації – рекламою, командами, теоріями, обривками новин, 

якимись обрізаними, усіченими шматочками, що не укладаються в наші 

колишні ментальні осередки" (Тоффлер, 2002, с. 277-278). Специфіка такого 

мислення визначається із самого поняття "кліп", під яким розуміють 

передусім певний відеоряд, покладений на музику, що містить відповідну 

послідовність кадрів, часто непов’язаних між собою, розділених в часовому і 

просторовому вимірах, які формують фрагментарний розріджений 

образ (Горлач, 2016, с. 16-17). Кліп також можна тлумачити як послідовний, 

але незв’язаний набір тез поза контекстом, тобто раціональністю без 

раціональної основи. Погодимося з О. Калмиковим, що епістема буденності 

сьогодні постає набором незв’язаних між собою знаннєвих фреймів-кліпів, і 

в це психолого-образне звалище стає практично неможливо вносити строгі 

понятійно-категоріальні описи, так як кліпи не можуть бути зв’язані ні з 

поняттями, ні з категоріями, вони – знаки без значень (Калмыков, 2007, 

с. 78). Відповідно до цієї реальності, що утверджується, формується і 

мислення, але воно доволі специфічне, оскільки являє собою операції над 

окремими знаннєвими фрагментами, які не складають цілісності. 

К. Фрумкін визначив п’ять факторів, які спричинили появу й 

утвердження свідомості нового типу – носія "кліпового мислення": 

прискорення темпів життя та зростання обсягів інформаційного потоку; 

зростання потреби у більшій актуальності інформації й швидкості її 

надходження; збільшення різноманітності інформації; збільшення кількості 

справ, якими індивід займається одночасно; зростання демократії та 

діалогічності на різних рівнях соціальної системи (Фрумкин, 2010). Звісно, ці 

фактори не є вичерпними. Варто, на нашу думку, окрім психічних, 
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технологічних та політичних факторів виокремити також культурно-освітні, 

економічні, соціальні. Йдеться зокрема про зміну змісту культури, яка стає 

мозаїчною, тобто "випадковою, складеною із багатьох фрагментів, які 

взаємодотичні, але не утворюють конструкцій; де немає точок відліку, немає 

жодного справді загального поняття, але зате багато понять, які мають 

більшу вагомість (опорні ідеї, ключові слова тощо)" (Єжижанська, 2016, с. 3-

4). Це визначає і характер її сприйняття: здебільшого мимовільного, у формі 

освоєння фрагментів, які отримуються з потоків інформації. Процеси 

поглибленої диференціації суспільства, поділу праці, спрямованість 

виробничої та освітньої діяльності на підготовку і залучення до роботи 

ефективного вузькопрофільного спеціаліста, здатного одразу принести 

матеріальну вигоду, ігнорують гуманітарну складову. Фахівець повинен бути 

підготовленим у максимально стислі терміни, тому формування цілісної 

картини світу втрачає свою актуальність. 

Цікаво, що поняття "кліповість" також констатує "смерть" лінійного 

тексту. Величезні масиви інформації, які спрямовані на сучасну людину, що 

постає передусім її об’єктом-споживачем, потребують від неї вироблення 

адекватних форм самозахисту. Саме фрагментарне сприйняття інформації 

дозволяє запобігти засвоєння усіх масивів інформації, яка після її 

декодування виявляється непотрібною. Тому також немає необхідності 

повного прочитання тексту, а лише поверхневий пошук символів, знаків, 

кодових слів, які дозволяють акцентувати на актуальних для читача 

фрагментах тексту. Це пояснює появу творів на кшталт "Філософія Ніцше за 

30 хвилин", коротких переказів художніх і, навіть, наукових творів, чітке 

структурування із відповідними маркерами наукових статей із анотаціями. 

Основною вимогою до змісту тексту є лаконічність, а до форми подачі – 

динамічність, насиченість графічними образами. Носій "планшетної 

свідомості", якому характерне "кліпове мислення", при потребі терміново 

знайти потрібну інформацію має значну кількість альтернативних джерел, 

тобто при пошуку він отримує значну множину сайтів, які пропонують 
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відповіді на поставлені питання. Задача ж користувача у найстисліші терміни 

(кілька секунд) оцінити, чи може він отримати бажану відповідь. При 

негативній оцінці він одразу переходить до інших варіантів. Звісно, 

оцінюється не зміст запропонованої інформації, а знаки, символи, коди, які 

дозволяють "розпізнати" змістовність тексту. 

"Кліпове мислення" Д. Горлач визначає як "психічне явище, яке 

характеризується фрагментарною моделлю сприйняття інформації, де процес 

відображення об’єктів відбувається без заглибленого послідовного 

розмежування і поєднання, поверхнево і алогічно, зі швидким безсистемним 

переключенням" (Горлач, 2016, с. 18). Додамо, що ознаками людини з 

"кліповим мисленням" є швидка реакція на зовнішні подразники, 

багатофункціональність (здатність виконувати декілька задач одночасно), 

потреба у динамічності (вона проявляється у швидких змінах тем, 

постійному переключенні при виконанні різновидових робіт) та миттєвій 

реакції оточення на дії (очікування "лайків" у соціальних мережах, 

імпульсивність рішень), прагматизм (орієнтація на запропоновані моделі 

споживання, які дозволяють економити час). У своїй сукупності ці риси 

виявляють індивіда з "кліповим мисленням" як суб’єкта та водночас об’єкта 

"раціонального" символічного насилля. Такий індивід у своїй діяльності 

прагне отримати оцінки від "друзів", тобто від осіб, які стежать за його діями 

за допомогою соціальних мереж. Ці оцінки виражаються у формі символів, а 

для оволодіння цими символами індивід здатен на будь-які неосмислені дії, 

на заповнення певного фрагменту життя символічними образами. 

Відтак, насилля постає за цих умов як самопримус, який завдає шкоди 

самому індивіду заради фрагментарного переживання відчуття визнання. 

Створюється ситуація слідування "раціональним" моделям поведінки, 

продукованих через культурні канали, при цьому до мінімуму скорочується 

час на осмислення дій, на оцінку адекватності їх відповідно до наявних умов. 

У цих моделях практично відсутня інтерпретаційна складова, адже індивід не 

освоює їх, виробляючи власне відношення до них, а використовує готові 
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залежно від ситуації. Створюється ілюзія раціонального вибору. По суті йде 

мова про маніпулювання свідомістю носіїв "кліпового мислення", в якій 

цілісна картина світу заміщується оперативністю отриманої інформації, а 

тому утверджується пряма залежність їх реакції від форми подачі інформації. 

Хоча, як зазначалося вище, для кліпу характерне подання образів та тез 

без тлумачень, а тому створюється уява про можливість здійснення 

інтерпретації самим реципієнтом, що заперечує можливість здійснення на 

нього насильницьких маніпулятивних практик. Утім, це не так, адже формат 

подання інформації у вигляді кліпів примушує людський мозок робити 

фундаментальну помилку осмислення – вважати подані події, образи, ідеї 

пов’язаними між собою, якщо вони мають тимчасову близькість, а не 

фактологічну (Удовицька, 2013, с. 411). По суті, кожен кадр кліпу миттєво 

схоплюється і засвоюється, інформація, яка подається з високою швидкістю, 

легко карбується в підсвідомість, миттєво долаючи бар’єр усвідомленого 

сприйняття, тобто кліпи (у всіх своїх іпостасях) актуалізують ірраціональне, 

нерефлексивне засвоєння інформації (Докука, 2013, с. 170-171). 

Таким чином, змінюється характер раціональності насилля до носія 

"кліпового мислення", яке здійснюється не стільки на основі переконання, 

скільки через ілюзію прийняття раціонального рішення. По суті формується 

ситуація перманентного виявлення індивідом факту зростання у його житті 

проявів ірраціонального насилля, констатація їх деструктивного характеру та 

актуалізація ним необхідності їх долання раціональними методами, які, у 

свою чергу, через фрагментарність його картини світу призводять лише до 

ірраціональних насильницьких дій. Така тенденція пояснюється тим, що у 

результаті стрімкого зростання динаміки науково-технічного поступу, що 

спостерігається останні два десятиліття, змінюються символи та образи 

культури. За цих умов індивід виявляє нездатність їх освоєння та 

співставлення з уже утвердженою ціннісною системою, стадія рефлексії 

скорочується до мінімуму, а то й виключається взагалі з цього процесу. 

Тому, на думку В. Штанько, перманентна мінливість і кліпова 
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фрагментарність сучасної культури, втрата зв’язку індивіда з традиційною 

системою норм і цінностей, інформаційний пресинг змушує людину заново 

переосмислювати не лише зовнішню реальність, але і постійно вибудовувати 

власне "Я", нормативна соціалізація заміщується спонтанною 

самоорганізацією соціальних груп, можливістю особистістю конструювати 

власну ідентичність поза усталеними культурними традиціями (Штанько, 

2013, с. 104). Невідповідність культурних моделей новим запитам спричиняє 

актуалізацію ірраціональних мотивів поведінки людини.  
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Висновки до четвертого розділу 

Глобалізаційні процеси характеризуються появою образу спільного 

ворога як об’єкта всезагального насилля подібного до "жирарівської" жертви, 

але уже у період домінування "раціонального" насилля. Ним проголошується 

"суб’єкт, здатний до насилля" – продукований у мас-медіа образ певної особи 

чи / та соціальна група, спільнота, які стигматизуються як загроза 

економічній, соціальній та культурній стабільності західної моделі 

організації суспільства. Інструментом формування цього образу є глобальний 

соціальний міф, який "раціоналізує" необхідність застосування насилля до 

"суб’єкта" без фундаментальної опори на її теоретичні пояснення. 

Стигматизація "суб’єкта, здатного до насилля" здійснюється у глобальній та 

локальній перспективах. Тенденційно ними "маркуються" представники 

гетто, мігранти ("нові варвари"), мусульмани. Це актуалізує ідею їх 

локального обмеження, як фізичного, так і соціального, культурного та, 

значною мірою, економічного. Актуалізація ж релігійної основи визначення 

"суб’єкту, здатного до насилля" пояснюється кризою сучасної стадії розвитку 

західної цивілізації (цивілізації Другої хвилі), яку викликав секуляризм. 

Стигматизація у масовій свідомості саме мусульман має політичне підґрунтя. 

Інструментами її реалізації є засоби масової комунікації та реалізація 

принципу європоцентризму, що передбачає визначення усіх досягнень 

західної цивілізації як зразкових, оскільки вони зображаються як сучасні.  

Нова раціональність як атрибут насилля у глобалізованому світі 

виражається у формі компетентного насилля, яке набуває тотального 

характеру, реалізується через ЗМІ у формі ток-шоу та аналітичних програм 

шляхом вироблення компетентного рішення фахівців. "Раціональне" насилля 

діє за принципом макдональдизації, який полягає у насильному запереченні 

можливості існування усього зайвого, "нерозумного", мінімалізуючи затрати 

часу на виконувані дії. Насилля змінює свій характер, воно діє на основі 

створення відчуття всезагальної компетентності через продукування у 

масовій культурі способів спільного прийняття рішень, що слугує уже 
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виправданню методів, а не цілей. Насилля у макдональдизованому світі діє за 

принципом, по-перше, раціональної необхідності з метою економії часу за 

рахунок співставлення поведінки індивіда з "книгами-інструкціями" та, по-

друге, "ілюзорної компетентності". Утвердження нової раціональності 

насилля за доби глобалізації позначається процесами його приватизації та 

комерціалізації. Приватизація насилля – це форма соціальної самоорганізації 

за умов послаблення державної влади, інструмент боротьби різних 

соціальних груп та спільнот, як засіб економічного збагачення. У період 

соціальних трансформацій приватизація насилля відбувається або "знизу 

вверх" (через діяльність агентів соціальних змін, які створюють ситуацію 

підступної незахищеності), або "зверху вниз" (через аутсорсинг традиційних 

військових та державних функцій приватним компаніям). 

Змістовна зміна світоглядних орієнтацій, спричинених тотальною 

комп’ютеризацією та інтернетизацією життєвого простору індивіда змінює і 

характер здійснення насилля. Аналіз цих процесів пропонується здійснити у 

контексті визначення зміни моделі поведінки індивіда як носія "планшетної 

свідомості"(омплекс життєвих установок індивіда, для якого характерно 

ставлення до навколишнього світу як до гри, до шоу з домінантним 

прагненням досягнення атрактиву шляхом безперервного спостереження за 

реальністю, спрямованістю на перманентне отримання інформації і оцінок 

експертів, що заміщує реальне знання). 

Інструментом реалізації принципу раціонального насилля в суспільстві 

всепроглядності є соціально активний індивід як носій "планшетної 

свідомості", сформований у результаті масового поширення споживчого 

використання планшетного комп’ютера. Носій "планшетної свідомості" 

характеризується готовністю в будь-який момент перевести в сферу 

публічності через онлайн-трансляцію будь-яку подію (побутову або 

політичну), а його інтелектуальна культура заміщується 

псевдоінформованістю. Завдяки цим якостям створюється цілісна система 

загальної взаємопроглядності. 
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РОЗДІЛ V. ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ДЛЯ ПОДОЛАННЯ 

НАСИЛЛЯ 

 

Однією з актуальних проблем для сучасних соціогуманітарних наук є 

розробка принципів та механізмів їх реалізації щодо запобігання насиллю, 

подолання наслідків його дії. Доволі часто цю проблему потрактовують як 

"боротьба з насиллям", що, на нашу думку, є суперечливим, оскільки 

боротьба передбачає вироблення методів протидії. Враховуючи, що протидія 

передбачає комплекс заходів за ньютонівським законом "сила – протилежна 

сила", маємо констатувати, що сила, спрямована проти насилля за величиною 

має бути тотожна їй, а, відтак, опираючись на тлумачення насилля як 

надмірну силу, визнаємо, що ця сила є насиллям. Насилля подолати 

ненасиллям неможливо, адже, щоб подолати одне насилля, потрібно проти 

нього застосувати інше насилля, яке, щонайменше, має бути більшим за 

перше, а тим самим, у сукупності, насилля стає все більше й більше, що 

сприяє вдосконаленню засобів знищення людей, довівши їх сьогодні майже 

до абсолютних величин (Дзьобань, Пилипчук, 2011, с. 33). Таким чином, 

насилля у відповідь не запобігає насиллю, а радше легітимізує його. 

Принципи ж запобігання насиллю ґрунтуються не на силі, а на перетворенні 

його дезінтегральної сили на інтегральну, тобто на побудові "громовідводу" 

для нього. 

Дж. Кін пропонує для скорочення і, можливо, ліквідації насилля 

застосувати низку підходів, починаючи від макрорівня стратегій (скорочення 

озброєнь, заборону на виробництво і продаж наземних мін, трибуналів із 

військових злочинів, регіональну інтеграцію держав) до упровадження 

мікрорівневих законів (проти тілесних домагань по відношенню до жінок, 

дітей, геїв і лесбіянок, етнічних груп тощо). Але основною умовою їх 

реалізації є формування культури цивілізованості на рівні громадянського 

суспільства, що за умов глобального капіталізму заперечується такими 

чинниками як заохочення морального егоїзму та ігнорування суспільного 
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блага у системі товарно-структурованої економіка, збільшення часу громадян 

в обов’язковому порядку прив’язаного до оплачуваної праці і, відповідно, 

зменшення для участі в суспільному житті, сприяння невігластву й обману 

через керовану спрямованістю на прибутки маніпуляцію засобами масової 

комунікації (Keane, 1996, с. 167).  

 

5.1. Філософія ненасилля як імператив подолання відкритих форм 

насилля у період соціальних трансформацій 

 

Проблема насилля в соціально-філософських науках переважно 

розкривається у контексті пошуків принципів соціальної взаємодії та 

соціальної організації, методів та засобів запобігання насиллю. Усі теорії 

насилля мають спільну позицію, що вирішенням проблеми насилля 

визначається розбудова суспільства, в якому начебто існує розв’язання цієї 

проблеми. У цьому випадку, на думку Д. Бекера, йдеться про саморефлектну 

петлю, яка викликає ефект виключення насилля, завдяки якому насилля 

виявляється включеним у суспільство, адже не існує такого соціального 

порядку, яки не обмежує, не встановлює і не контролює можливість насилля 

за допомогою засобів насилля (Бекер, 1994, с. 59). Але водночас дедалі 

частіше констатується, що сучасне суспільство одночасно вільне від насилля 

і значною мірою зачароване та пронизане ним порівняно з минулим, "як 

застосування сили, так і захист від насилля є винятком, яке стало 

правилом" (Бекер, 1994, с. 55). Йдеться про діалектику пригнічення проявів 

насилля і одночасним його продукуванням. Зрозуміло, що немає 

універсальних формул запобігання насиллю, утім людство на кожному етапі 

свого розвитку у мажах культур та цивілізацій розробляла відповідні до 

домінуючих форм насилля контрметоди для стримування їх дії, що, у свою 

чергу, призводило до появи якісно інших форм. 

На сьогодні можна констатувати, що взагалі неуніверсальні моделі не 

можуть існувати. Як доводить практика геополітичних проектів, спроби 
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нав’язати окремим суспільствам, державам, народам конкретну модель 

політичної та / чи економічної системи здебільшого викликають різні 

протести у різних формах, що супроводжується масовим насиллям. Це 

стосується нав’язування демократичних чи соціалістичних моделей. 

Важливою проблемою залишаються європоцентричні позиції при аналізі 

особливостей функціонування насилля у неєвропейських суспільствах. 

Унікальним у цьому відношенні є досвід розгортання ідеї ненасильницького 

запобігання насиллю, який сформувався в культурно-світоглядну та етичну 

парадигму на основі духовно-практичного досвіду різних культурно-

цивілізаційних систем. 

Ненасилля можна визначити як ідеологічний, етичний та моральний 

принцип, в основі якого визнання цінності усього живого, людини та її 

життя, заперечення насилля як способу розв’язання політичних, моральних, 

економічних та міжособистісних проблем та конфліктів (Садыкова, 2012, 

с. 50). Ненасилля виступає способом урегулювання конфліктів, зміст якого 

полягає у свідомій відмові усіх сторін від застосування примусу. Але 

погодимося із В. Беньяміном, який зазначав, що цей спосіб ефективний лише 

у міжособистісних відносинах, в яких значну роль відіграє суб’єктивний 

фактор. А відтак "ненасильницьке досягнення згоди має місце там, де 

культура серця уже дала людям в руки чисті засоби для його 

досягнення" (Benjamin, 1991. Zur Kritik der Gewalt, с. 191). Суб’єктивними 

засадами для такого способу розв’язання конфліктів виступають сердечна 

ввічливість, симпатія, миролюбство, довіра тощо. Ці засоби у соціальному 

житті можуть регламентуватися нормами моралі та права, але їх 

об’єктивування через закони визначають характер дії цих "чистих засобів" як 

опосередкований. Тому соціальний характер взаємовідносин передбачає 

опосередкування законами та правилами, актуалізуючи роль техніки 

взаємодії. На перший план виходять бесіда як основна техніка досягнення 

ненасильницької взаємодії, мова як засіб взаєморозуміння та переговори як 

цивілізований механізм взаємопорозуміння. Як зазначав М. Л. Кінг, за 
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допомогою ненасилля "не прагнуть перемогти чи принизити суперника, але 

намагаються завоювати його дружбу й розуміння" (Кинг, 1992, с. 177). Але 

ця техніка у процесі розвитку людства зазнає дедалі більш системної 

регламентації з боку етико-правової сфери суспільства. Такий підхід 

викликаний необхідністю забезпечення довіри між сторонами та виключення 

обману як принципу укладання домовленостей.  

Філософія ненасилля, в основі якої полягають принципи терпимості, 

милосердя, взаєморозуміння, співчуття та співучасть, отримувала різні 

політичні практичні втілення, які знаменували становлення незалежності 

Індії після Другої світової війни, об’єднання Німеччини в 1989 році (падіння 

Берлінського муру), виборення афроамериканцями рівності прав в США, 

певні тенденції застосування принципу ненасилля у політичних рухах опору 

прослідковувалися в другій половині ХХ століття в Алжирі, Бірмі, Болівії, 

Естонії, Латвії, Судані, Філіппінах, Франції і т. д. Значна частина таких 

"ненасильницьких" перетворень здійснювалися на основі сатьяграхи, методу 

протидії насиллю, розробленого ще на початку ХХ століття індійським 

політичним і духовним лідером Махатма Ганді. 

Разом з тим в історії філософської думки ще наприкінці ХІХ століття 

виникають ідеї неперечення злу насиллям (толстовство). Основним шляхом 

позбавлення від насилля у світі визначалося духовне усамітнення, створення 

відокремлених общин. Утім Махатма Ганді намагався довести, що можливо 

сформувати нові соціальні відносини без насилля, визначивши причиною 

останнього тваринну природу людини, яка може бути подолана духовним 

самовдосконаленням, з одного боку, та соціальними реформами, з іншого. 

Поняття "сатьяграха", запропоноване М. Ганді, містить у собі відсутність 

насилля взагалі, адже навіть існуючі на той час інші поняття, зокрема 

"пасивний спротив" (passive resistance) певною мірою відображають 

елементи насилля. На нашу думку, будь-які владні відносини містять у собі 

елементи насилля, а відтак, по суті, сатьяграха – це також насильницький 

метод, тим паче, що такі його форми як переконання, поступки, непокора, 
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чесність та довіра можуть стигматизуватися у суспільстві як насилля, 

наприклад довіра як слабкість по відношенню до потенційних ворогів, тобто 

шпигунство. 

Унікальність цього методу полягає у зведенні насилля до своїх 

мінімальних проявів, впливаючи на його джерело – людські бажання. Таку ж 

спрямованість має і структурне насилля, теоретично осмислене у працях 

Й. Гальтунга, в яких акцентується на всеосяжній єдності, в якій егоїстичне 

начало поступається єдності цілей і засобів. Аналізуючи принципи реалізації 

сатьяграхи у системі відносин "міфічного" і "трансцендентного" насилля, 

можна дійти висновку, що цей метод унеможливлює встановлення кривавого 

"міфічного" насилля, покликаного нав’язати суспільству нові закони, котрі 

сприйматимуться як дані. Повалення існуючої імперської влади у індійській 

колонії збройним шляхом спричинило б у цьому полікультурному 

суспільстві тотальні збройні конфлікти (вони у певні мірі спостерігаються й 

нині), адже "міфічне" насилля з боку англійської влади для індусів на той час 

ще не стало "трансцендентним", оскільки значною мірою тисячолітні 

соціальні норми та устої залишалися основою соціальних взаємовідносин. Це 

була "постнасильницька стадія" (А.А. Гусейнов), яка виявила 

неспроможність дії "насилля у відповідь" з боку індусів. М. Ганді фактично 

пропонував встановлення "трансцендентного" насилля (насилля, яке 

сприймається як беззаперечність, святість), повертаючись до культурно-

релігійних основ, оминаючи стадію "міфічного". 

Важливим елементом філософії ненасилля, який заперечує можливість 

утвердження "міфічного" насилля, є спрямованість не на конкретних 

соціальних агентів насилля, а на соціальні сили (відносини, процеси, рухи), 

які є суб’єктом насилля, в етичній сфері ці сили ототожнені зі злом. Кінцевим 

результатом дії "міфічного" насилля є свідоме сприйняття суспільством 

нових законів. Ненасилля ґрунтується на усвідомленні, що "якими б 

вагомими не були переваги насильницьких засобів боротьби, одне 

залишається очевидним: покладаючи надії на силові методи, ми обираємо 
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той спосіб боротьби, в якому суперник практично завжди має 

перевагу" (Sharp, 2010, с. 4). М. Ганді ж проголошує, що "сатьяграха 

підкоряється законам суспільства свідомо і за власної волі, оскільки вважає 

їх своїм священним обов’язком" (Ганди, 1993, с. 168), тому дія влади 

нівелюється, а народ отримує право на громадянську непокору певним, 

визнаних ним як "несправедливі" законам, стає суддею. Таке право на 

визнання мала до цього моменту лише влада. 

Толстовська ідея "непротивлення злу" передбачає передусім не відмову 

від спротиву взагалі, тобто йде мова про розрізнення понять "непротивлення" 

і "несупротивлення" чи "несупротив", а про якісно інші від насильницьких 

методів боротьби зі злом. Несупротив – це, по суті, відмова від боротьби, а 

непротивлення – це відмова від насилля у відповідь на насилля. 

Раціональність та сформована на основі релігійної любові (у 

позаконфесійному тлумаченні) духовність як підґрунтя для соціальної 

взаємодії здатні у розумінні толстовців виключити насилля як принцип 

соціальної взаємодії. Але утвердження нового соціального порядку, в якому 

домінує закон любові має суттєву невідповідність між теорією та 

практичними елементами його втілення, що, на думку О. Бренькової, дає 

підстави говорити про утопічний характер його ідей (Бренькова, 2013, с. 31). 

Близьким за утопічним характером до ідей толстовства є 

гандизм (Ганди, 1969). Основним методом зняття прямої дії насилля у цій 

теоретичній системі є ахімса, проголошена і детально розроблена у буддизмі 

(вперше в історії людства взагалі) практика ненасилля як незаподіяння шкоди 

ні вчинком, ні навіть подумки усьому живому, нею оволодіває індивід, який 

звільнився від страху. Ідея ахімси ґрунтується на моральному імперативі "до 

минулого – вдячність; до сьогодення – дія; до майбутнього – 

відповідальність", тобто вона передбачає активну любов, відповідальність та 

обов’язки перед усіма живими істотами, перед пращурами і майбутніми 

поколіннями. Соціальний принцип ненасилля упроваджується поступово за 

підтримки релігійних інституцій шляхом утвердження істини, правди. Але на 
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відміну від багатьох релігій (кожна релігія проголошує себе володарем 

істини останньої інстанції), які інституціалізуються через заперечення інших, 

боротьбу з ними, буддизм свою соціальну діяльність прагне організувати на 

інших засадах – засадах ненасильницької взаємодії. Це позначається і в 

позиції, що немає ніяких аргументів, які б обґрунтовували "справедливу 

війну". У буддизмі останнє розуміється як викривлене поняття, запущене у 

вжиток з метою виправдати і пробачити ненависть, жорстокість і насилля. 

Буддизм відмовляється жити за принципами: сильні, й ті що перемогли – це 

"справедливі", а слабкіші й переможені – "несправедливі" (Саух, 2007, с. 87). 

Також важливим чинником утвердження насилля М. Ганді вважав машинне 

виробництво, яке позбавляє людину гармонії з природою, а урбанізаційні 

процеси, фактично знищуючи села, призводять до занепаду культури, релігії 

та стають загрозою здоров’я людини загалом.  

Сатьяграха визначається як політична стратегія, спрямована на 

звернення до розуму й совісті опонента, супротивника, пропагуючи 

ненасильницьке відношення до усього живого та виявляючи власну 

готовність переносити будь-який біль чи страждання. На основі цих ідей 

М. Ганді обґрунтував необхідність розбудови "ненасильницької цивілізації" 

як альтернативи західній. Виникає слушне питання: чи можливе 

встановлення соціальних зв’язків та відносин, в яких насилля було б 

відсутнім взагалі. Л. Толстой вказує на те, що насилля не є онтологічним у 

соціальному бутті, а утвердилося на певному етапі його розвитку, воно 

"тримається уже не на тому, що вважається потрібним, а тільки на тому, що 

воно уже давно існує і так організоване людьми, яким воно вигідне, тобто 

урядами та правлячими класами, що людям, які перебувають під його 

владою, неможливо вирватися з-під нього" (Толстой, 1957, с. 152). Насилля є, 

на думку німецького соціолога Г. Попітца, завжди існуючою опцією 

людської діяльності, адже жоден всеохоплюючий соціальний порядок не 

ґрунтується на відсутності насилля (Popitz, 1986, с. 57). Відтак, насилля є 

іманентним у різних формах соціальних відносин. 
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Але Ауреліо Печчеї стверджував про можливість заперечення насилля, 

визначаючи основним принципом його здійснення справедливість. Боротьба 

за справедливість, звісно, супроводжується насиллям, але, на його думку, 

"лише заперечення насилля може і у кінцевому рахунку слугує надійною 

гарантією її захисту" (Печчеи, 1980, с. 192). А ставлячи під сумнів 

твердження, що агресивність внутрішньо притаманна людській природі, він 

визначав культурний розвиток, у т. ч. утвердження філософії заперечення 

насилля одним із основних принципів нового гуманізму, в основі якого 

самовираження і повне розкриття і розвиток можливостей і здібностей 

особистості. Таке прагнення засновника й президента Римського клубу, на 

нашу думку, є значною мірою утопічним. Хоча й аргументом на своє 

твердження він називає численні приклади незламності духу, моральної 

стійкості ув’язнених, які вірять у свої ідеали, перебуваючи у найжорстокіших 

умовах. Утім, за приклад А. Печчеї ставить лише найбільш активну частину 

населення, які, як правило, виступають суб’єктами соціальних змін, які за 

умов утвердження "міфічного" насилля виявляються і суб’єктами 

соціального насилля у прямих його формах. 

Глобалізаційні процеси та різні антропологічні, демографічні, 

екологічні небезпеки у глобальних масштабах позначаються постійною 

міжцивілізаційною взаємодією, яка від форми "зіткнення" повинна перейти 

до інших форм, котрі позначалися б компромісним характером. Важливою 

умовою, на наш погляд, є відмова від західних стандартів як найвищого рівня 

цивілізованості та пошук альтернативних рішень, залучаючи надбання усіх 

цивілізацій, зокрема і філософії ненасилля, котра сформувалася на основі 

православної, індуїстської та західної цивілізацій та отримала ідейне та 

практичне обґрунтування у творчості й діяльності М. Ганді. 

У контексті визначення змісту й характеру системного насилля 

Д. Бекер визначає роль комунікації як "запобіжника" насилля. Організаційні 

системи, на його думку, позбавлені насилля, оскільки вони поглинають усі 

форми редукції комунікацій до дії необхідністю приймати рішення і 
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відтворювати рішення за допомогою інших рішень. На насилля ефективно 

можна діяти не прийняттям та упровадженням певних власних рішень, а 

передусім відмовою від них. Насилля – "це "зворотний бік" комунікації саме 

постільки, наскільки воно повинно бути виключене з комунікації в якості 

того, що вийде з комунікації, яка редукує себе до дій для того, щоб зробити 

себе зрозумілим" (Бекер, 1994, с. 72). Відтак, відмова від дій та заміщення 

наміру втілення рішення комунікацією виключає насильницькі форми 

соціальної взаємодії. Ефективним для уникнення насилля механізмом 

комунікації є переговори, в яких кінцевою метою ставиться досягнення 

компромісу. Але виникає питання, чи можливий компроміс у суспільстві, в 

якому порушуються базові права і свободи громадян, що притаманне для 

тоталітарних суспільств. Як свідчить історія, вони відвойовуються у 

боротьбі. 

Водночас за умов домінування відкритих форм насилля з боку влади в 

періоди прямих громадянських протистоянь, які ще супроводжуються 

фізичним знищенням протестуючих, для уникнення масової загибелі 

останніми ініціюються переговори. Утім, за достатністю ресурсів у влади 

такі переговори з лідерами руху опору, які начебто спрямовані на досягнення 

консенсусу і встановлення миру, тобто для погодження нею не 

використовувати прямі форми насилля, є, по суті, домовленістю про 

капітуляцію, тобто спрямований на зниження протестних настроїв, за 

недостатністю ресурсів – на збереження владного контролю. Так, переговори 

між українською владою й протестуючими в особі лідерів опозиційних 

партій із залученням міжнародних гарантів під час найактивнішої фази 

протистоянь у лютому 2014 року передбачали, на перший погляд, 

припинення силових зіткнень, в результаті яких уже були людські жертви. Як 

засвідчили подальші події, переговори влада використовувала для 

перегрупування ресурсів та змістовний перехід громадянського конфлікту у 

зіткнення різних соціальних груп в масштабах усього суспільства, тобто 

надання йому тотального характеру. 
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Погодимося з одним з теоретиків ненасильницької боротьби 

Дж. Шарпом, що переговори за таких умов нездатні досягнути консенсусу, 

оскільки вони не передбачають, що представники обох сторін зустрінуться на 

рівноправних засадах, а відтак, по-перше, майбутні домовленості не 

визначатимуться відносною справедливістю щодо поглядів та цілей сторін 

конфлікту, а по-друге, вони значною мірою будуть залежати від силового 

потенціалу кожної з них (Sharp, 2010, с. 12). Сам факт входження у 

переговорний процес може також надавати владній стороні конфлікту 

легітимності, за умови, що до цього визнавалося, що влада захоплена 

незаконно. Тому ведення переговорів як засіб комунікації між соціальними 

агентами трансформаційних процесів здатний призвести до утвердження 

"раціонального" насилля, перевести протистояння у суто правову сферу, 

ігноруючи соціальні джерела конфлікту. Це стосується переговорів, які 

відбуваються на стадії домінування "міфічного" насилля, що знаменує 

відмову суб’єктів соціальних змін від використання методів, які призведуть 

до зміни цієї форми насилля на наступну – "трансцендентну", і повернення 

до попередньої – "раціональної". 

Одним з ключових принципів реалізації принципу ненасилля є не 

механічна відмова від боротьби, а демонстрація сили, готовності до 

боротьби. У індійській філософії ненасилля цей принцип базується на 

легенді, яка міститься у "Бгагавад-гіті", в якій учень Крішни Арджуна 

поставши перед необхідністю воювати із силами, які значно перевищували 

його, почав говорити про ненасильницький спротив, але Крішна (у главі 1, 

текстах 32-38), звинувативши його в боягузтві, проголосив, що в ім’я 

справедливості й заради релігії, володіючи досконалим знанням таке насилля 

дозволене (Бхагавад-гита как она есть, 2001, с. 138-142). Особливо це 

стосується кшатріїв – воїнів, чия соціальна функція захищати інших. У 

інтерпретації цих текстів М. Ганді, який також з презирством відносився до 

боягузтва, до пасивного спротиву і також брав участь у якості солдата у 

трьох війнах, ненасилля тлумачиться як ненасилля сильних духом, як свідоме 
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стримання себе від удару у відповідь, як прагнення моральною правотою 

паралізувати фізичне насилля по відношенню до себе (Рыбаков, 1998, с. 141). 

Ненасиля – це зброя сильного, у слабких руках – перед лицем озброєного 

лиходія – ненасилля є лише боягузтвом (Czykwin, 2008, с. 506). Хоча й 

поняття "пасивний спротив" на побутовому рівні сприймається як відмова від 

участі від боротьби, у філософії ненасилля вона тлумачиться, за 

М. Л. Кінгом, як "метод фізичної пасивності, але потужної духовної 

активності" (Кинг, 1992, с. 177). Ця ідея у політичній практиці, як стверджує 

один із лідерів та організаторів відомого застосуванням принципу ненасилля 

повстання в радянському концтаборі Норильська в 1953 р. Євген Грицяк, 

відобразилася у принципі "спершу доведи, що можеш воювати, а тоді 

відмовляйся від насилля" (Кульчинський, 2013). Водночас він розрізняє 

поняття "сила духу", "сила кулака" та "сила зброї", акцентуючи на тому, що 

лише культивування першого є достатньою підставою для боротьби за умов 

слабкості обох наступних. М. Бердяєв, який, як зазначалося вище, 

протиставляв насилля силі, визначав безсилля джерелом насилля, вважав 

помилковим протиставляти насилля й непротивлення. Звісно, насилля на 

війні, на його думку, означає недостатність сили, але відмова від участі у ній 

не призводить до нарощування сили, виявлення позитивної могутності, це 

лише безсиле випадання зі світової кругової поруки, з історичного 

нарощування сили, нерідко прекрасне за почуттями, але немічне за 

свідомістю. (Бердяев, 2007, с. 409). Відповідно, збільшення сили у 

матеріальному та духовному вираженні запобігає появі воєн. 

Іншим аспектом цієї проблеми – залежність ефективності дії принципу 

ненасилля від опонента. Якщо він спрямований проти особи чи соціальної 

системи, яка у конкретний історичний момент характеризується 

несформованістю морального обов’язку як особистісної настанови чи, 

відповідно, принципом соціальних взаємовідношень, опір буде слабким. 

Якщо ж опонент має відмінне за змістом усвідомлене відчуття обов’язку, то 

їхній конфлікт був невирішуваним саме через вірність обох етиці обов’язку. 
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Цим можна пояснити, з одного боку, ефективність гандистської стратегії у 

застосуванні індусами проти англійської колоніальної адміністрації й, з 

другого, – цілковите її ж фіаско у застосуванні проти мусульман Індії (як 

відомо, країну було розділено, що М. Ганді вважав своєю найбільшою 

невдачею й особистою трагедією) (Сорба, 2013, с. 210). Також у період 

домінування "трансцендентного" насилля у тоталітарних суспільствах, в яких 

нововстановлені соціальні норми та правила мають сакральний характер, а 

заперечення їх засуджується й карається найсуровіше, реалізація принципу 

ненасилля може призвести лише до масового фізичного знищення незгодних. 

Характеристикою реалізації принципу ненасилля можна визначити 

публічність (відкритість). М. Ганді, повернувшися з Південної Африки до 

індійського Чампарану, у перший же день перебування написав низку листів 

діячам Індійського Національного конгресу, політичним лідерам, друзям, а 

також до супротивників – до віце-короля Індії, секретаря Асоціації 

плантаторів і т. д, а також у засоби масової інформації. У листах він у 

ввічливій формі повідомляв про власні наміри та уже здійснені кроки щодо 

набуття Індією незалежності, пропагуючи через мас-медіа необхідність 

стриманості усіх сторін з метою досягнення соціального 

компромісу (Рыбаков, 1998, с. 130). І навпаки, таємність, введення в оману і 

конспірація становлять серйозну проблему та тих соціальних груп і спільнот, 

які обрали ненасильницькі методи протидії владі (Sharp, 2010, с. 33). Репресії 

з боку влади, яка прагне у такий спосіб запобігти домінуванню "міфічного" 

насилля, примушують суб’єктів ненасильницького опору використовувати 

засоби, які мають статус нелегальних чи частково легальних, а тому й носять 

непублічний, чи потаємний характер. Але саме це не дозволяє протестам 

стати масовими, що, у свою чергу, унеможливлює стимулювати відповідні до 

вимог соціальні зміни. Відкритість дозволяє утвердженню у свідомості носіїв 

принципу ненасилля, по-перше, розуміння того, що їх підтримує увесь світ, 

по-друге, – віри в ненасилля, віри у майбутнє, що дозволяє спокійно 

сприймати будь-які страждання, біль з боку суб’єктів насилля. У такий 
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спосіб утвердження у суспільній свідомості ідей ненасилля, по суті, виявляє 

дію цього принципу як складової "трансцендентного" насилля. 

Оригінальні принципи соціальної дії, які запобігають насиллю, 

визначені у філософських творах В. Беньяміна. До них він відносить страх 

перед загальними збитками та ненасилля. Що стосується першого, то він 

виникає у результаті будь-якого насильницького зіткнення, але, на відміну 

від конфліктів на міжособистісному рівні, при зіткненні великих соціальних 

груп, спільнот, класів, націй у масовій свідомості існує тенденція до втрати 

на почуттєвому і раціональному рівнях людьми цього страху. Така ситуація 

стає можливою за умов відсутності усвідомлення суб’єктом насилля, що 

застосування насилля призведе до його матеріальних втрат у тій же мірі, як і 

об’єкта. 

Ненасилля виступає здебільш способом урегулювання конфліктів. Його 

зміст полягає у свідомій відмові усіх сторін від застосування примусу. Але 

В. Беньямін при цьому зазначав, що цей спосіб ефективний лише у 

міжособистісних відносинах, в яких значну роль відіграє суб’єктивний 

фактор. А відтак "ненасильницьке досягнення згоди має місце там, де 

культура серця уже дала людям в руки чисті засоби для його 

досягнення" (Benjamin, 1991. Zur Kritik der Gewalt, с. 191). Суб’єктивними 

засадами для ненасильницького способу розв’язання конфліктів виступають 

сердечна ввічливість, симпатія, миролюбство, довіра тощо. Вони можуть 

регламентуватися нормами моралі та права, але їх об’єктивування через 

закони визначають характер дії цих "чистих засобів" як опосередкований. 

Тому соціальний характер взаємовідносин передбачає опосередкування 

законами та правилами, актуалізуючи роль техніки взаємодії. 

На перший план виходять бесіда як основна цивілізована техніка 

досягнення ненасильницької взаємодії та мова як засіб взаєморозуміння та 

взаємопорозуміння. У праці "Про мову взагалі і про мову людини" 

В. Беньямін вказує, що "мова однієї істоти є медіумом, в якому передається її 

духовна сутність" (Benjamin, 1991. Über Sprache, с. 157). З усіх істот лише 
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людина має духовну сутність, чия структура повністю накладається на її 

мовну сутність, власне, духовна сутність людини розчиняється в її мові, є її 

мовою (Єрмоленко, 2003, с. 149). Ненасильницький характер мовної сфери 

парадоксально виводиться із припустимості та непокарності в ній брехні. 

Звісно, у сфері права існує покарання за обман та наклеп, але, по-перше, ця 

норма з’явилася у праві доволі пізно (на думку В. Беньяміна, при виникненні 

будь-якої правової системи її не існувало взагалі), а по-друге, обман, який 

жодним чином не пов’язаний із насиллям, не карається. Покарання обману, 

врешті, було зумовлене страхом правових інституцій перед насильницькими 

діями з боку обманутих конкретною брехнею осіб, а не моральним осудом 

самої брехні та обману (Болдырев, Чубаров, 2012, с. 282). Відтак, брехня та 

обман, які здатні причинити насилля з боку окремих осіб, забороняються 

правом, применшуючи при цьому роль ненасильницьких засобів розв’язання 

соціальних конфліктів, подібно до дозволу ним забастовки для запобігання 

можливих подальших насильницьких, для протидії яким відсутні необхідні 

засоби. 

Ненасилля, хоча й тлумачиться як метод боротьби, який може 

актуалізуватися за умов домінування "міфічного" насилля, покликаного 

зруйнувати усталені соціальні норми та правила, все-таки відноситься до 

іншого етапу соціальних трансформацій, в яких домінує "раціональне 

насилля". Як зазначає Є. Грицяк, до ненасильницького спротиву слід 

готуватися заздалегідь, адже коли людська стихія вибухає, її вже ні в чому не 

переконаєш (Кульчинський, 2013). По-перше, ірраціональне насилля, яке 

передує утвердженню "міфічного", заперечує раціонально побудовані моделі 

соціальних змін. А по-друге, "міфічна" як сама кривава форма насилля 

володіє таким інструментарієм реалізації, який передбачає передусім прямий 

фізичний вплив, що заперечується принципами ненасилля. Утвердження 

"міфічного" насилля позначається послабленням влади та переходом до 

механізмів соціального управління за допомогою "чистого" насилля, а це 

виявляє альтернативу або повної втрати влади і заміщенням її тотальним 
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насиллям, або збереження домінування "раціонального" насилля через 

поступові соціальні зміни, виражені у законодавчих актах. Погодимося з 

Г. Арендт, що "якби успішна стратегія ненасильницького опору Ганді, яка 

володіла величезною владою, зіштовхнулася б не з Англією, а з іншим 

ворогом – з Росією Сталіна, з Німеччиною Гітлера, чи навіть з довоєнною 

Японією, то результатом зіткнення стала б не деколонізація, а бійня й 

підкорення" (Арендт, 2014, с. 63). Але віднесення активної фази утвердження 

ненасильницьких форм спротиву до періоду "раціонального" насилля показує 

якісно інший вектор його дії – не на підтримку існуючих норм та правил, а на 

їх поступове заперечення та зміну. Якщо ж ця стратегія використовується під 

час домінування "міфічного" насилля, то ефективність реалізації стратегії 

ненасилля залежить від здатності влади протистояти процесам 

трансформації. 

Значною мірою ненасильницькі принципи боротьби є близькими до 

"раціонального" насилля, але за своїм сутнісним означення воно 

інструментально не може застосовуватися владою та відповідними владними 

інституціями. Ненасильницькі методи спрямовані, у першу чергу проти 

влади. Актуалізація застосування цього методу відбувається передусім за 

умов, як зазначалося вище, коли суб’єкти протесту володіють меншими 

силовими ресурсами, ніж влада. Спільним для обох принципів є 

спрямованість на розум суб’єктів дії, апеляція до раціонально-логічних 

мотивів діяльності. Але якщо "раціональне" насилля певною мірою 

абсолютизує роль правової системи суспільства, на основі якої здійснюється 

примус і насилля, то ненасилля заперечує її взагалі. 

Один з фундаторів сучасної філософії ненасилля Л. Толстой у праці 

"Рабство нашого часу" вказує на те, що здійснення узаконення як вимоги 

виконувати відомі правила можливе лише побоями, позбавленням волі та 

убивством. Узаконення можливе лише застосуванням сили, яка здатна 

примусити людей виконувати правила, волю інших. Такою силою є лише 

насилля, але "не просте насилля, яке використовується людьми один проти 
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одного в хвилини пристрасті, а насилля організоване, яке свідомо вживається 

людьми, які мають владу, для того, щоб змусити інших людей завжди 

виконувати встановлені ними правила, тобто те, що вони хочуть" (Толстой, 

1952, с. 180-181). Здійснюється не стільки заперечення закону як такого, 

скільки заперечення його ефективності у конкретний історичний момент. 

Дослідники В. Бистров, Б. Марков та Н. Кузнєцов навіть укладання 

правового договору виносять за межі сфери ненасилля. На їх думку, без 

насилля право перестає існувати (адже така інституція як парламент була 

продуктом революційного насилля, але вона не є ненасильницькою формою 

зняття конфліктів), а ненасильницькі відносини між людьми спираються 

передусім не на право, а на культуру серця (Быстров, Марков, Кузнецов, 

2015, с. 36). Закон у філософських розмірковуваннях Л. Толстого з часів 

Мойсея покликаний виключно викорінювати зло, але на практиці це не 

відбувається, оскільки у процесі його реалізації увага концентрується на 

окремих виявах зла, на окремих злочинах, а не на злі загалом. А враховуючи 

ще й суб’єктивний фактор прийняття законів та функціонування правової 

системи, можна стверджувати, що коли справа стосується засудження по 

закону, людський фактор може вплинути на його результат і збільшує зло 

насилля (Малышев, 2011). Таким чином, у суспільній свідомості формується 

недовіра до судової системи, розчарування у ефективності її функціонування, 

піддається сумніву легітимність законодавчих та судових органів влади. Але 

при цьому заперечується необхідність прямого переходу до утвердження 

"міфічного" насилля і початку нового циклу трансформаційних процесів. 

Через протест, заклики до совісті на духовних начал у людині активізуються 

самоорганізаційні процеси у зазначених сферах, тобто не через прямий 

фізичний тиск, чи загрозу застосувати насилля, а через актуалізацію 

внутрішніх ресурсів до саморозвитку. Власне, на думку А. Гусейнова, 

найбільш велике відкриття Л. Толстого якраз полягає у тому, що розум у 

своєму правильному застосуванні підводить до закону любові як до 

вираження смислу людського існування, так само як і заповідь любові 
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Христа, яка розуміється як закон, піддається розумному без потреби в 

чудесах і таїнствах обґрунтуванню (Гусейнов, 1995, с. 234). Тут варто 

говорити про "раціональне" насилля над собою. 

М. Вебер розкрив інший аспект раціональної дії закону любові: 

принцип останнього насилля (Вебер, 1990). Той, хто проповідує необхідність 

застосування принципу любові проти принципу насилля, у процесі 

соціальних трансформацій може змінити його на необхідність здійснення 

останнього насилля, що може призвести до знищення будь-якого насилля, 

подібно до того, як військові при кожному наступі казали своїм солдатам, що 

він останній, він приведе до перемоги, а, відтак, і миру (Вебер, 1990, с. 698). 

Але у такому випадку етика переконання щодо такої необхідності стає у 

конфлікт із етикою відповідальності, породжуючи дискусію щодо вибору 

конкретних цілей, які "освячують" конкретні засоби їх досягнення. 

Водночас Л. Толстой пов’язуючи насилля у соціальному житті з 

діяльністю владних інститутів та їх структурами (армією, судами, тюрмами), 

вважав, що вони необхідні, оскільки вони забезпечують соціальний порядок і 

безпеку життя людей. А відтак насилля певною мірою визначається 

допустимим, як, власне, і встановлення деяких законів у суспільстві 

насильницьким шляхом для запобігання безладу, усунення протиріч між 

людьми та примусу сторін, які конфліктують між собою, до 

перемир’я (Меняева, 2009, с. 25). Такий підхід дозволяє віднести ненасилля 

до "раціонального" насилля.  

На раціональному характері ненасильницького опору наголошує Джин 

Шарп, який визначає ключовим компонентом його реалізації у соціальному 

житті дисципліну (Sharp, 2010). Враховуючи, що використання лише кількох 

методів ненасильницького спротиву не дає очікуваного ефекту, агенти 

соціальних змін та трансформацій стоять перед необхідністю упровадження 

цілого комплексу заходів протидії. Власне, американський філософ 

виокремлює 198 таких методів, класифікованих за категоріями протест і 

переконання, відмова від співпраці та переконання, і практична реалізація 
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яких об’єднується у чотири механізми: перетворення, пристосування, 

ненасильницький примус і розпад. Але зважаючи на те, що ненасильницька 

та збройна боротьба здійснюються кардинально різними способами, навіть 

незначне насильницьке втручання під час кампанії політичного спротиву 

матиме протилежні наслідки, а тому дисципліна дозволяє протидіяти різним 

агентам впливу та ігнорувати їх провокативні впливи (Sharp, 2010,с. 31-32). 

Раціоналізація передбачає і стратегічне планування боротьби, і підкорення її 

лідеру чи лідерам, що, по суті є видом "раціонального" насилля. 

К. Ціолковський у праці "Непротивлення чи боротьба" вказав на 

можливість реалізації принципу ненасилля як складової "раціонального" 

насилля, суб’єктом якого виступає влада та відповідні соціальні інституції, 

чиїми функціями є дотримання безпеки (Циолковский, 2016). Наголошуючи 

на тому, що відмова від насилля не означає відмову від боротьби з 

"насильниками", тобто одиничними суб’єктами насилля, К. Ціолковський 

вказує на необхідність функціонування відповідних інституцій для впливу на 

цих суб’єктів за принципами ненасилля, який полягає в охороні від них, а не 

у помсті за вчинені дії. На його думку, слід обмежити свободу суб’єктів 

настільки, наскільки потрібно, щоб зробити нешкідливим: одних через 

навіювання та навчання, інших через заслання на надільний клаптик ґрунту, 

виселення на ізольований острів, але за будь-яких умов до них не 

застосовуються методи примусу, які передбачають спричинення фізичного 

болю, психічні приниження (Циолковский, 2016. с. 5). Щоправда, остаточною 

метою використання цих методів російський вчений визначив у руслі 

розроблюваної ним програми євгеніки "погашення" потомства несуспільних 

людей та покращення природи людини (Циолковский, 2016, с. 5). 

Іншим же аспектом виявлення принципу ненасилля у соціальних 

взаємовідносинах, який визначає його як складову іншої форми соціального 

насилля – "трансцендентної", є індивідуалізація. Акцентуючи на анонімності 

державного насилля, яка знаходить своє відображення, з одного боку, у 

маскуванні суб’єкта насилля (наприклад, кат одягає маску), а з другого, – у 
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його знеособленні, тобто насилля здійснюється шляхом співучасті членів 

суспільства через складну систему зовнішніх зобов’язань, що, у свою чергу, 

призводить до стану "розмитості" власної провини окремим індивідом, 

зокрема можна говорити про військову дисципліну і убивство інших, 

мотивуючи це виконанням наказу. Розмитість провини постає не просто 

результатом навмисного прагнення уникнути відповідальності, вона радше 

відображає зміст насилля, яке об’єктивно є сферою не-свободної та без-

відповідальної поведінки. А відтак, зазначає А. Гусейнов, за логікою 

Л. Толстого, непротивлення від насилля, яке, навпаки, є сферою 

індивідуальної відповідальної поведінки, що переходить у внутрішнє 

самовдосконалення, слугує основним методом усунення насилля з практики 

міжособистісних відносин (Гусейнов, 1995, с. 229-230). У М. Л. Кінга 

принцип любові як центральний принцип ненасилля взаємопов’язаний із 

боротьбою, вказуючи, що "борець за ненасилля буде утверджувати, що у 

боротьбі за людську гідність пригнічені люди усього світу не повинні 

поступитися спокусі озлобитися чи дати собі волю брати участь у кампаніях 

ненависті" (Кинг, 1992, с. 178). Добро і моральність людини здатні розірвати 

ланцюг взаємопороджувального насилля і ненависті. Самовдосконалення у 

Л. Толстого здійснюється за законом любові і має релігійну позаконфесійну 

спрямованість. Відтак, актуалізується віра індивіда як базовий світоглядний 

орієнтир, а імперативи, сформовані на основі віри в любов та гуманізм, по 

суті, є імперативами впливу на діяльність людини. Толстовський принцип 

ненасилля є, таким чином, близьким до "трансцендентного" насилля, яке 

здійснюється також на основі віри, впливу на світоглядні установки 

індивідів.  

Але роль індивідуальності Л. Толстой абсолютизує, зводить її 

реалізацію в ранг соціального закону, що діє на основі закону любові. 

Відмова від насилля передбачає низку особливостей у здійсненні індивідом 

вчинків, зокрема останні легко мають засвідчувати власну однозначність, що 

пояснюється нездійсненням вчинків, які він хотів би здійснити, адже до них 
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його штовхають бажання вигоди, почуття помсти, природні афекти, соціальні 

інтереси; для їх посвідчення індивіду не потрібні інші, навіть більш 

компетентні посередники; ці вчинки повністю знаходяться у владі індивіда, 

оскільки перехід від бажань у вчинок блокується свідомою волею (Гусейнов, 

1995, с. 244). Відмова від насилля, по суті, є примусом по відношенню до 

самого себе, утім, якщо говорити про соціальний зріз реалізації цього 

принципу, то існує конфлікт між носіями "випереджаючої", на думку 

Л. Толстого, свідомості й "відсталими" формами реальної поведінки. Можна 

стверджувати, що носії "випереджаючої" свідомості завжди залишатимуться 

у суспільстві, в якому не утвердився принцип ненасилля агентами соціальних 

трансформації, а, відтак, і суб’єктами насилля. 

Абсолютизація індивідуального начала призводить до заперечення 

культурного та введення природного в ранг ідеалу ненасилля. Але, на думку 

М. Бердяєва, це велика омана думати, що насилля завжди йде від культури, а 

наближення до природного життя веде до непротивлення і відмови від 

насилля (Л. Толстой поділяв погляд Ж.-Ж. Руссо на існування якогось 

зворушливого природного стану), "весь кругообіг природного життя 

заснований на насиллі, взаємному поїданні й винищенні" (Бердяев, 2008, 

Толстовское непротивление и война, с. 413). Як життя у тваринному світі 

пронизане агресією, так і у примітивних суспільствах вона є складовою 

взаємовідносин між індивідами. Дійсно, є самообманом та утопією уявлення 

про існування у природному світі суспільств без насилля. 

 

5.2. Толерантність як основа протидії насиллю у процесі соціальної 

взаємодії 

 

Історія людства демонструє активні пошуки принципів соціальних 

взаємовідносин, які б дозволили запобігати відкритим формам насилля і 

сприяли пошуку компромісів для розв’язання соціальних конфліктів. Таким 

принципом на сьогодні є толерантність, яка розуміється як "доброзичливе 
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або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та групових 

відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних)" (Лісовий, 

2002, с. 642). Але розуміння толерантності і як соціального феномену, і як 

принципу соціальної взаємодії та взаємовідносин формувалося 

тисячоліттями. Джерелом сучасного розуміння принципу толерантності є 

ідея терпіння, розроблена та певною мірою упроваджена у соціальному житті 

християнськими релігійним філософами та теологами. 

Традиційне розуміння проблеми терпимості як принципу протидії 

насиллю та складової толерантності бере витоки із східної патристики, 

представленої передусім філософськими працями Климента 

Олександрійського, Орігена, Іоанна Златоуста. Базовим імперативом для 

інтерпретації євангелієвської теми насилля й терпіння було "якщо тебе 

вдарили по правій щоці, підстав ліву", джерелом насилля визначається 

недосконала природа людини, яка долається виключно ненасильницькими 

методами, передусім терпимістю. У "Дідахе" зазначений принцип 

уточнюється: підставити праву щоку – означає стати досконалим, навіть, якщо 

у тебе, християнина, відбирають певний одяг, віддай увесь (Дідахе, 2002). 

Терпимість до будь-яких проявів насилля є поряд із любов’ю до 

ближнього водночас основною умовою утвердження у світі нової на той час 

людини – християнина. Увесь життєвий шлях Ісуса – це шлях утвердження 

терпіння. Кіпріан Карфагенський вказує, що терпіння як особистісна риса 

людини має Божественне начало; людина народжується у сльозах і зі страхом 

перед швидкоплинністю життя. (Киприан Карфагенский, 2013, с. 10). 

Соціальна система сприяє розв’язанню цього внутрішнього конфлікту через 

терпіння і працю. Перше є основою для віри і надії, воно запобігає 

здійсненню гріха; і грішна людина здатна до каяття, що є передумовою 

отримання спасіння на Божому суді. У той же час Григорій Ниський, 

проголошуючи ідею свободи волі людини в земному житті, стверджує, що 

набуття християнських чеснот нею не може відбуватися насильно, 

примусово. Атрибутом терпимості ним визначаються рішучість, внутрішні 



357 
 

настанови на чесноти, оскільки, на його думку, християнину необхідно "бути 

вільним, не підкорятися будь-якому природному пануванню, але мати 

самовладно, на власний розсуд рішучість, тому що чеснота є щось 

непідвладне і добровільне, вимушене ж і мимовільне не може бути 

чеснотою" (Нисский Григорий, 1861, с. 141). 

Зміст чеснот якраз і розкривається через їх добровільне сприйняття та 

утвердження християнином. Насилля ж може застосовуватися лише тоді, 

коли каяття не може вже принести користь грішнику. Насилля є 

недосконалим методом управління, йому протиставляється мудрість як умова 

соціальної справедливості. Негативна дія насилля долається терпінням, 

даним людині Богом, який також терпить гріхи людини, він надає перевагу 

терпінню над розплатою. Лише "оживлене" любов’ю істинне знання, за 

Климентом Олександрійським (у праці "Істинний гностик творить благо 

тільки заради нього самого"), здатне навчити цих невігласів поважати живі 

творіння Бога (Климент Александрийский, 2003. Т. 2, с. 278). Основою 

істини є віра, вона ж і представляється першим кроком до спасіння. 

Поєднання тріади "страх – надія – покаяння" зі стриманістю та терпінням 

призводить до пробудження її складових і до любові й гнозису 

(одкровенного знання). Людина, в якій доброчесності страх перед Богом, 

терпіння, довготерпіння й стриманість, вступає в радісний союз з Богом і, як 

результат, знаходять задоволення в мудрості, розумінні, науковому й 

одкровенному знанні (Климент Александрийский, 2003, с. 278). 

Вихідною тезою для інтерпретації філософами патристиками феномену 

насилля є імператив "Бог не примушує". Іоанн Златоуст у праці "До Федора 

падшого благання" порівнює діяння Бога з працею лікарів, які з великою 

турботою повертають здоров’я важко хворим, відходячи від правил 

лікування, наголошує, що Бог навертає людей до доброчесностей не раптово 

і насильно, а поступово, турботливо (Иоанн Златоуст, 2017. Увещания к 

Феодору Падшему, с. 109). Це здійснюється з метою уберегти людей від 

відчуження та омани. У його праці "Про священство" також лунає заборона 
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насильно виправляти усіх, хто впав у гріховність, оскільки Бог нагороджує 

лише тих, хто утримується від пороків добровільно, а не за примусом (Иоанн 

Златоуст, 2017. Увещания к Феодору Падшему). Відтак, поряд із терпимістю 

як передумовою толерантності основним методом навернення до істинного 

шляху є переконання на противагу насиллю. Водночас поняття "терпіння" у 

філософії Середньовіччя набуває діалектичного характеру: як люди терплять 

насилля заради вищого блага, так і Бог терпить людські гріхи, адже Він, за 

Кіпріаном Карфагенським, "присмирює свою невдоволеність і довго та 

терпеливо очікує на визначене наперед воздаяння, маючи повну владу 

створити помсту, Він краще бажає продовжити терпіння … щоб людина, 

заражена пороками, хоча й пізно звернулася до Бога" (Киприан 

Карфагенский, 1999, с. 344). Від терпіння до інших до терпіння найвищого 

рівня – терпіння до Бога, адже тоді він сам, як зазначав Ігнатій 

Антиохійський, терпітиме за людей.  

На основі християнської ідеї терпіння формується уявлення про 

терпимість як складову толерантності. В. Шинкаренко у дослідженні 

соціальних ритуалів наголошує на тому, що терпимість до інших формується 

у результаті соціальних ритуалів довіри, які дозволяють встановити самі 

прості соціальні відносини, в яких нівелюється власна безпека 

індивідів (Шинкаренко, 2014). Довіра у цьому аспекті постає таким 

принципом соціальної організації, який дозволяє не лише вступати у 

соціальні відносини, але спільно проживати на одній території. До 

соціальних ритуалів довіри відносяться всі види спільної комунікативної 

діяльності, яка склалася ще на ранніх стадіях розвитку людини, тобто всі ті 

основні соціальні форми поведінки, що дозволяють встановлювати відносини 

і регулювати соціальну структуру, яка виникла на рівні безпосередньої 

поведінки (Шинкаренко, 2014, с. 94). Це передусім закріплений у культурі 

комплекс форм та моделей комунікації між родичами та представниками 

соціальних груп, в які включений індивід. Довіра на міжособистому рівні 

дозволяє формувати довіру на вищих рівнях, зокрема довіру до соціальних 
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інституцій (до влади, церкви, армії і т. д.), а відтак і терпимість до 

представників інших соціальних груп та спільнот. 

Наступною ідеєю, яка стала визначальною для формування 

толерантності як принципу соціальних взаємовідносин, можна назвати 

припущення про існування інших думок та позицій. Така ідея 

проголошувалась у схоластиці і стосувалася в основному методики ведення 

філософсько-теологічних дискусій, залишаючи поза увагою соціальний 

характер толерантності. Уже в епоху Нового часу цей принцип 

проголошується у контексті міжконфесійних та міжрелігійних відносин і 

отримує нові конотації – віротерпимість та свобода думок і віросповідування. 

Утім, ця свобода, з одного боку, обмежувалася внутрішніми імперативами, 

які визначаються щиросердям і совістю перед Богом, скільки дозволяють 

знання і переконання індивіда, а з другого зазнавала деструктивного впливу 

його честолюбством, гординю, мстивістю чи певними партійними 

інтересами. Тому толерантне відношення допускалося лише до думок та 

відповідних їм дій чи бездіяльність взагалі, які упорядковують 

міжособистісні відносини (Локк, 1985. Опыт о веротерпимости, с. 70). У 

цьому аспекті, за Дж. Локком, толерантності притаманний такий атрибут 

насилля як примус, який застосовується на трьох рівнях: як заборона 

опублікувати чи оголосити думку; як примусова відмова чи зречення від 

думки; як вимушена заява згоди з протилежною думкою (Локк, 1985. Опыт о 

веротерпимости, с. 72). 

Така позиція дозволила згодом визначити характерною рисою 

толерантності стриманість, тобто навмисну відмову від певних дій, які 

можуть завдати шкоду її об’єкту, та нав’язування певної ідеології. У 

Вольтера віротерпимість має раціональний характер, французький філософ 

наголошує, що "якщо ви хочете, щоб люди любили чесноти і були 

доброчесними, так віддавайте перевагу людям, які бажають зробити своїх 

ближніх розумними, ніж особам, які намагаються додати нові омани до оман, 

в які люди можуть бути залучені їх інстинктами" (Вольтер, 2005, с. 141). А 
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тому є логічною необхідність прагнення до віротерпимості, яка надає одним 

віруючим, які сповідують, що саме їх релігія істинна, право на терпимість з 

боку інших у тих суспільствах, в яких вона не превалює. А зрештою право на 

співіснування дозволить поширювати свої ідеї у таких суспільствах. Така 

позиція дозволяє трактувати толерантність як форму "раціонального" 

насилля, яка передбачає спрямування насилля на самого себе як 

потенційного суб’єкта насилля з метою реалізації конкретних соціальних 

програм та проектів, уникаючи локальні конфлікти. 

У XVII – XVIII ст. принцип толерантності стає соціально-політичною 

цінністю, що спричинене прагненням суспільств, які представляють 

західноєвропейську культурно-цивілізаційну традицію, уникати соціальну 

нестабільність та зберігати сильну централізовану владу, а з кінця XVIII ст. – 

морально-етичною цінністю (Иванищева, Жданова, 2015, с. 9-10). У 

філософії І. Канта, зокрема у "Лекціях з етики" проголошується ідея 

внутрішнього обов’язку, яка у подальшому дозволила окреслити ще одну 

рису толерантності – настанова на дотримання прав інших. Необхідність дій, 

яка постає із внутрішнього обов’язку індивіда, характеризується опорою не 

на примус, а на права інших індивідів. Дія кожного, за міркуваннями 

І. Канта, розглядається як мала заміна того, що відняли у об’єкта її 

спрямування через встановлений суспільний лад, усі дії й обов’язки – 

найвищі серед обов’язків по відношенню до інших (Кант, 2000, с. 191). 

Пізніше у філософській думці зміщується акцент від правової сфери до сфери 

індивідуального буття, що позначається проголошенням визнанням 

індивідуальної самобутності кожного. А. Шопенгауер зазначав: "Кому 

доводиться жити серед людей, той не повинен безумовно відкидати жодної 

індивідуальності, так як вона все-таки установлена й дана природою, навіть 

якщо ця індивідуальність була б найгіршою, найжалюгіднішою чи 

найсмішнішою. Навпаки, він повинен приймати її як щось незмінне, чому в 

силу вічного й метафізичного принципу належить бути таким, яке воно 

є" (Шопенгауэр, 2001, с. 333). Змінити індивідуальність неможливо, а тому 
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будь-який вплив суб’єкта, спрямований на це, спричинить реакцію боротьби 

з ним у відповідь. Визнання ж індивідуальності має, навпаки, утилітарний 

характер, оскільки передбачає встановлення взаємозв’язків, які здатні 

принести обопільну користь. 

У ХХ столітті відбувається переосмислення феномену толерантності та 

утвердження його як принципу соціальних взаємовідносин та соціальної 

організації, за яким набуває суворої регламентації застосування насилля. Про 

необхідність переосмислення та надання нового змісту "толерантності" 

стверджував Г. Маркузе у праці "Репресивна толерантність", присвяченій 

студентам університету Брандайса. Аналізуючи історичну перспективу ідеї 

толерантності зазначав, що вона з’явилася на початку Нового часу як 

партійна мета і як вивільнююче поняття та відповідна практика (Маркузе, 

2011). Сучасна людина, на його думку, стала рабом різних соціальних 

інституцій, у всіх суспільствах, навіть демократичних, панує вивільнююча 

толерантність, яка проявляється у різних формах: агресивної політики, 

шовінізму, озброєння, расово-етнічної та релігійної дискримінації тощо. 

Г. Маркузе проголосив основною метою толерантності об’єктивну правду, 

яка встановлюється у результаті відкритої дискусії на всенародному рівні. 

Поняття ж "репресивна толерантність" позначає прогресивне промислове 

буржуазне суспільство, в якому функціонує і підтримується з боку влади 

опозиція, ідеї якої суттєво не загрожують його основам. Більше того, ця 

опозиція є засобом владних еліт для пропаганди демократичності 

суспільства. Якщо ж опозиція загрожуватиме соціальним устоям, вона буде 

подавлена різними, навіть самими радикальними методами. Відтак, 

толерантність як досягнення ліберального століття на сучасному етапі 

суспільного розвитку, за Г. Маркузе, буде зберігатися в обмежених формах, 

змінивши своє функціональне призначення (Маркузе, 2011, с. 293-294). 

Економічний та політичний процеси в сучасному суспільстві 

підпорядковуються всебічному та ефективному управлінню у згоді з 

пануючими інтересами, що визначає об’єктивне протиріччя між 
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відповідними економічною і політичною структурами суспільства, з однієї 

сторони, та теорії і практики гарантій-примусу, з другої. Відтак, змінена 

соціальна структура схиляється до того, щоб послабити ефективність 

толерантності по відношенню до відмінних та опозиційних рухів і зміцнити 

консервативні та реакційні сили, а тому тотожність толерантності стає 

абстрактною. Толерантність у такому аспекті є, за Г. Маркузе, оманливою, 

вона сприяє уніфіцікації. І на стійких основах уніфікованого суспільства, яке 

майже відгородилося від якісної зміни, толерантність служить скоріше для 

того, щоб перешкоджати цій зміні, а не підсилювати її (Маркузе, 2011, 

с. 308). Тому дискусія про толерантність за цих умов має тенденцію 

перетворюватися на абстрактну і академічну критику, а в окремих соціальних 

аспектах має й спекулятивний характер. 

Сучасне тлумачення "толерантності", яке містить у собі визнання права 

на повагу, прийняття "іншості", терпимість, має різні підходи залежно від 

того, предметом якої науки є цей соціальний феномен. Н. Солонін 

виокремлює філософський підхід (толерантність розуміється передусім як 

терпимість до іншого роду поглядів, звичаїв, звичок); соціологічний (як 

соціальний феномен, який пов’язується з методологічними засадами теорії 

соціальної дії); політологічний (як прийняття, визнання та повага до 

конкурентів, їх поглядів, програм, заходів при взаємному прагненні суб’єктів 

соціальної взаємодії реалізувати свої інтереси й цілі, пов’язані з проблемами 

збереження або ослаблення існуючої влади); педагогічний (як володіння 

вміннями і навичками толерантної взаємодії з усіма суб’єктами освітнього 

процесу) (Солынин, 2009, с. 179-180). Утім, філософський підхід не можна 

зводити виключно до терпимості, радше говорити про усвідомлення й 

внутрішнє прийняття множинності й різноманіття буття людини, що 

виражається у визнанні співіснування різних моделей і способів життя. 

В. Лекторський, аналізуючи історичну перспективу трактування 

поняття "толерантність" визначає наступні аспекти його визначення: 

толерантність як байдужість (визнання існування думок, істинність яких 
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неможливо встановити беззаперечно); толерантність як 

поблажливість (плюралізм думок, який хоча й передбачає критику інших 

поглядів, доведення їх неспроможності, заперечує водночас можливість 

силовими методами нав’язувати власні погляди іншим людям, цінностей 

однієї культури іншим); толерантність як поблажливість до слабкості інших з 

певною часткою презирства до них; терпимість як розширення власного 

досвіду та критичний діалог (взаємодія з відмінними позиціями, 

співставлення аргументів виступають необхідною умовою розвитку власних 

поглядів). При цьому філософ наголошує, що "культивування толерантності 

передбачає не лише існування, а й стійку укоріненість у суспільстві низки 

установок, які відносяться до розуміння людини й пізнання" (Лекторский, 

1997, с. 47). Це передусім установка на незалежність, автономність індивіда, 

що у свою чергу, передбачає, з одного боку, особистісну відповідальність за 

переконання та вчинки, а з другого, заперечення насильницького 

нав’язування будь-яких ідей. 

Хоча утвердження ідеї толерантності, певною мірою, здійснюється 

насильницькими методами, тут варто говорити про "раціоналізацію" насилля, 

яке спонукає його об’єкта до визнання необхідності соціальної тотальності 

цього принципу як умови запобігання відкритих форм насилля. 

Толерантність, наголошує Є. Бистрицький, не можна мислити як смислову 

єдність комунікаторів, як універсальну категорію чи загальний спосіб буття, 

який співпадає з універсальним способом мислення чи розуміння, оскільки 

надія на комунікативну раціональність як на загальну ціннісну основу такої 

єдності в ситуації конфлікту культур неминуче обертається реальністю 

конфлікту онтологій, зіткненням не так різних світоглядів, як взаємно інших 

за своєю унікальністю способів організації та переживання "їх" або "нашого" 

спільного життя (Бистрицький, 2002, с. 70). Тому упровадження 

толерантності як екзистенційно загальної основи співжиття призводить 

водночас до виправдання політики тотального насилля, яке 

здійснюватиметься передусім в культурній сфері. 
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У "Декларації принципів толерантності" (резолюції Генеральної 

асамблеї ЮНЕСКО № 5.61 від 16.11.1995 р.) у ст. 1 поняття "толерантність" 

має наступні чотири аспекти вираження: як повага, прийняття і правильне 

розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм 

самовираження і способів проявів людської індивідуальності, що 

реалізується завдяки розвитку знань, відкритості, спілкуванню та свободі 

думки, совісті й переконань; як активне ставлення, що формується на базі 

визнання універсальних прав і основних свобод людини (всупереч розумінню 

як поступки, поблажливості чи потурання); як обов’язок сприяти 

утвердженню прав людини, плюралізму; як свобода дотримуватися власних 

переконань та визнання цього права за іншими (Декларація принципів 

толерантності, 2002, с. 12). Утім, таке тлумачення потребує більш 

детального розкриття його змісту, оскільки у такому тлумаченні воно по суті 

виступає синонімом терпимості. В. Ханстантинов зазначає, що терпимість, 

терпеливість, ввічливість, байдужість, поблажливість, доброзичливість і 

т. ін. – усі вони артикулюють різні іпостасі тієї ж самої світоглядної позиції – 

примирення з інакшістю іншого (Ханстантинов, 2010, с. 32). М. Бабій у 

цьому ж контексті інтерпретує толерантність як "морально-практичний 

орієнтир поведінки соціальних агентів в процесі їхніх взаємин, який 

передбачає свідому відмову від насилля, приниження гідності один 

одного" (Бабій, 2013, с. 68). Толерантність передбачає співіснування різних 

ідей та тверджень, оскільки не завжди можна встановити їх істинність, 

особливо якщо вони приймаються індивідами на позараціональних засадах. 

Толерантність як неможливість взаєморозуміння заперечує привілейований 

статус будь-якої системи поглядів та цінностей, а як поблажливість – 

можливість нав’язати силою певні переконання. Байдужість В. Лекторський 

тлумачить передусім як визнання інших поглядів та практик як 

другорядними відносно загальних соціальних проблем. На нашу думку, така 

позиція, по-перше, фіксує визнання зверхності соціальних та державних 

інтересів над особистісними, абсолютизуючи їх роль у міжособистісних 
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відносинах. Байдужість у такому контексті обмежує комунікацію, яка 

полягає в обміні поглядами, ідеями навіть за умови визнання кожним 

суб’єктом істинності власних тверджень. Тут варто говорити про повагу до 

позицій "іншого", що передбачає відповідальність за її проголошення, адже 

це передбачає, з одного боку, створення соціальних умов для вільного обміну 

думками, а з другого – самоцензуру, тобто обмеження права проголошувати 

ідеї, якщо вони принижують людську гідність та мають антигуманну 

спрямованість. А по-друге, байдужість заперечує терпимість як ознаку 

толерантності, об’єктом якої є передусім особа, її дії та продуковані нею ідеї, 

які ідентифікуються суб’єктом вадами. Толерантне відношення до об’єкта 

передбачає дозвіл на існування речей, які самі визнаються суб’єктом 

небажаними або неправильними, на основі переконання, що незважаючи на 

неповноцінність, об’єкт, який ми терпимо, має право на існування (Брильов, 

2012, с. 79). Тобто ідентифікуючи "іншого", який містить вади, як "чужого", 

як загрозу власного існування суб’єкт толерування спрямовує агресію не на 

нього, а на самого себе, запобігаючи спричинення агресивних дій від об’єкта. 

Байдужість же фіксує радше не ситуацію співіснування, в якій постійно 

відбувається оцінка інших, а існування систем, взаємодія яких мінімалізована 

або й відсутня взагалі.  

Аналіз принципу толерантності ускладнений не лише наявністю різних 

підходів до його тлумачення, а й різних форм його реалізації. О. Поліщук 

виокремлює наступні форми толерантності: атрибутивна (виявляється як 

активна неагресивність, реалізується на основі доброзичливості), 

дискретна (як пасивна неагресивність, виникає внаслідок байдужості до 

відмінностей суб’єкта оцінювання), потенційна інтолерантність (свідомо 

контрольована або соціально пригнічена агресивність на основі терпимості), 

латентна інтолерантність (терпимість як чемність) (Поліщук, 2008, с. 16). Як 

бачимо, усі форми об’єднуються навколо ідеї "боротьби" з агресивною 

природою людини, яка розуміється як деструкція, соціальне зло. 
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Толерантність виступає способом соціалізації агресії з метою запобігання 

відкритих форм насилля, способом раціоналізації насилля. 

Важливою характеристикою толерантності є всезагальність. Зміст 

поняття "толерантність" містить поряд з просто терпимим відношенням 

принципи загальнолюдської моралі, які проявляються, по-перше, в 

обов’язковому дотриманні прав всіх народів світу, по-друге, в розумінні 

єдності та загального взаємозв’язку різних етнокультур, в найширших 

знаннях про культури, мови, походження різних народів, особливо тих, з 

якими здійснюється безпосередній контакт, по-третє, в неприйнятті воєн, 

анексій і інших форм насилля, по-четверте, у відносинах між націями і, по-

п’яте, в рішенні міжнаціональних проблем на основі балансу 

інтересів (Ананьева, 2016, с. 335). Йдеться про застосування принципу 

толерантності для взаємодії з усіма соціальними спільнотами, а не лише до 

окремих. Заперечення насилля можливе лише за умови всезагальної 

терпимості (Бейль, 1968, с. 319). Наявність цієї характеристики заперечує 

принцип "напівтолерантності" чи "вибіркової толерантності", якісно 

вирізняючи його від принципу терпимості. Поняття "всезагальна 

толерантність" виявляє парадокс одночасних протидії та продукуванню 

насилля. 

Толерантність не означає терпимість до дій та, відповідно, груп і 

спільнот, які їх реалізують, що ставлять під загрозу існуючі суспільні 

цінності та норми. Виникає логічне питання стосовно визначення критеріїв 

для класифікування цих груп як загрози, до якої застосовується 

легітимізоване насилля. Нетерпимість у такому випадку набуває вибіркового 

характеру і детермінується відповідними інституціями. Так, наприклад, поява 

релігійних сект чи релігій сприймалася у різних суспільствах по-різному. 

Якщо в ісламському суспільстві терпимість / нетерпимість до конкретних 

релігій визначено у Корані, то до сект та деномінацій встановлюється 

відповідними уповноваженими релігійними організаціями. П. Бейль у праці 

"Філософський коментар на слова Ісуса Христа "Примусь їх увійти" показав, 
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що критерієм терпимості до сект в християнських суспільствах визначалася 

спрямованість на повалення основ християнства (Бейль, 1968, с. 322). Але, 

по-перше, цей критерій є доволі неоднозначний і нечіткий, а, по-друге, він 

встановлюється відповідними інституціями, для яких, по суті, цей критерій 

виступає інструментом насилля до визначених ними соціальних спільнот. 

О. Тягло визначає дві міри толерантності – універсальна та особлива (Тягло, 

2003). Перша має абсолютний, всезагальний характер. Тут міра досягається 

внаслідок зіткнення із запереченням толерантності (антитолерантністю), у 

результаті чого толерантність трансформується у своє інобуття, яким є 

нетолерантність (але не в антитолерантність, тобто в абсолютне її 

самозаперечення). Особлива ж міра толерантності визначається 

характерними для конкретної спільноти особливими цінностями, 

висловлених у нормах моралі та закону. Ця міра є релятивною, адже сама 

толерантність є відносною до часу – місця – культури (Тягло, 2003, с. 120). 

На нашу думку проблема вибіркової толерантності розкривається у понятті 

"нульова толерантність", яка визнає принцип толерантності як базовий для 

соціальних відносин, але водночас, не зводячи його зміст до апатії, 

байдужості та крайньої терпимості, визначає нетерпимість до явищ, подій та 

до людей, які їх вчиняють, якщо вони виходять за межі правових чи 

культурних норм. 

Толерантність можна визначити як особливий вид "раціонального" 

насилля, оскільки передбачає вплив, у т. ч. примус, ідеологічними та 

прогрожувально-силовими засобами, метою якого є досягнення угоди між 

сторонами конфлікту, яка матиме за основу у подальшій організацій 

взаємовідносин між ними відповідні нормативно-правові та стримувальні 

засоби, сформовані у межах раціонально-критичного дискурсу. 

Толерантність у цьому контексті розуміється як "спосіб дій (поведінки), 

спроможний утримати конфліктуючі сторони від актуального насилля, тобто 

як свідоме творення ситуації толерантності" (Бистрицький, 2002, с. 61). Цей 

аспект дії принципу толерантності можна також охарактеризувати як 
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"насилля за згодою". Сам принцип згоди застосовується у соціальному житті 

за різних умов і обставин застосування сили, але "насилля за згодою" 

актуалізується у ситуаціях при застосуванні сили проти осіб, які створюють 

загрозу життю і психічному та фізичному здоров’ю інших осіб, самих себе, а 

також у якості відплати за порушення відповідних норм (Прокофьев, 2014, 

с. 36). З одного боку, у суспільстві існують механізми для стримання, а з 

другого – у суспільній свідомості формується переконаність у необхідності 

індивідуального та колективного раціонально-вольового самостримання. Як 

зазначалося, ознакою толерантності є терпимість, але терпимість 

виражається не у пасивному сприйнятті поведінки іншої людини, а в 

активному. П. Кінг виокремив шість можливих варіантів ставлення одного 

суб’єкта до іншого, серед яких толерантність (несхвалення, але прийняття 

його поведінки); інтолерантність (несхвалення і неприйняття); позитивна 

доцільність (індиферентне прийняття); негативна доцільність (індиферентне 

неприйняття); фаворитизм (схвалення і прийняття); жертва (схвалення, але 

неприйняття) (King, 1971, с. 174-175). Толерантність, як й інтолерантність, 

передбачає вираження одним суб’єктом незгоди із діяльністю "іншого" 

суб’єкта, проголошення власної окремішності та унікальності. Терпимість у 

цьому аспекті є формою "раціонального" насилля, спрямованого на самого 

суб’єкта, який обмежує власну діяльність, що виступає умовою збереження 

його унікальності, оскільки інший суб’єкт здійснює подібне насилля 

відносно себе. 

Толерантність як принцип соціальної взаємодії покликана запобігати 

відкритим формам насилля. У контексті соціальних трансформацій 

толерантність є інструментом "раціонального" насилля, воно постає як 

система раціонального обґрунтування необхідності обмеження власної 

свободи щодо дій відносно інших індивідів, що є умовою відмови від 

подібних дій з їх боку. Толерантність є принципом збереження цілісності 

системи соціальних взаємовідносин під впливом зовнішніх та внутрішніх 

факторів. Це дозволяє запобігти стихійним виявам "міфічного" насилля. Але 
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на етапі домінування останнього толерантність, навпаки, функціонально 

мінімізує опір діяльності агентів змін. Звісно, заперечення певних соціальних 

норм та правил, втрата ними легітимності актуалізує необхідність 

утвердження нових, які обираються із запропонованої множини проектів. 

Враховуючи кривавий характер "міфічного" насилля та претензійний зміст на 

істинність кожної ідеї вибір здійснюється не у процесі обговорення та 

дискусій, а шляхом нав’язування власної моделі одного із агентів соціальних 

трансформацій, який володіє відповідними ресурсами (в т. ч. військовими) 

для реалізації поставленої мети. Об’єктивно утвердження цими агентами 

власних "істинних" норм та правил не є толерантним, оскільки передбачає 

заперечення та ігнорування інших "неістинних" позицій та поглядів. Також 

толерантність у такі періоди тенденційно виявляється передусім як 

невтручання та байдужість. Утвердження ж нових норм та правил, яке 

відбувається на етапі домінування "трансцендентного" насилля, визнає 

істинним лише одну позицію, заперечуючи усі інші. Таким чином, на основі 

принципу толерантності фіксується наявність множини альтернативних 

рішень, які можуть бути актуалізовані за умов неефективності прийнятих. 

Елементом "трансцендентного" насилля у соціальному принципі 

толерантності є особливий об’єкт толерування, тобто об’єкт взаємовідносин, 

будь-яка дія по відношенню до якого оцінюється на відповідність 

зазначеному принципові. В. Браун зазначає, що толерантність, яка 

прослідковується навіть у тваринному світі, у суспільному житті 

моралізується, підноситься до рівня чесноти, перемішується із силою, стає 

частиною норми, а відтак, виявляє себе як політичний інструмент і виступає 

приводом для війни, практикою гегемонії, прикриттям панування або 

виключення, спонукає людей до прийняття власної нормативної 

приниженості (Brown, Dobbernack, Modood, Newey, March, Tønder, 2015, 

с. 160). Образ жертви, продукований у суспільній свідомості у період 

домінування "трансцендентного" насилля, змінює свій характер у 

наступний – при домінуванні "раціонального". Образ жертви стає складовою 
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соціального міфу про порядок. Установлені соціальні порядки 

проголошуються "гарантом" існування світу без прямого насилля, яке 

призводить до масових жертв. А прикладом виступає соціальна спільнота чи 

група, яка і була такою жертвою "трансцендентного" насилля. Відбувається 

десакралізація жертви та раціоналізація, тобто опора на логічне 

умотивування, у поясненні необхідності уникнення подібних 

жертвопринесень. У сучасному світі цей міф транслюється передусім у 

контексті принципу толерантності як способу співіснування множинного 

неоднорідного світу. 

Специфікою толерантності як особливої форми "раціонального" 

насилля є право на відхилення від певних стандартів та норм. Мова не йде 

про фундаментальні цінності чи норми суспільства, а про багатоманітність 

форм самовираження, відсутність тотального контролю за кожним індивідом. 

Навпаки, підвищується значення активного самоконтролю як виду соціальної 

відповідальності, що по суті є атрибутом соціальних свобод. Усвідомлення 

того, що соціальні норми та правила можуть бути змінені за встановленим 

законом порядку, знімає соціальну напругу на перших стадіях конфлікту. У 

разі, коли такий принцип носить дійсний, а не декларативний характер, 

насилля у суспільстві опирається на раціонально-логічні переконання, 

протидіючи появі вольових та агресивних конотацій. Водночас, на нашу 

думку, не варто перебільшувати роль толерантності та припускати, що його 

практична реалізація завжди заперечуватиме появу інших форм насилля, а 

саме насилля втратить свій інструментальний характер відносно соціальних 

трансформацій. 

Толерантність не означає змістовне розв’язання соціальних конфліктів, 

вона виступає лише його принципом. Діалектичний підхід до аналізу 

соціальних процесів дозволяє припустити, що по-перше, на певному етапі 

розвитку суспільства виникнуть протиріччя, які неможливо розв’язати на 

основі толерантності оскільки сторони представлятимуть діаметрально 

протилежні взаємовиключні позиції. Це може стосуватися проблеми класової 
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боротьби, або вибору вектору цивілізаційного розвитку для лімітрофних 

суспільств (як, наприклад, події в українському суспільстві під час 

Євромайдану в 2013 –2014 рр.). По-друге, протиріччя, які виникнуть, 

потребуватимуть трансформації у якісно іншу соціальну систему, в якій 

можуть заперечуватимуться базові для цього суспільства цінності. 

Наприклад, вимога легалізації одностатевих шлюбів заперечує базові сімейні 

цінності християнського чи мусульманського суспільства, компромісного 

варіанту у цій ситуації немає, робиться вибір між забороною чи дозволом, 

тобто напівлегалізація неможлива. А по-третє, у конкретний соціально-

історичний момент сторони конфлікту можуть мати різні ресурси, а тому 

раціональний підхід до вивчення варіантів його перебігу дозволить одній із 

сторін прорахувати, що силове протистояння дозволить їй перемогти 

опонента і отримати більше переваг, ніж при прийнятті компромісного 

рішення. По-четверте, реалізація принципу толерантності передбачає 

дотримання його засад усіма учасниками взаємодії та наявність системи 

протидії до тих, хто порушує його. Як зазначає К. Поппер, необмежена 

терпимість призводить до нетерпимості, нетерпимі за цих неминуче будуть 

перемагати, а тому в ім’я терпимості потрібно проголосити право не бути 

терпимими до нетерпимих, право пригнічувати останніх у випадку потреби 

навіть насильно (Поппер, 1992, с. 328-329). Таким чином, усі суб’єкти 

соціальної взаємодії при виникненні конфлікту позбавляються інтолерантних 

інструментів його розв’язання. 

Толерантність має низку ознак, серед яких особливо виокремлюється 

домовляння як спосіб розв’язання конфлікту. Вище уже зазначалося, що 

одним з аспектів терпимості як основи толерантності є переконання. 

Домовляння, за Є. Бистрицьким, реалізується як заміщення реального 

силового зіткнення мовно-комунікативними (політико-дипломатичними, 

легальними) та інформативно-просвітницькими діями, що дозволяє, у свою 

чергу, змоделювати ймовірні наслідки, спрогнозувати вигоду та невигідність 

руйнівних дій, зіставити власні інтереси та можливі вчинки противної 
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сторони, запропонувати адекватний вихід із ситуації (Бистрицький, 2002, 

с. 61-62). Ключовим механізмом домовляння є діалог як фундаментальна 

форма суспільного існування. Діалог потребує проведення "публічної 

дискусії", яка виявляє латентні форми соціальних конфліктів, що дозволяє 

застосувати відповідні сформовані і встановлені в суспільстві правила їх 

залагодження для досягнення вмотивованої згод. Це стає можливим 

передусім у плюралістичному суспільстві за умов створення відповідного 

раціонального дискурсу, в якому утвердилося аргументоване мовлення. Але, 

як слушно зазначає Г. Ковадло, комунікативна раціональність вимагає 

ідеальних умов і виконання певних стандартів, які не досягаються у 

повсякденному житті та у "повсякденній практиці", у той час як у суспільстві 

виникають конфлікти, які не можуть бути розв’язані "силою 

аргументованого мовлення" (Ковадло, 2010, с. 161). Тобто домовляння за 

своєю суттю як прийняття спільного рішення на основі раціональної 

аргументації не розв’язує сам конфлікт, а, відтак, і не запобігає використання 

насильницьких форм для їх вирішення. Основою для домовляння є 

готовність кожного вживатися з Іншим як якісно іншим способом існування, 

визнання права на інше буття, підтримка, з одного боку, волі до 

самоствердження цього буття, а з другого, – визнання власних сил для 

підтримки існування свого "Я". 

Компонентом реалізації принципу толерантності є загальна стратегія 

розвитку суспільства. Цей компонент передбачає спільну позицію, що 

досягнення поставлених цілей не потребує використання насильницьких 

засобів. Загальна стратегія розвитку ґрунтується на переконанні у наявності 

спільності інтересів різних соціальних груп та спільнот, а також держав. 

Стратегія може стосуватися певної сфери суспільства (політичної, 

економічної, культурної, соціальної) чи комплексу сфер. Всезагальність, у 

цьому контексті, визначає не стільки підпорядкування усіх інтересів єдиному 

плану, скільки узгодження інтересів усіх заради збереження можливості 

реалізації у процесі розвитку й тих, від яких на момент координування 
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відмовилися. Утвердження толерантності як принципу соціальної взаємодії 

детерміноване родовою свідомістю як фундаментом співжиття. Історично 

становлення суспільства, як і виникнення соціальних спільностей, 

відбувалося на основі спільних інтегральних ознак (родових та 

особистісних), тобто їх члени мали спільні походження, мову, переконання, 

культуру. А тому біологічні, культурні та інші відмінності спричиняють 

донині стан напруженості при встановленні взаємовідносин. 

Традиційно загальна стратегія розвитку суспільства засновувалася на 

фундаментальних традиціях в культурі чи / та релігії, але економічні та 

політичні процеси, які тривають останнє століття, позначаються посиленням 

міграції, секуляризацією та культурною плюральністю суспільства, втратою 

зазначених інтегральних ознак. Відтак, виникла необхідність утвердження 

нового принципу соціальної взаємодії – толерантність, чия 

стратегія (загальна стратегія розвитку суспільства), з одного боку, 

інтегрувала б культурно-етнічну неоднорідність, а з другого – зберігала б 

фундаментальні цінності та традиції. Завдяки цій стратегії долається 

ворожість до "чужого", який не є носієм родових ознак, на основі яких 

сформоване суспільство. Натомість пропонується терпиме відношення до 

"чужого" як партнера у процесах економічного, політичного, культурного 

розвитку суспільства. У цьому контексті Ж. Рижова виявляє два недоліки 

толерантності: по-перше, схильність до байдужого відношення до цінностей, 

які живлять переконання, а по-друге, необхідність встановлення мінімальних 

моральних стандартів, серйозне порушення яких не допускається 

спільнотою; необхідність захисту спільноти від змов і зради (особливо від 

зради, на чолі якої стоять фанатичні й тоталітарні політичні рухи, які 

прагнуть до знищення свободи і справедливості) (Рыжова, 2012, с. 77). Але, 

на нашу думку, глобалізаційні процеси, в т. ч. глобальна комунікація, яка 

активізує появу наднаціональних соціальних спільнот, призвели до зростання 

критичної кількості "інших" в постіндустріальних суспільствах (наприклад у 

французькому, британському), що актуалізувало переосмислення у 
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суспільній свідомості їх ролі й місця у суспільних процесах. У свою чергу 

небайдуже відношення до базових цінностей, їх освоєння та продукування є 

основою для інтеграції "іншого" в це суспільство. Але йдеться про базові, 

адже толерантність дозволяє продукувати цінності другого порядку, що не 

дозволяє інтеграції переростати у асиміляцію. У суспільствах, де їх кількість 

незначна, толерантність носить декларативний характер, відбувається 

абсолютизується значення традиційних цінностей. Навпаки, у суспільній 

свідомості продукується міф про загрозу з боку "інших" як соціального 

розвитку, так й існуванню суспільства загалом. Так, гомосексуалісти 

зображаються як загроза інституту сім’ї, мусульмани як проповідники нового 

соціального устрою на основі шаріату. 

Умовами для досягнення ситуації реалізації принципу толерантності є 

створення силового та інформаційного соціального просторів, входження у 

які обмежує нетерпимість з боку суб’єктів взаємодії. Перший містить 

наявність у сторін стримувальної сили, передусім військової, а другий 

передбачає інформаційне забезпечення і надання консультативної допомоги 

у виробленні власної позиції (Бистрицький, 2002, с. 62). А гарантом 

існування цих просторів є універсальна силова основа, яка акумулюється у 

відповідних соціальних інститутах, які володіють інструментами для 

стримування цих сторін у стані взаємотерпимості, визнання прав і свобод 

один одного. 

Глобалізаційні процеси та якісна зміна змісту міграційних, які нині 

характеризуються масштабністю та високою трудовою мобільністю, 

призвели до прямої взаємодії етнічних культур, їх взаємопроникнення та 

певною мірою зіткнення. Ця взаємодія зумовлюється не лише культурними, а 

й соціальними та релігійними відмінностями, а відтак принцип толерантності 

отримує нові конотації – мультикультурні. Мультикультуралізм, за 

М. Бойченком, "є тією ідеєю, яка позначила своєрідну тиху культурну 

революцію, яка почалася у розвинених країнах світу та поширює по всьому 

світу стандарти культурної терпимості та толерантності до людей і спільнот 
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відмінних від наших цінностей" (Бойченко, 2016, с. 9). Діалог культур 

здійснюється на основі визнання за кожним етносом права на гідне існування 

і вільний розвиток, а людство загалом постає культурним розмаїттям без 

домінування у суспільстві одних культур над іншими (культурний 

плюралізм). Діалог постає особливою формою конструювання соціальних 

зв’язків, яка характеризується поліфонічністю, двосуб’єктні зв’язки у ньому 

змінюються полісуб’єктними взаємовідносинами. 

Розкриття змісту мультикультурної толерантності в сучасному 

глобалізованому світі як способу запобігання прямих форм насилля потребує 

аналізу мультикультуралізму як соціального явища та соціально-політичної 

стратегії. Перше визначається такими характерними рисами як 

мультилокальність і полікультурність, а друге розуміється як політична 

практика, застосована у країнах Євросоюзу. Хоча вперше поняття 

"мультикультуралізм" виникло у Швейцарії для позначення проголошеної в 

50 роках ХХ століття стратегії соціального розвитку, спрямованої для 

інтеграції різних етнокультурних спільнот. У 1971 році ця ідея знайшла 

відображення в інтеграційній політиці Канади. Нині існують різні підходи до 

тлумачення мультикультуралізму, які можна виокремити у демографічно-

описовий (суспільство складається з етнічно або расово різнорідних 

сегментів, а мультикультуралізм – це політика інтеграції мігрантів у 

суспільство на інституційному та побутовому рівнях), програмно-політичний 

(мультикультуралізм – це конкретні соціальні програми й політичні 

ініціативи регулювання взаємовідносини в умовах етнічного розмаїття), 

ідеологічно-нормативний (модель політичного активізму, в основу якої 

покладено ідею відмінностей соціокультурних ідентичностей), соціально-

трансформативний (мультикультуралізм – це діяльність політичних 

інституцій для запобігання расизму, націоналізму, сексизму, гомофобії та на 

здобуття рівності для усіх членів суспільства) та історичний (актуалізація 

дослідження історичних передумов виникнення плюралізму культур в межах 
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єдиного географічного та соціального простору, факторів та чинників їх 

взаємодії) (Висоцька, 2005, с. 12-23). 

У філософській традиції виокремлюється два основних підходи до 

тлумачення поняття "мультикультуралізм": як суспільної ідеологеми (на 

теоретичних засадах лібералізму та комунітаризму, філософії 

Франкфуртської школи та поглядах, сформованих представниками 

постмодерністського та постструктуралістського філософських напрямів) та 

як культурного плюралізму, відмовляючи цьому феномену у статусі 

суспільної ідеології та позбавляючи його політичного підтексту (Яценко, 

2013 с. 24). Мультикультуралізм як соціальне явище, яке поєднує у собі 

мультилокальність та полікультурність, фіксує набуття суспільством 

мультикультурних рис, що відображає не стільки наявність його 

етнокультурної розмаїтості, скільки здатність кожної етнічної групи та 

спільноти відтворювати власну ідентичність. Тобто з одного боку 

глобалізаційна стратегія розвитку людства передбачає масштабні міграційні 

процеси і, як наслідок, зростання культурного розмаїття у економічно 

розвинених країнах (переважно західноєвропейських). А з другого – у цих 

суспільствах відбувається взаємодія національної культури із культурами 

етнічних меншин, що загрожує як національній ідентичності, так й 

ідентичності мігрантів. Таке протистояння заперечує ціннісну систему 

суспільства і стає джерелом насилля, передусім ірраціонального. Ч. Кукатас, 

досліджуючи зростання культурного розмаїття, пропонує наступні способи 

реакції суспільства на нього: ізоляція, асиміляція, м’який 

мультикультуралізм, жорсткий мультикультуралізм та апартеїд (Kukathas, 

2008, с. 30-33). Як свідчить історія, основною реакцією суспільства на появу 

у ньому іншої організованої етнічної спільноти є ізоляція, що дозволяє у 

насильницький спосіб зберегти традиційні переваги та привілеї більшості 

своїх членів. 

Застосування різних форм насилля прослідковується при здійсненні 

режиму апартеїду (залучення етнічних меншин до соціального життя за умов 
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заборони на асиміляцію) та асиміляції (втрата спільнотами власної 

ідентичності та її заміщення ідентичністю титульного етносу). 

Мультикультуралізм же (м’який і жорсткий), по-перше, передбачає 

застосування непрямих форм насилля, а по-друге, спрямовує їх на усіх 

представників соціуму. Але якщо м’який мультикультуралізм не заперечує 

асиміляцію, а надає свободу вибору її рівня за бажанням та здатністю 

кожного окремого індивіда, то жорсткий містить у собі установку надати 

максимальних можливостей для збереження ідентичності та традицій кожної 

етнічної меншини, тобто необхідність формування у суспільстві 

мультикультурної толерантності як принципу взаємодії між соціальними 

групами та спільнотами. Тобто, незважаючи на розмаїття моделей 

мультикультуралізму (виокремлюють канадську, американську, німецьку, 

австралійську моделі), на його типологію ("моралістичний", 

постмодерністський, "фундаменталістський" типи) та різні форми практичної 

політики, які виражають культурне розмаїття суспільства (мультикультурну 

освіту, автономію, мультинацію) (Дрожжина, 2008, с. 105), саме 

толерантність є інтегральною характеристикою для їх реалізації. 

У той час як Кукатасова теорія вільної асоціації передбачає високий 

рівень толерантності, яка може розглядатися як така, що піддається 

мультикультурній ідеї соціального порядку, хоча, відзначимо по праву, вона 

є всього лише побічним ефектом його ліберальної теорії, яка сама по собі не 

викликає ніяких мультикультурних вимог справедливості (Schuster, 2006, 

с. 4). Установлення ж цього принципу може відбуватися через упровадження 

політики мультикультуралізму, або політики визнання, в якій саме ідея 

соціальної справедливості є превалюючою. Концепція мультикультуралізму 

постає нині системою напрацьованих правил та норм мирного співіснування 

різних культур та їх представників у спільному багатоманітному просторі на 

основі рівноправності культурних цінностей, взаємоповаги та 

толерантності (Гордієнко, 2012, с. 20). Така політика, на думку 

М. Оксютович, є відповіддю національної держави на соціокультурний 
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виклик, пов’язаний зі зміною етнодемографічної структури суспільства, що 

передбачає напрацювання правил і норм співіснування різних культур та їх 

носіїв в одному соціумі, в єдиному правовому, соціальному та економічному 

просторі (Михайлова, 2010, с. 35). Мультикультурна толерантність у цьому 

контексті виступає елементом "раціонального" насилля, оскільки передбачає 

відображення своїх принципів у правових документах. Водночас 

раціоналізація полягає в утвердженні в глобалізованому суспільстві 

філософії мультикультуралізму, яка містить у собі картину та модель світу, в 

якій містяться мудрість, сакральні образи, архетипи менталітету та ціннісні 

системи різних етнонаціональних спільнот, які не протиставляються одна 

одній, а співіснують. 

Звісно, утопічною є ідея, що ці системи не протидіють, а взаємно 

доповнюються, що упровадження принципу мультикультурної толерантності 

у правову систему запобігає конфліктам між цими соціальними спільнотами. 

С. Жижек, називаючи мультикультуралізм ідеальною формою глобального 

капіталізму, попереджає про його насильницький характер, адже він постає 

"дезавуйованою, перевернутою, самореференційною формою расизму, 

"расизму на відстані" – він поважає ідентичність Іншого, розуміючи іншого 

як самообмежену "самоавтентичну" спільноту, стосовно якої 

мультикультураліст підтримує дистанцію, можливій завдяки його 

привілейованій універсальній позиції" (Жижек, 2008, с. 269). Демонстративна 

повага до специфічності Іншого тенденційно призводить до утвердження 

власної вищості через приналежність до проголошених універсальних 

стандартів. Але філософія мультикультуралізму проголошує стратегему 

спільної долі людства, яка може реалізуватися лише за умов визнання 

унікальності кожної культури та відмови від побудови ієрархії між 

культурами, що, власне, передбачає водночас і розмивання грані між 

"високою" та "низькою", "магістральною" та "периферійною" культурами, 

заперечуючи водночас універсалізацію та стандартизацію. Л. Горбунова 

наголошує, що мультикультуралізм, який не є єдиним концептуально 
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оформленим цілим, а комплексом різних підходів і концепцій, стоїть перед 

загрозою вираження у спрощеній політиці. У ній абсолютизується 

розрізнення, прирівнюються та консервуються усі системи цінностей, а це 

призводить до культурної геттоїзації, зменшення простору взаємовпливу та 

комунікації культур (Мультикультуралізм як теоретична та практична 

проблема, 2009, с. 199). Цій політиці запобігає виховання мультикультурної 

толерантності. О. Ананьєва її визначає як розуміння способу життя, 

спрямованого на розвиток і збереження в окремо взятій країні і в світі в 

цілому культурних відмінностей у вигляді поведінки, звичаїв, почуттів, 

думок, ідей, вірувань без почуття дискомфорту, а також прийняття ідеології, 

яка обґрунтовує таку політику (Ананьева, 2016, с. 135). Це передбачає 

визнання прав за колективними мультикультурними суб’єктами та виявлення 

активності щодо надання можливості різним громадам здійснювати 

відповідну соціокультурну активність. Мультикультурна толерантність 

розуміється передусім як інтегративна особистісна якість, яка 

характеризується повагою до своєї та іншої культур, співпереживанням, 

відмовою від стереотипів по відношенню до інших суспільств. Така форма 

толерантності, по-перше, ґрунтується як на терпимому ставленні до інших, 

так і на принципах загальнолюдської моралі, "які проявляються в 

обов’язковому дотриманні прав всіх народів світу; в усвідомленні єдності і 

загального взаємозв’язку різних етнокультур, в широких знаннях про 

культури, мови, походження різних народів, особливо тих, з якими 

здійснюється безпосередній контакт; у неприйнятті воєн, анексій та інших 

форм насилля; у відносинах між націями; у рішенні міжнаціональних 

проблем на основі балансу інтересів" (Ананьева, 2015, с. 9). А по-друге, 

передбачає реалізацію у суспільстві полікультурної освіти, яка має на меті 

спрямовувати освітній процес насамперед на діалог з культурою людини як її 

творцем і суб’єктом, який володіє здатністю до культурного 

саморозвитку (Ананьева, 2015, с. 9). 
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Умовою утвердження мультикультурної толерантності як принципу 

соціальних взаємовідносин є мультикультурна освіта, яка постає передусім і 

засобом надання світогляду особистості відкритості і мобільності, і засобом 

культивування поваги до людської гідності в обох її вимірах. Така освіта, на 

думку І. Степаненко, "має бути спрямована не тільки на формування в 

особистості відповідної низки "толерантних почуттів", але і раціональних 

ресурсів, необхідних, з одного боку, для забезпечення трансформації 

ксенофобії у ксенологію, а з іншого,  – для того, щоб особистість була здатна 

до рефлексивного біографічного проектування, могла набути у 

глобалізованому світі свою автентичність і зберегти її від загроз уніфікації та 

деперсоналізації, обрати у мультикультурному соціумі те, що є для неї 

найбільш особистісно-значущим" (Степаненко, Степаненко, 2013, с. 150). 

П. Саух пояснює актуалізацію нині саме такого змісту освіти пояснює 

тим, що перебуваючи на "межі" культур індивід приречений до взаємодії з 

ними у різних сферах суспільного буття, а це, у свою чергу, можливе на 

основі діалогічності, розуміння, поваги, до культурної ідентичності інших 

індивідів. Акцент з відношення індивіда до певних соціальних груп 

зміщується до їх конкретних репрезентантів з орієнтацією насамперед на 

культуру. Тому основою для полікультурної освіти ним визначено 

міжкультурну комунікацію. Адже саме "у процесі спілкування з "Іншим" і 

його культурою проявляється взаємодія індивіда із соціально певними 

ролями, цінностями, нормами і звичаями, установками та очікуваннями, які 

особистість повинна вибирати і репродукувати щоб досягти ідентичності в 

складному процесі взаємного визнання (Саух, 2015, с. 274). У процесі 

міжкультурної комунікації формується соціальний запас знань індивіда, який 

водночас виступає і основою формування в нього мультикультурної 

толерантності як особистісної характеристики, і умовою прийняття і 

розуміння "Іншого". Однією з методологічних стратегій П. Саух визначає 

індивідуалізацію навчання, яка полягає у тому, що усі учасники освітнього 

процесу повинні стати "трансгресорами" (акт трансгресії – це подолання 
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межі між можливим і неможливим, вихід за межі свого культурно-

смислового поля, і таким чином наближення до розуміння "Іншого"); у 

результаті трансгресії створюються спільні когнітивні поля, саме в них, по-

перше, відбуваються взаємне порозуміння і перевизначення знаків, по-друге, 

містифікуються стереотипи і утворюються зони толерантності (Саух, 2016, 

с. 7). Створення останніх та включення до них представників різних 

культур (етнічних, релігійних, субкультур і т. д.), дозволяє формувати якісно 

нову характеристику толерантності як принципу соціальної взаємодії – 

мультикультурну. 

Імператив толерантності, який утверджується у сучасній глобалізованій 

соціальній системі, має все-таки більш утопічний, ніж практичний характер, 

що не дозволяє стверджувати про ідейну перемогу практики ненасилля. На 

думку Є. Бистрицького, за фасадом відродженого поняття толерантності 

формується якісно інший досвід насилля, а за сучасними трансформаціями 

нетерпимості, примусу та війни приховуються неоднозначні зміни в 

характері і джерелах практики використання сили у міжособистих 

взаємовідносинах (Бистрицький, 2002, с. 60-61). Толерантність постає не 

лише принципом соціальної взаємодії, а й інструментом політичної боротьби, 

спрямованої на уникнення відкритого протистояння та здійснення непрямого 

насилля на опонентів. Толерантність у цьому контексті застосовується за 

умов високої ресурсозатратності прямого протистояння, спонукає опонента 

відмовитися від силового протистояння, але при цьому передбачає не пошук 

компромісу, а використання інших ресурсів (економічних, дипломатичних, 

політичних) для розв’язання конфлікту виключно на користь сторони, яка 

передусім апелює до толерантності. Варто також враховувати, що основою 

принципу толерантності є домовляння, тобто створення необхідних 

соціальних умов для раціонально-договірного розв’язання конфліктної 

ситуації. Абсолютизуючи раціональне начало, ми погоджуємося, що сторона, 

яка не здатна чинити силовий опір, завжди повинна йти на поступки. 

Толерантність у такому аспекті розуміється як прохання-пропозиція 
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ґвалтівника до жертви віддати усі матеріальні цінності, інакше опір з його 

боку може спровокувати насилля, тому остання повинна раціонально оцінити 

власні позиції і погодитися на компроміс віддати усе, крім життєво 

необхідного. 

 

5.3. Мультиверсум як форма соціальної організації "без насилля" 

 

Сучасний світ є унікальним виявом амбівалентності у спробах 

сформувати соціальні відносини, з одного боку, на основі принципу 

гуманізму та антропоцентризму, визнаючи основною цінністю життя 

людини, а, з другого боку, основним методом соціальної взаємодії 

залишається насилля у своїх відкритих формах. Парадоксально, але навіть 

жахіття Другої світової війни не примусили політиків відмовитися від таких 

політичних інструментів як репресії, геноцид, масове знищення населення, 

війни. Свідченням цього є масові знищення населення режимом червоних 

кхмерів, тотальними зачистками боснійських сіл сербською армією, гібридні 

війни Росії проти сусідніх держав. Все це відбувалося за останні десятиліття. 

Дух часу актуалізує перед філософами, ученими, духовними лідерами, 

культурними діячами, політиками завдання віднайти адекватні інструменти 

впливу на насилля, які б не породжувало інші вияви насилля. Усвідомлюючи, 

що насилля є онтологічною засадою суспільного буття, варто, на нашу 

думку, звернути увагу не на заперечення насилля у комплексі його форм, а на 

уникнення дії його відкритих форм, на формування такої структури 

суспільства, в якій би насилля набувало раціонального осмислення. Вплив 

глобалізаційних та, значною мірою, урбанізаційних процесів, призвів до 

якісно нової організації життєдіяльності мегаполісів, в якій чітко 

простежується принцип мультиверсумності як форми співіснування різних 

соціальних спільнот з чітко регламентованими способами взаємодії, що 

дозволяє уникати прямого насилля. Саме міста, зазначає З. Бауман, протягом 

усієї своєї історії були майданчиками безперервних та стрімких змін, які 
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здатні перевернути усе інше суспільство (Бауман 2008. Город страхов, с. 24). 

Зазначений принцип мультиверсумності протиставляється принципу 

локалізації, який передбачає поділ районування поселень та відповідне 

структурне підпорядкування форм локальних організацій центральній владі 

міста. 

У ХVІ столітті з’являється й утверджується нова форма локалізації – 

гетто, яка передбачала компактне певною мірою ізольоване поселення 

національних меншин, а у першій половині ХХ століття зростає рівень 

ізоляції і створюється ще одна форма – концентраційні табори. У другій 

половині ХХ століття гетто характеризуються не стільки етнічною, скільки 

соціальною складовою: як правило вони являють собою територію 

передмістя, на якій проживають соціально незахищені верстви населення. У 

таких гетто дія законів обмежена, втручання сил внутрішнього порядку має 

спорадичний характер, а, враховуючи високу щільність населення, 

взаємовідносини організовуються на принципі домінування фізичної сили, і 

позначаються високим рівнем агресивності та злочинності. Фактично таке 

місто розподілене на окремі частини: на заможні райони, які, забезпечені 

всіма можливими послугами (закритими школами, приватною поліцією і 

т. д.) та нелегальними поселеннями з обмеженим доступом до необхідних 

засобів для життя (води, каналізаційних систем, електрики). По суті, кожен 

фрагмент живе та функціонує самостійно, міцно тримаючи те, що вдалося 

захопити в щоденній битві за виживання (Balbo, 1993). Що стосується 

концентраційних таборів, то вони вирізняються особливим статусом – 

"надзвичайного" та "виняткового" простору, на якому не діють закони 

правопорядку, прийняті на усій іншій території, тобто реальність та право не 

відокремлені один від одного. Але при цьому цей простір не є зовнішнім, 

окремішнім. Табір, на думку Дж. Агамбена, в історичній перспективі 

"з’являється в той момент, коли політична система сучасної національної 

держави, яка базувалась на функціональному зв’язку між певним локусом 

(територія) і юридичним порядком (Держава), регульованого автоматичними 
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правилами фіксації життя (народження або приналежності до народу), 

входить в смугу тривалої кризи, і Держава вирішує безпосередньо включити 

в перелік своїх завдань турботу про біологічне життя нації" (Агамбен, 2011. 

Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь, с. 222). 

Саме у такі табори нині поселені основна маса біженців з гарячих точок 

у країнах Європи, інтеграція яких у європейське суспільство у суспільній 

свідомості тлумачиться як загроза існування націям, їх культурі та цінностям. 

Але нині в сучасних умовах глобалізації діють неконтрольовані механізми 

об’єднання людей, які не піддаються жодною мірою будь-яким формам 

регламентації, вони постають як одна із форм колективної свідомості, яка 

приводить до усвідомлення потреби інтегрованості шляхом реалізації 

глобальної солідарності на основі паритету при взаємодії в процесі 

розв’язання спільних проблем (Войтович, 2006). На противагу локального 

принципу соціальної організації утверджуються новий – глобалізований, 

зміст якого полягає не стільки у акценті на масштабності (розширення до 

меж усієї планети), скільки на збереженні культурного розмаїття та високому 

рівні самоорганізації. Культура у цьому контексті розглядається не як "сума 

естетичних ідеалів краси" чи "голос розуму", який проникає крізь кордони 

часу і націй та говорить від імені гіпотетичної універсальної людини, а як 

різноманітність способів життя людей, процеси створення цінностей, 

сукупності практик, що формують ідентичність суб’єкта, класу, раси і 

гендеру (Горбунова, 2014, с. 172). Для позначення нової якості 

глобалізованого принципу соціальної організації ми пропонуємо поняття 

"мультиверсумність". На відміну від локального принципу, який передбачає 

насилля у взаємодії між периферією та центром, громадянами та жителями 

таборів, мультиверсумний мінімалізує контакти між ними й запобігає 

відкритим формам насилля. Його реалізація в окремих рисах відображена не 

лише в мегаполісах, а й у соціальній організації міст із великою та середньою 

чисельністю населення.  
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Ідея множинності світів, які існують одночасно в одній точці простору 

("паралельних" світів) бере свої витоки ще з первісних релігій, передусім в 

ідеях поділу світу на видимий та невидимий (людей та духів). У релігійних 

текстах індуїзму, зокрема в пуранах проголошується, що є незліченні 

всесвіти за межами нашого. У монотеїстичних релігіях ідея множинності 

світів найбільш яскраво представлена в ісламі, де Бог (Аллаг) є творцем та 

Господом світів (Коран. Переклад смислів українською мовою, 2017, с. 9). У 

Корані неодноразово поняття "світ" вживається у множині, що допускає 

припущення як про життя, подібного до людського, на інших планетах, так і 

про незалежні один від одного світ людей та світ джинів, які мають 

(інтерпретуємо це сучасною термінологією) білкову та плазмову природу, 

але населяють одну планету. При цьому визнаються можливості втручання у 

життя один одного, щоправда вони є доволі регламентовані, тобто обидва 

світи розвиваються незалежно один від одного, але існують механізми їх 

взаємодії. У філософській рефлексії ідея існування певної множинності світів 

висловлювалася Левкіппом, Демокрітом, Августином Аврелієм, Миколою 

Кузанським, Джордано Бруно, Бернаром Ле Бов’є де Фонтелем та іншими 

мислителями. Цікавими у цьому контексті є розмірковування американського 

просвітника Томаса Пейна про переваги життя за множинності світів. 

Наукові дослідження будови Всесвіту дозволяють, з одного боку говорити 

про можливість існування значної кількості світів, а з другого – розширити 

знання людства про всемогутність, мудрість і благість Бога-Творця. Отже, 

"думка про одинокий світ, який котиться чи покоїться в безмежному океані 

простору, поступається місцем радісній ідеї співтовариства світів, так 

щасливо облаштованих, що простим своїм рухом вони служать як повчання 

людині" (Пейн, 1969, с. 199). Відтак, від усвідомлення можливості 

співіснування з іншими світами як наукове обґрунтування ідеального 

механізму функціонування Всесвіту залежить достаток свого світу. 

У сучасному науковому дискурсі проблема множинності світів, в 

контексті якої розглядається і проблема "мультиверсуму", досліджується в 
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чотирьох аспектах: як світоглядна проблема, відображеної в міфах, релігіях, 

філософських працях; у філософському дискурсі, в якому виявляються 

механізми і принципи обґрунтування умоглядних концепцій множинності 

світів; у науковому пізнанні та у межах феноменології свідомості (Визгин, 

2007, с. 293). Імовірність же існування "паралельних" світів (як іншої 

реальності), кращих за існуючий, визнавалася представниками утопічного 

соціалізму, Вольтером, А. Шопенгауером тощо. Поняття "мультиверсум" 

введено в науковий обіг Вільямом Джеймсом у праці "Бажання вірити", в 

якій він проголосив джерелом віри людини психологічну необхідність, 

акцентуючи на його філософському змісті. В. Джеймс зазначаючи, що 

розроблені в ХІХ столітті еволюційні теорії та механічні філософські 

положення дозволяють розкрити природу поклоніння будь-якому богу, а 

також вивести зміст добра, обов’язку, зла і т. д. з природи. У цьому контексті 

видима природа у всій своїй пластичності та індиферентності розуміється 

ним як моральний мультиверсум" (James, Burkhardt, Bowers, Skrupskelis, 

1979, с. 43). Утім ідея мультиверсуму сформувалася в основному у 

фантастичній літературі у ХХ ст., а з другої половини ХХ ст. здійснюється 

наукові розвідники у природознавчих науках з метою її теоретичного 

обґрунтування. Важливу роль у цих розвідках відіграла мультиверсумна 

інтерпретація квантової фізики Х’ю Еверетта, Девіда Дойча, Стівена Хокінга 

на основі досліджень яких в кінці ХХ століття ця ідея стає предметом 

наукових дискусій, а, відтак, укладається концепція Мультиверсуму. Так, за 

Х. Еверетом, Всесвіт М. Коперника є одним із існуючих всесвітів, адже 

основою дійсної світобудови постає фізична множинність всесвітів, у кожен 

квантовий момент своєї еволюції всесвіт ділиться навпіл, утворюється два, а 

отже, кожен квантовий перехід розщеплює світ на міріади копій. А С. Хокінг 

визначає хвильову функцію Всесвіту, яка полягає в забезпеченні існування 

безлічі паралельних всесвітів, а тому світобудова являє собою мультиверсум 

не як сукупності усього існуючого, а як сукупності усього, що може бути. 
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Тіло ж може існувати лише в одному світі, але душа об’єднує усіх його 

двійників в інших всесвітах (Тульчинский, Эпштейн, 2003, с. 236-237).  

Соціально-філософське осмислення результатів дослідження фізиків 

дозволяє сформулювати принцип соціальної організації – мультиверсумність, 

який, на нашу думку, полягає у визнанні можливості побудови світу як 

одночасного співіснування в одному соціальному просторі кількох 

культурних світів, що функціонують у значній незалежності, і обумовлені 

незначним характером взаємодії і лише у встановлених пунктах ("точках 

перетину"). 

Термін "мультиверсум" позначає певну множину всесвітів на противагу 

"універсуму" – одного всесвіту. "Всесвіт", у свою чергу, розуміється не у 

астрономічному чи космологічному зрізах, а як філософська ідея, у цьому 

аспекті його зміст близький із поняттям "світ". Незважаючи на численність 

тлумачень цього поняття, у контексті дослідження мультиверсуму як 

принципу соціальної організації найбільш вдалим, на нашу думку, є 

визначення, запропоноване В. Візгіним у "Філософській енциклопедії" та 

детально розкрите у його монографії "Ідея множинності світів: нариси 

історії" (Визгин, 2007, с. 4). Ґрунтуючись на кантіанському визначенні світу, 

яке є трансцендентальною обробкою арістотелівського "космосу", як 

"цілосукупності синтеза" явищ того чи іншого визначеного плану, що 

наближує його логічне ядро з поняттям схеми, він дефініює його як 

"особливе всезагальне, взяте у повноті свого емпіричного 

розгортання" (Визгин, 2010, с. 576). Такий підхід дозволяє говорити про 

множину світів, наприклад, світу кіно і телебачення, світу натуральних 

чисел, тобто завжди є світ чогось. При цьому начало єдності, яке скріплює 

явища у світ, є водночас як джерелом ґенези світу, так і його носієм (Визгин, 

2007, с. 296). На соціальному рівні можна говорити про безперервний процес 

появи, існування та зникнення світів залежно від єдності, якою може 

виступати ідея, віра, культура т. і. Зокрема, часто поява релігійних світів 
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спричиняється діяльністю пророків, політичних – формуванням ідеологій, 

праксеологічних – упровадженням нових технологій чи технічних засобів. 

Принцип мультиверсумності як принцип соціальної організації якісно 

відрізняється від принципу мультикультуралізму, який виражає, з одного 

боку, політичну ідеологію збереження культурних особливостей етнічних 

груп у межах розвитку культури титульного етносу, та взаємопроникнення та 

взаємозбагачення різних культур у межах метанаціональної масової 

культури, з другого. Мультиверсумність же передбачає наявність в одній 

географічній локації (передусім в мегаполісі) кількох соціальних 

реальностей, кожна з яких є структурованою та інституціалізованою, 

розвивається за власними законами, разом з тим її функціонування не є 

яскраво вираженим та не викликає реакцію з боку інших 

реальностей (Слюсар, 2011. Мультиверсумність як принцип етнокультурної 

взаємодії, с. 55). Варто наголосити на невідповідності часто вживаного в 

науково-популярній літературі поняття "паралельні всесвіти" опису 

характеру цієї взаємодії, оскільки принцип мультиверсумності передбачає 

точки перетину зазначених реальностей. Д. Дойч вказує, що вони є 

"паралельними" у розумінні, що в межах кожного версуму (всесвіту) 

частинки взаємодіють один з одним так, як і в реальному всесвіті, але кожен 

всесвіт здійснює на інші вельми слабкий вплив через 

інтерференцію (Deutsch, 1998, с. 53). 

Низка вчених, зокрема М. Мєнський, Ю. Лєбєдєв, пропонують для 

визначення цих точок поняття "склейки", яке тлумачиться як процеси 

взаємодії гілок альтерверса (інших всесвітів) і проявлення в нашій реальності 

їх результатів, при цьому "склейки" водночас протидіють розростанню 

більшої кількості альтернативних реальностей (Лебедев, 2010, с. 75). У сфері 

соціальної організації застосування принципу мультиверсумності детермінує 

характер взаємодії між структурованими локальними спільнотами, зокрема 

визначає специфіку застосування насилля з боку представників одного із 

існуючих світів. Реалізація цього принципу, по-перше, заперечує насилля як 
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спосіб взаємодії між індивідами, групами та спільнотами (це, по суті, 

зводиться до протидії виявам прямих форм насилля), оскільки зведено до 

мінімуму підґрунтя для соціальної взаємодії, а, по-друге, соціальні 

трансформації, які позначаються ірраціональним запереченням існуючих 

соціальних устоїв (міфічним" насиллям), впливають на одні сфери 

соціального буття, залишаючи поза увагою інші, які функціонують за 

власними правилами, зразками, традиціями. 

Найвиразніше принцип соціальної організації мультиверсумність 

виявляється в постметрополісах. За доби глобалізації урбаністичні тенденції 

призвели до появи мегаполісів та мегалополісів, тобто міст з чисельністю 

населення понад мільйон осіб. У них відбуваються процеси переходу від 

Gemeinschaft до Gesellschaft (Ф. Тьонніс), тобто процеси розкладання 

сукупності соціальних та культурних явищ місцевого 

походження (З. Бауман). Зростання щільності міського населення, на думку 

Дж. Джекобса, є необхідною умовою функціонування міста і повинне 

оцінюватися науковцями як благо, оскільки воно є могутнім джерелом 

життєвої сили, адже на малому просторі дає проявитися колосальному 

багатству відмінностей і можливостей, здебільше унікальних та 

непередбачуваних, завдяки чому й цінних (Jacobs, 1961, с. 210-211). 

Простір у такому місті постає передусім комплексом культурних 

реальностей, функціонування смислів яких детерміноване індивідуальними 

зусиллями людини у прагненні прийняти світ, вмонтувати його 

архітектоніку. Він постає безкінечними спробами індивіда "приборкати" і 

організувати хаос, а місто у цьому просторі розуміється не як неорганізована 

і нестабільна структура, а як просторова тканина, сповнена динаміки й 

ритмів, які переплітаються між собою у складних конфігураціях, утворюючи 

нові функціональні зони, смислові вузли і репрезентативні тексти 

(наприклад, графіті в метро, перформанси, інсталяції, афіші та 

оголошення) (Карповець, 2014, с. 82). Зростання чисельності населення 

мегаполісів, тобто заповнення міського простору, призводить до ситуації 
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тотального створення зазначених нових функціональних зон, а відтак і до 

неможливості контролю за порядком поліцейськими методами, 

актуалізується питання розробки нової моделі безпеки. Л. ван ден Берг, 

П. Пол, Дж. Мінгардо та К. Спелл розробили трикомпонентну модель 

моніторингу міської безпеки (модель SAP), критеріями аналізу якої стали 

"безпека, що сприймається", "міська привабливість та просторова поведінка", 

"політичні реакції". Вони застосували цю модель для аналізу ситуації та 

розвитку реальних і сприйманих заходів безпеки та пов’язаних з ними 

заходів політики в одинадцяти європейських містах Роттердам, Антверпен, 

Глазго, Гаага, Гельсінкі, Герлен, Лідс, Барі, Бірмінгем, Ґера та Прага (Berg, 

Pol, Mingardo, Speller, 2006, с. 265). 

Проблема пошуку нової системи безпеки, яка передбачає і вплив рівня 

життя і задоволення усієї ієрархії потреб жителів, показує неможливість їх 

розв’язання у межах традиційного розуміння "мегаполісу" як форми 

соціальної організації. Е. Сойя вводить у науковий обіг поняття 

"постметрополіс" на позначення якісно іншого етапу розвитку мегаполісу, 

позбавленого чітких геолокальних та економіко-соціальних меж, зв’язків, 

культурних зразків, у ньому, фактично, фіксується відхід від локалізованого 

принципу соціальної організації, який ґрунтується на розміщенні на певній 

території окремих просторових концентрованих зон, в яких щільно 

розміщуються у внутрішньому колі робітники і армія, далі менш щільно – 

середній клас та у зовнішньому (на приміській території) найменш щільно – 

крупна буржуазія (Soja, 2000, с. 81). Власне, нині існує розмитість 

дуалістичного територіального поділу на концентрований щільний центр та 

гомогенне передмістя. Він поступається поліцентричному районуванню 

міста, в якому в силу створення у передмістях промислових, наукових чи 

ділових центрів, з одного боку, та заселення історичних центрів жителями 

передмість та іммігрантами наявні якісно інші змістовні позначення районів 

постметрополісів, зокрема зовнішнє місто, окраїнне місто, пост передмістя, 

технопередмістя, кремнієві ландшафти, технопарки, метроплекс, 
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екзополіс (Soja, 2003, с. 280). Е. Сойя визначає низку факторів, які призвели 

до трансформації соціальної організації мегаполісів, переходу до 

постметрополісу: постфордистська економічна реструктуризація, 

глобалізація, яка посилюється, комунікаційна та інформаційна революція, 

детериторіалізація та ретериторіалізація культур та ідентичності (Сойя, 2003, 

с. 134). Нині спостерігаємо, як "просторова спеціалізація" міського простору 

втрачає своє значення, зокрема житлові будинки беруть на себе додаткові 

функції інтегруючи в собі додаткові складові – магазини, офіси, освітні та 

медичні центри і т. ін. 

Розгалужена система комунікацій, інтенсивне впровадження послуг 

через електронні ресурси дозволяють жителям міста знаходитися у будь-

якому місці міста, яке розуміється передусім символічно – як карта території. 

Неможливість миттєво дістатися фізично до конкретного місця призначення 

актуалізує трансформацію архітектури міста для розв’язання цієї 

проблеми (наприклад, на це спрямований проект Ілона Маска щодо 

будівництва мережі багаторівневих тунелів нового покоління). Це дозволяє 

концентрувати на відносно невеликій території значну кількість людей. 

Ж. Бодріяр наголошує на тому, що більш ущільнені скопичення мільйонів 

людей на міських територіях, їх спільне проживання там неминуче 

призводить до експонційного росту насилля, зумовленого тією обставиною, 

що в умовах вимушеного проміскуїтету люди немов взаємно анулюються, 

тобто критична маса стимулює руйнування соціальності, утверджує 

панування ненависті (Бодрияр, 2006, с. 442). Але такий песимістичний 

погляд французького філософа, на нашу думку, не враховує як інтеграційну 

функцію національної культури для етнічних спільнот у мегаполісах, так і 

принципи самоорганізації соціальних систем. 

Цікаво, що для індустріального міста і його закритої спільноти базовою 

цінністю постає безпека, тоді у ціннісній шкалі постіндустріального міста, 

"постметрополісу" з його креативною спільнотою безпека посідає нижчий 

рівень, ніж потреби у самоактуалізації. Але в останньому публічний простір 
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має бути не лише безпечним й забезпечувати "повсякденну впевненість", а й 

здатним підтримувати культурно-творчу діяльність мешканців, що створює 

необхідну платформу для активного життя, в іншому випадку – там може 

"поселитися" страх й міські простори ризикують стати 

небезпечними (Фесенко, 2015, с. 168). У разі виникнення дезінтеграційних 

процесів на основі зростання насилля, сама система виробляє комплекс 

протидій і стримувань, одним із яких можна назвати мультиверсумність. 

Скорочення та, навіть, анулювання просторово-часових відстаней звільняє 

етнокультурні спільноти, що значною мірою складаються з іммігрантів й 

проживають у гетто та передмістях, від територіальних обмежень. 

Попередні принципи територіального поділу втрачають свою 

значимість, стають символічними, різним соціальним групам і спільнотам, по 

суті, належить усе місто. У постметрополісі в процесі детериторіалізації та 

ретериторіалізації руйнуються традиційні та модерні схеми територіальної 

ідентичності (на рівні районів поселення) та формуються нові – належність 

до певної культурної реальності, яка поширена у межах цілого міста. Але 

вони не розчиняються в існуючій традиційній культурі, а створюють власну 

цілісну реальність, її функціонування не знаходиться у контрпозиції з 

іншими реальностями. Йдеться про створення соціального простору, в якому 

існують різні системи соціальних відносин, які функціонують відносно 

незалежно один від одного, взаємодія між ними у чітко визначених точках 

перетину регламентована. Соціальний простір у цьому аспекті розуміється не 

лише як сукупність клімату, місцевості, історії та культури, чи як причинно-

наслідкові зв’язки між зростанням виробничих сил та створенням певного 

простору чи часу. Між ними, на думку А. Лефевра, діють медіації та 

медіатори, тобто дії соціальних груп, фактори пізнання, ідеології, 

репрезентацій, цей простір містить різноманітні об’єкти, природні та 

соціальні, мережі й ланки, за якими здійснюється інформаційний 

обмін (Лефевр, 2015, с. 89). Це дозволяє розглядати простір не як суму 

предметів, а як системи відносин, кожна з яких володіє специфічними рисами 
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та формами. Це дозволило йому дійти висновку, що "немає одного 

соціального простору, є декілька і навіть нескінченна багатоманітність 

соціальних просторів: термін "соціальний простір" відсилає їх до незліченної 

множини" (Лефевр, 2015, с. 97). Соціальний простір у процесі розвитку не 

зникає, він продовжує функціонувати завдяки різним мережам, каналам, 

зв’язкам, зокрема шляхам сполучення, інформаційним мережам та мережам 

обміну. Основною характерною рисою мультиверсуму є існування різних 

світів за власними фізичними законами та наявність різних вимірів. У 

соціально-філософському аспекті принцип мультиверсумності означає 

визнання різних законів соціокультурного розвитку та співіснування на одній 

території (території постметрополісу) унікальних ціннісних етнокультурних 

систем. Донедавна фантасти, зображуючи у творах мандрівки паралельними 

світами, найкращим світом визначали перший (відправну точку), заснований 

на принципах західної ліберальної демократії. Так, наприклад, в 

американському серіалі "Sliders" головні герої постійно виправляли кожен 

недосконалий, на їх думку, світ. "Інший" навіть за подібними зовнішніми 

ознаками все одно сприймався героями як "чужий" та "ворожий" (Слюсар, 

2011. Мультиверсумність як принцип етнокультурної взаємодії, с. 56). 

Утвердженню нового соціального принципу, який сприяє запобіганню 

відкритих форм насилля, передувала зміна характеру комунікативного 

простору. Якщо у селах та невеликих містах значний вплив здійснюють 

традиційні комунікативні зв’язки, то у мегаполісах вони поступаються 

постмодерним. Останні характеризуються роз’єднаністю жителів, яка 

викликана значною кількістю мешканців, які проживають на малій за 

масштабами території. Виникає ситуація, в якій усі зустрічаються з усіма, 

виникають переважно вербальні зв’язки між незнайомими людьми, які 

ґрунтуються на швидкоплинних імпульсах симпатії. За цих умов анонімні 

зустрічі "німих" жителів міста створюють загальний комунікативний простір, 

а головними майданчиками комунікації в сучасних містах стали вузлові 

простори культури споживання (наприклад, магазини, культурні інституції, 
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стадіони, ресторани і кафе) (Хом’як, 2016, с. 154). У цих просторах 

здійснюється комунікація на основі споживчих практик, але її особливістю є 

обмежена відкритість, тобто кожна конкретна локація пов’язується із 

конкретними соціальними групами. Вхід у такі локації не заборонений, 

відсутня детермінованість входження у групи походженням, расовою чи 

національною приналежністю, одна локація може займатися кількома 

групами. Але освоєння локації соціальною групою передбачає включення її 

до власного простору функціонування (до власного "універсуму"), що може 

стати складовою її ідентичності. 

Зміна характеру соціальних взаємозв’язків в історичній перспективі 

значною мірою позначилась і на архітектурному плануванні міст. 

Аналізуючи зміну інфраструктурного призначення специфіки доріг та 

дорожніх розв’язок у діахронії Н. Еліас виявив залежність принципу їх 

побудови від насилля та агресії у суспільстві. Так, у лицарському суспільстві 

філософія побудови транспортних артерій, чиє основне призначення полягає 

у переміщенні товарів і людей, ґрунтується на необхідності постійного 

захисту одних осіб від збройного насилля та грабежів з боку інших. Тому рух 

на дорогах був доволі млявий, а самі дороги в будь-який момент могли стати 

інструментом захисту від нападу. У сучасному суспільстві переважають 

значно більші дороги, а небезпека насильницьких нападів зведена на них до 

мінімуму. Рух на головних вулицях великого міста, взагалі вимагає зовсім 

іншого моделювання психічного апарату, в якому домінуватиме спрямування 

на самоконтроль, який індивід може втрачати у тисняві, надзвичайно 

диференційоване регулювання власної поведінки (Elias, 2000, с. 368). 

Нажаль, поза увагою Н. Еліаса залишилися механізми витіснення насилля з 

доріг. На нашу думку, капіталістичні економічні відносини актуалізували 

необхідність у значно більшій мірі використовувати дороги, що призвело, з 

одного боку, до розширення доріг і збільшення інтенсивності 

руху (економічна вигода стимулювала як рух товарів, так і робочої сили), а з 

другого до створення системи гарантій безпеки самого руху, передусім як 
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захисту від нападів. Це, очевидно, здійснено, по-перше, шляхом перенесення 

небезпеки нападу з доріг на тротуари, а по-друге, розділення світів пішоходів 

та автомобілістів і забезпечення автономності їх існування. 

Звільнення доріг від насилля також можна пояснити і збільшенням 

швидкості руху транспорту, що унеможливило у значній мірі напади, при 

цьому альтернативою для грабіжників стала сфера "придоріжжя" – тротуари, 

маленькі дороги та закутки. У другому випадку прослідковуємо застосування 

принципу мультиверсумності у філософії архітектури міст-мегаполісів. 

Науково-технічний поступ призвів до тотальної технізації та технологізації 

побуту людини. Значною мірою це стосується і використання автомобіля. Ще 

у 1928 році американський психіатр та письменник-фантаст Д. Келлер у 

творі-антиутопії "Повстання пішоходів" припускав, що із використанням 

транспортних засобів в усіх сферах людського життя може призвести світ до 

такого поділу, і пішоходам навіть буде заборонено пересікати дороги (Keller, 

1966). Незважаючи на песимістичний настрій твору, можемо констатувати 

факти появи в містах відповідних місць, звільнених від транспорту, та доріг, 

які заборонено переходити пішоходам. Поява підземних та надземних 

переходів, підземного та надземного транспорту спрямовані на зменшення 

точок перетину цих світів. У мегаполісі фактично існує два світи: тих, хто 

має власний транспорт і чия життєдіяльність прив’язана до дорожньої 

інфраструктури (доріг, місць паркування, гаражів і т. д.) та тих, хто не має 

власного транспорту, користується переважно пішохідними зонами і чия 

життєдіяльність прив’язана до доріг лише через користування громадським 

транспортом. Насилля між представниками цих світів у суспільстві, 

побудованого на мультиверсумним принципом можливо лише за умов 

вторгнення ними у "чужий" світ через порушення встановлених правил. 

Іншим аспектом дії принципу мультиверсумності як форми соціальної 

організації є створення нової реальності – кіберреальності, тобто окрім 

сформованих на основі реальних соціально-економічних та міграційних 

процесів світів, з’являються світи, що виходять винятково із знаково-
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символічної системи, світи-симулякри. У ситуації, коли існує глобальний 

міський простір, в якому завдяки сучасним технологіям стерто передусім 

просторові бар’єри для міжособистісної комунікації, з’являється новий 

міський "гіперкосмос" (Е. Сойя), штучна реальність, створена за допомогою 

комп’ютерних технологій, – "гіперреальність". Особливістю такої 

"гіперреальності" є ній стало значно важче передати різницю між "реальним" 

та "уявним", тобто того, що може бути надійно ідентифіковане як факт на 

противагу тому, що може бути марковане як фікція (Сойя, 2003, с. 135). Нині 

ми можемо говорити про створення множини штучних універсумів засобами 

масової інформації, офісами соціальних мереж, ігрових порталів і т. д 

Наявність множини таких "гіперреальностей" дозволяє поміщати людей у 

"комфортні" для них всесвіти, що дає відчуття спільності, єдності, 

задоволення, та у періоди домінування у суспільстві "раціонального" насилля 

ігнорувати певною мірою наявність інших всесвітів. 
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Висновки до п’ятого розділу 

Ненасилля виступає не лише способом урегулювання конфліктів 

шляхом відмови від примусу, а принципом соціальної взаємодії у період 
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соціальних трансформацій. Філософія ненасилля в історії ХХ століття 

знайшла практичне відображення у різних політичних стратегіях, зокрема у 

сатьяграсі, яка унеможливлює встановлення кривавого "міфічного" насилля, 

покликаного нав’язати суспільству нові закони. Сатьяграха передбачає 

встановлення "трансцендентного" насилля, повертаючись до культурно-

релігійних основ, оминаючи стадію "міфічного". Значною мірою 

ненасильницькі принципи боротьби є близькими до "раціонального" насилля, 

але його суб’єктом виступає не влада, а самоорганізоване суспільство через 

формування у суспільній свідомості недовіри до судової системи, 

розчарування у ефективності її функціонування, сумнів у легітимності 

законодавчих та судових органів влади при одночасному запереченні 

необхідності переходу до "міфічного" насилля. Ненасилля як складова 

"трансцендентного" насилля реалізується через формування відповідальної 

поведінки кожного індивіда з прагненням до самовдосконалення на основі 

віри й любові до інших. 

Важливим принципом утвердження та підтримки здійснення 

"раціонального" насилля толерантність, яка розуміється як терпимість до 

іншого роду поглядів, звичаїв, звичок, як соціальний феномен, який 

пов’язується з методологічними засадами теорії соціальної дії, як 

примирення з інакшістю іншого. Висхідною для розуміння толерантності є 

ідея терпимості, соціальний зміст якій був даний у філософії патристики. Тут 

новозавітний імператив "підстав другу щоку" постає умовою морального 

удосконалення християнина, який є вільним завдяки здатності не підкорятися 

будь-якому природному пануванню, діяти рішуче на власний розсуд. 

Терпимість проявляється у формі ненасильницького поступового навернення 

людей до істинного шляху через переконання. У схоластиці тлумачення 

принципу толерантності доповнилося ідеєю про плюральність думок та 

позицій. А у філософії Нового часу – настановою на дотримання прав інших, 

що згодом трансформувалося у визнання індивідуальної самобутності 

кожного як основи соціального співжиття. Реалізація ж принципу 
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толерантності як принципу соціальних взаємовідносин у ХХ столітті виявила 

тенденцію до спекуляцій щодо його втілення, переведення дискусій про його 

втілення у сферу абстрактної критики.  

Толерантність як форма "раціонального" насилля характеризується 

всезагальністю. Це означає, що застосування зазначеного принципу не 

передбачає вибірковості чи "напівтолерантності", її сфери впливу – усі без 

винятку соціальні групи та спільноти. Водночас толерантність дозволяє 

утримати різні конфліктуючі сторони від актуального насилля, актуалізуючи 

механізми самостимання, тобто стимування себе від прямих насильницьких 

дій ("насилля за згодою"). Відтак толерантність постає системою 

раціонального обґрунтування необхідності обмеження власної свободи щодо 

дій відносно інших індивідів. Це, у свою чергу, стимулює з боку останніх 

відмову від насильницьких дій до інших. Утвердження ж нових норм та 

правил, яке відбувається на етапі домінування "трансцендентного" насилля, 

визнає істинним лише одну позицію, заперечуючи усі інші. На основі 

принципу толерантності фіксується наявність множини альтернативних 

рішень, які можуть бути актуалізовані за умов неефективності прийнятих. 

Зміст мультиверсумності як принципу соціальної організації полягає в 

одночасному співіснуванні у соціальному просторі двох і більше соціальних 

реальностей, які функціонують і розвиваються у значній незалежності за 

власними законами за умов мінімалізованої чітко регламентованою взаємодії 

у встановлених "точках перетину" ("склейках"). Такий принцип соціальної 

організації заперечує використання прямих форм насилля у процесі взаємодії 

існуючих у "паралельних реальностях" соціальних спільнот, а оскільки 

кожна з них функціонує на основі власних правил, зразків традицій, 

трансформаційні процеси в одній сфері через відсутність активних агентів 

насилля охоплюють інші значно повільніше, ніж за локального принципу 

соціальної організації. Найбільш виразно дія принципу мультиверсуму 

простежується в постметрополісах, та поділі мегаполісів на світ пішохода та 

автомобіліста. 
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Висновки 

У дисертації наведено теоретичні узагальнення і запропоновано нове 

розʼязання наукової проблеми насилля як субстанційної характеристики 

соціальних трансформацій, визначено його основні атрибути й модуси та 

розроблено алгоритм протидії йому. Реалізація мети і завдань дослідження 

дали змогу сформулювати такі висновки: 

1. Уточнено трактування поняття насилля. Насилля є атрибутом 

суспільних відносин, у яких одні індивіди чи соціальні групи та класи 

застосовують до інших примус, спрямований на їхню волю, завдаючи фізичної, 

психічної чи моральної шкоди іншій особі шляхом застосування сили чи 

погрозою її застосування з метою спонукати об’єкт впливу до визначеної 

поведінки, до певних дій. Насилля стигматизується у суспільній свідомості як 

"необхідне" та водночас "небажане" застосування сили. Атрибути насилля: 

примус, соціальна стигматизація, нанесення фізичної, психічної чи / та 

моральної шкоди. Примус як атрибут насилля постає такою силою, яка не 

знищує силу об’єкта, а перенаправляє її у бажаному для суб’єкта спрямуванні, 

переключає його енергію з одного виду на інший. Нанесення шкоди не має 

фізичних параметрів ідентифікації, а розглядається у контексті конкретних 

історичних умов із урахуванням її соціальної оцінки. Соціальна стигматизація 

передбачає фіксування у суспільній свідомості характеристики конкретних дій 

як "насилля", визначаючи їх водночас як "небажані" та "необхідні". 

2. У процесі соціальних трансформацій відбувається домінування одних 

форм насилля над іншими. Запропонована типологізація форм насилля: 

"міфічне", "трансцендентне" та "раціональне". "Міфічне" насилля спрямоване 

на заперечення конкретних соціальних норм та правил, "трансцендентне" – на 

інтеграцію суспільства на основі безапеляційного сприйняття 

нововстановлених норм та правил, а "раціональне" – на їх підтримку 

легітимними засобами. Ця класифікація фіксує зміну форм насилля не з 

позицій етапів, за якою перехід від одного етапу передбачає завершення 

попереднього, а з позиції збереження рис одного в усіх наступних. Вона 
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фіксує домінанту тих чи інших рис на певних етапах соціального розвитку, у 

той час як інші знаходяться у рецесивному стані, зберігаючи потенцію, яка за 

певних умов переростає в акт. Відповідно до зазначеної класифікації кожна із 

наведених форм насилля має наступні характеристики. "Міфічне" насилля – це 

форма соціального насилля, яке характеризується спрямованістю на 

заперечення конкретних соціальних норм та правил. Воно має на меті 

актуалізацію у масовій свідомості конкретних ідей та спонукання таким чином 

до конкретної діяльності, до певної соціальної реакції значної кількості людей, 

щоб посилювалася соціальна активність агентів соціальних змін у стані 

всезагального спостереження. Це спричиняє у суспільній свідомості думку, що 

існуюча правова система є недосконалою, легалізуючи право до її подальших 

змін. Для міфічного світогляду характерний відповідний міфологічний тип 

мислення, специфікою якого є метафоричність, символічність, обмеженість 

набору засобів, опора на принцип партиципації, реалізується такими 

інструментами: оперування бінарними опозиціями почуттєвих якостей та 

соціальні стереотипи. Так само характерними рисами "міфічного" насилля є 

негуманність та жорстокість, заперечення цінності людського життя, 

виправдання необхідності багаточисельних людських жертв, ілюзорна 

видимість безкарності насильницьких дій. "Трансцендентне" насилля – це 

форма соціального насилля, спрямованого на інтеграцію суспільства на основі 

безапеляційного сприйняття нововстановлених норм та правил, яке 

ґрунтується на вірі та здійснюється шляхом сакралізації насильницьких дій. 

Віра дозволяє проектувати ідеальне майбутнє для кожного індивіда, 

створюючи, з одного боку, ілюзію простоти, а з другого – ілюзію 

всемогутності, яка формує у масовій свідомості думку, що будь-яка проблема 

може бути розв’язана за умов видання "правильних" наказів. Основними 

видами віри як підґрунтя "трансцендентного" насилля є віра у незмінність 

світу, віра у справедливий світ. Складовою "трансцендентного" насилля є 

магічне та ритуальне (або ритуально-символічне) мислення. Магічне мислення 

як складова "трансцендентного" насилля у процесі соціальних трансформацій, 
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актуалізує віру у можливість і результативність змін, що тривають. 

"Трансцендентне" насилля реалізується через магічне мислення шляхом 

підбору переконливої інтерпретації його необхідності. Так само через 

ритуальне в історичний момент, коли насилля проходить стадію пароксизму, у 

результаті чого утверджується у масовій свідомості ідея необхідності миру, 

порядку, злагоди. Період соціальної стабільності характеризується 

домінуванням "раціонального" насилля. Соціальна раціональність не 

зводиться до логіко-інтелектуальної чи наукової діяльності, а містить у собі 

проблему людини, має різні форми існування. Раціоналізація соціальних 

процесів полягає у їх теоретичному осмисленні та практичному відображенні 

у формі законів, статутів, деклараціях чи у звичаєвому праві. "Раціональне" 

насилля реалізується військовими та поліцейськими організаціями, чия 

діяльність на основі права здійснювати насилля легітимізована, і містить у 

собі такі інструменти, як мораль, громадська думка і т. д. "Раціональне" 

насилля здійснюється за принципом рельєфності бінарної опозиції спільно із 

принципом нормальності: принципову і при чому чітку (рельєфну) 

розрізнюваність у всіх ситуаціях, що відповідають умовам раціонального 

пізнання, істини і хиби, правди і кривди тощо. Особливою формою 

"раціонального" насилля є бюрократія, яка деіндивідуалізує суб’єкт його дії. 

3. Проаналізовано роль деструктивних форм насилля у соціальних 

трансформаціях, акцентовано на ірраціональному насиллі. Воно є недоцільним 

афективним насиллям, яке здійснюється переважно окремими особами, рідко 

групами, але ефект його дії посилюється ефектом натовпу. Деструктивні 

форми насилля характеризуються зневажливим ставленням до життя та 

здоров’я інших з боку суб’єкта насилля, знеціненням людського життя взагалі, 

що у крайній формі виражається у некрофілії. Соціальний зміст останньої 

полягає в установці, що основним, а то й єдиним способом розв’язати 

конфлікт є лише сила й насилля. На початкових етапах соціальних 

трансформацій актуалізується почуття соціальної несправедливості, що 

супроводжується посиленням низки відчуттів (відчуттями безвиході, 
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протистояння, убогості, безладу, з одного боку, та відчуттями перспективи, 

свободи, з другого). Формою ірраціонального насилля є бунт. Унікальним для 

соціальних трансформацій є екзистенційний бунт, який передбачає 

необхідність творчого створення нових цінностей, що актуалізується у періоди 

відсутності моральних критеріїв; він протиставляє себе революції, прагне 

єдності, має творчий стверджувальний характер, здійснюється заради 

більшого приросту буття у своєму ірраціональному пориві. Такий бунт 

передбачає принципову відмову від насилля. 

4. Інструментом переходу від "раціонального" до "міфічного" насилля є 

провокація, яка спрямована на позбавлення домінування "раціонального" 

насилля. Провокація має короткотривалий ефект, реалізується через 

провокаційну подію як оперативний засіб руйнування цінностей, які 

складають серцевину суспільства, вона спрямована на ціннісну дезорієнтацію 

індивідів. Дії спровокованого об’єкта легітимізують застосування інструментів 

"міфічного" насилля агентами змін, які у даний момент можуть визначатися 

правовою системою як злочинні. 

5. Інструментом переходу від "міфічного" до "трансцендентного" 

насилля є соціальна стигматизація образу жертви, проти якої спрямовується 

символічне насилля інших спільнот. Міметична криза, яка виникає при 

домінуванні "міфічного" насилля, долається через зазначену стигматизацію, 

що спонукає до зміни домінанти насилля "всіх-проти-всіх" на насилля "всіх-

проти-одного", утвердження соціального міфу про цапа відбувайла, подальшої 

сакралізації жертовного, відділення насилля від його носіїв, визнання жертвою 

своєї провини, яка фокусує на собі усі підозри, напруги та репресалії, і 

утвердження "трансцендентного" насилля. Вибір стигмати жертви залежить 

також від наявності у соціальних груп і спільнот віктимних ознак – ознак, які 

виявляють схильність стати у перспективі жертвою злочину.  

6. Визначено комплекс індикаторів, які фіксують стан домінування 

"міфічного", "трансцендентного" чи "раціонального" насилля: рівень 

агресивності, усвідомлення суб’єктами соціальних змін власної сили, критика, 
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криза, субстрат, терор. Зростання рівня агресивності, що позначається 

неможливістю запобігти масовим проявам немотивованих актів агресії, 

домінуванням стихійних поривів і чинників у суспільстві, які призводять до 

зниження ефективності розв’язання конфлікту, вказує на утвердження 

"міфічного" насилля. І, навпаки, зниження – на утвердження "раціонального". 

Так само до цього комплексу входить усвідомлення агентами соціальних змін 

власної сили, достатності ресурсів для здійснення запропонованих змін і 

подальших трансформацій. Значення цього індикатора посилюється 

наступним – субстратом, який передбачає наявність визначальної матеріальної 

основи, сукупності матеріальних цінностей. До індикаторів належить критика 

(її зростання у масовій свідомості визначає актуальність зростання впливу 

"раціонального" насилля), криза (відображає стан діалектичної боротьби між 

існуючими соціальними нормами і правилами та необхідністю встановлення 

нових як джерела соціальних трансформацій) і терор (виявляє опір 

трансформаційним процесам або як підтримка нововстановленій владі, яку 

отримали агенти соціальних трансформацій). 

7. Здійснено аналіз суб’єктного чинника соціального насилля на основі 

дослідження діяльності соціальних агентів насилля, які володіють здатністю, 

освоюючи соціальний простір, здійснювати системи практик щодо зміни 

соціальної структури. До соціальних агентів насилля відносяться пасіонарії, 

чия діяльність не обмежується етнічною системою, а поширюється на усі інші 

системи суспільства. У період соціальної стабільності вона регламентована 

правовою системою, яка стигматизує їх як загрозу власному функціонуванню, 

але трансформаційні процеси актуалізують їх соціальну значимість, завдяки 

таким притаманним їм рисам: неутилітарна спрямованість діяльності 

пасіонаріїв, відсутність самоцензури, низький рівень самоконтролю, 

превалювання імпульсу до творчості та перетворення над інстинктом 

самозбереження. Пасіонарії як соціальні агенти насилля виявляють готовність 

до здійснення репресій проти незгодних із новим правом. Їх діяльність та 

поведінка має риси маргінальності, підвищеної агресивності та вольовий 
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характер, що інтенсифікує процес руйнування конкретних соціальних норм та 

порядків. Інструментом "міфічного насилля" є створення та продукування в 

масовій свідомості образу "героя" та "героїзму" як моделі поведінки, 

прообразами якої стають пасіонарії завдяки їх жертовності. Стримуючим 

фактором здійснення насилля пасіонаріями є діяльність "чесних і 

принципових" та "гармонійних" осіб. 

8. Встановлено три моделі здійснення насилля соціальними агентами в 

залежності від культурно-цивілізаційних установок: "прометеївська" (героїчна), 

"іоаннівська" (месіанська) та "буддистська" (ненасильницька). "Прометеївська" 

модель характеризується прагненням до панування над світом і до соціальних 

змін, орієнтацією на авторитет, чітке унормування соціального життя. 

"Іоаннівська" – відмовою від земних благ, швидким прощенням суб’єктів 

насилля за власне пограбування та убивства, насилля сприймається як 

необхідність для досягнення мети. "Буддистська" – самовдосконаленням на 

основі віри й любові до інших, запобіганню прямих форм насилля. 

9. Розкрито характер змін реалізації "раціонального" насилля під впливом 

глобалізаційних процесів, що полягає в утвердженні в масовій свідомості 

образу спільного ворога як об’єкта всезагального насилля – "суб’єкта, здатного 

до насилля". Це образ певної особи чи / та соціальної групи, спільноти, які 

стигматизуються як загроза економічній, соціальній та культурній стабільності 

західної моделі організації суспільства. Основним інструментом продукування є 

глобальний соціальний міф, на основі якого без фундаментальної опори на 

теоретичні пояснення причин "раціоналізується" необхідність застосування 

насилля до цього "суб’єкта". Тенденційно нині стигматизуються представники 

гетто, мігранти ("нові варвари"), мусульмани. Щодо останніх, то у мас-медіа 

стереотипізується асоціативний ряд "іслам" – "насилля", "ісламський світ" – 

"тероризм", "мусульманин" – "віруючий, здатний до насилля". У такий спосіб 

конструюються моральні паніки щодо ісламської загрози, тиражуються й 

миттєво поширюються образи мусульман як "Ворожих", актуалізуючи 

необхідність представникам цієї спільноти виправдовуватися.  
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10. Доба глобалізації позначається утвердженням "нової" раціональності 

як специфічної риси насилля, яке характеризується тотальністю 

декларативного компетентного насилля на основі створення відчуття 

всезагальної компетентності через продукування у масовій культурі способів 

спільного прийняття рішень. Сучасне насилля позначається упровадженням 

принципу макдональдизації, який полягає у насильному запереченні 

можливості існування усього зайвого, "нерозумного", мінімалізуючи затрати 

часу на виконувані дії, що реалізується через абсолютизацію раціональної 

необхідності з метою економії часу за рахунок співставлення поведінки 

індивіда з "книгами-інструкціями" та через "ілюзорну компетентність". Також 

раціоналізація насилля під впливом глобалізаційних процесів 

характеризується масштабною приватизацією та комерціалізацією насилля. 

11. За доби глобалізації простежується тенденція утвердження нового 

принципу соціальної організації, за якої мінімізується вплив прямого насилля, – 

мультиверсумність. Його зміст полягає в одночасному співіснуванні у 

соціальному просторі двох і більше соціальних реальностей, які функціонують і 

розвиваються у значній незалежності за власними законами за умов 

мінімалізованої чітко регламентованої взаємодії у встановлених "точках 

перетину" ("склейках"). Цей принцип соціальної організації заперечує 

використання прямих форм насилля у процесі взаємодії існуючих у 

"паралельних реальностях" соціальних спільнот, адже кожна з них функціонує 

на основі власних правил, зразків, традицій. Дія активних агентів насилля є 

значно слабшою, ніж за локального принципу, оскільки не сконцентрована 

локаційно, а розосереджена на усій території постметрополісу. 

12. Розкрито зміст філософії ненасилля, на основі якої здійснено спроби 

сформулювати ненасильницькі принципи та стратегії соціальних 

взаємовідносин, які б детермінували характер соціальних трансформацій. 

Філософія ненасилля знайшла практичне відображення у толстовському 

принципі непротивлення злу силою, гандійській стратегії сатьяграха, тактики 

ненасильницької боротьби Мартіна Лютера Кінга, які передбачають 
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встановлення "трансцендентного" насилля (утверджене на вірі насилля, яке 

сприймається об’єктами як беззаперечність, святість), повертаючись до 

культурно-релігійних основ, оминаючи стадію "міфічного". Значною мірою 

ненасильницькі принципи боротьби є близькими до "раціонального" насилля, 

але його суб’єктом виступає не влада, а самоорганізоване суспільство через 

формування в суспільній свідомості недовіри до судової системи, 

розчарування в ефективності її функціонування, сумнів у легітимності 

законодавчих та судових органів влади при одночасному запереченні 

необхідності переходу до "міфічного" насилля. Ненасилля як складова 

"трансцендентного" насилля реалізується через формування відповідальної 

поведінки кожного індивіда з прагненням до самовдосконалення на основі 

віри й любові до інших. 

13. Досліджено толерантність як форму "раціонального" насилля, яка 

характеризується всезагальністю (її застосування не передбачає вибірковості 

чи "напівтолерантності", поширюючись на усі соціальні групи та спільноти). 

Толерантність дозволяє утримати різні конфліктуючі сторони від актуального 

насилля, використовуючи механізми самостримання, тобто стримування себе 

від прямих насильницьких дій. Вона постає системою раціонального 

обґрунтування необхідності обмеження власної свободи щодо дій відносно 

інших індивідів, а це, у свою чергу, стимулює з боку останніх відмову від 

подібних дій у відповідь. У період домінування "міфічного" насилля її зміст 

зводиться до невтручання та байдужості, толерантність функціонально 

мінімізує опір діяльності агентів змін. А при домінуванні "трансцендентного" 

цей принцип дозволяє виразити факт наявності множини альтернативних 

рішень, які можуть бути актуалізовані за умов неефективності прийнятих. 

Утвердження нових норм та правил, яке відбувається на етапі домінування 

"трансцендентного" насилля, визнає істинним лише одну позицію, 

заперечуючи усі інші. У сучасному світі актуалізується роль мультикультурної 

толерантності як принципу соціальної взаємодії. 

+
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58. Слюсар, В. М. (2017). Комунікативний зміст мультикультурної 

толерантності як форми "раціонального" насилля в постгуманному світі. 

Дилема війни / миру в постгуманному світі: зб. наук. пр. (за матеріалами 

міжрегіон. наук.-практ. семінару із міжнар. участю, 28-29 квітня 2017 року, 

м. Житомир) / За ред. О. П. Поліщук, Б. Троха, М. А. Журби та ін. (с. 24 - 27). 

Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка. 

 

 

Наукові праці які додатково відображають результати дисертації 

59. Слюсар, В. (2012). Раціональне насилля як атрибут влади у 

глобалізованому світі. Studia Politologica Ucraino-Polona. Випуск 2. 82 - 85. 
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60. Слюсар, В. (2015). Громадянська участь пасіонаріїв як агентів 

"міфічного насилля" у соціальних трансформаціях. Studia Politologica 

Ucraino-Polona. Випуск 5. 220 - 225. 

61. Слюсар, В. (2015). Ісламофобія як інструмент "раціонального" 

насилля у сучасній західній суспільній свідомості. Аль-Калям. Випуск 5. 

С. 27 - 45. 
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Додаток Б 

Апробація матеріалів дисертації 

Основні положення та висновки дисертації обговорювалися на засіданнях 

та методологічних семінарах кафедри філософії Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, засіданнях Філософського клубу "Sophia 

garden", аналітичних передачах на каналах "News one", "ZiK", "24", 

"ПравдаТУТ", "СК1", "Житомир", "С-TV". Поряд з цим основні ідеї та 

результати дисертаційної роботи викладені у доповідях і тезах автора на 

міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних 

конференціях, зокрема:  

– міжнародних: "Євреї в Україні: історія і сучасність" (м. Житомир, 

20 березня 2009, очно), "Толерантність як соціогуманітарна проблема 

сучасності" (м. Житомир, 17 грудня 2009, 9-20 травня 2011, 1-2 жовтня 2015 

усі очно), "Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини" (до 70-

річчя початку другої світової війни) (м. Житомир, 23-24 жовтня 2009, очно), 

"Концепт реальності у філософії, літературі й науці" (м. Суми, 24-25 лютого 

2011, очно), "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку 

гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний 

та інтернаціональний аспекти" (м. Луганськ, 17-19 травня 2011, заочно), "Дні 

науки філософського факультету – 2011" (м. Київ, 20-21 квітня, 2011, очно), 

"Ідеологія в сучасному світі" (м. Київ, 19-20 жовтня 2011, заочно), 

"Філософія спілкування: культура, мова, цінності" (м. Харків, 28-30 березня 

2012, очно), "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи 

та виклики" (м. Київ, 15 травня 2012, заочно), "Современная интеллигенция: 

проблемы" ("Байкальские встречи") (Росія, м. Улан-Уде, 18-21 червня 2012, 

дистанційно), "Old and New past, present and future of the post-communist 

world" (Польща, м. Варшава, 15-18 липня 2012, заочно), "Україна і Ватикан: 

до і після Другого Ватиканського собору" (м. Житомир, 9-10 листопада 2012, 

очно), "Дні науки філософського факультету – 2014" (м. Київ, 15-16 квітня 

2014, очно), "Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку 
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глобальних світових процесів у ХХІ ст." (м. Київ, 6-7 червня 2014, заочно), 

"Особистість і суспільство в ХХІ столітті: концепції і тенденції розвитку" 

(м.Полтава, червень-вересень 2014, заочно), "Політологія, філософія, 

соціологія: контури міждисциплінарного перетину" (м. Одеса, 10-11 жовтня 

2014, заочно), "Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні 

напрями досліджень" (м. Дніпропетровськ, 3-4 жовтня 2014, заочно), 

"Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология 

исследования" (Білорусь, м. Мінськ, 13-14 листопада, 2014, заочно), 

"Проблемы евразийства и интеллигенция" (м. Улан Уде, Росія, 19-22 червня 

2014, заочно), "Знання. Освіта. Освіченість." (м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014, 

заочно), "Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій" 

(м. Тернопіль, 19–20 травня 2015, очно), "Wojna / Pokój. Humanistyka wobec 

wyzwań współczesności" (м. Зелена Гура, Польща, 18-19 листопада 2015, 

дистанційно), "Філософія людини як шлях гуманізму та гідності у 

граничному бутті суспільства: підхід філософської антропології як 

метаантропології" (м. Київ, 30-31 березня 2015, очно), "Таврійські історичні 

наукові читання" (м. Київ, 27-28 січня 2017, заочно), "Дні науки 

філософського факультету – 2017" (м. Київ, 25-26 квітня 2017, заочно), 

"Глобалізований світ: випробування людського буття" (м. Житомир,  6-7 

жовтня 2017, очно); 

– всеукраїнських: "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: 

виклики сьогодення" (м. Житомир, 8 грудня 2010, очно), "Актуальні 

проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі" (м. Житомир, 

20 грудня 2012, 20 грудня 2013, очно), "Філософські проблеми сучасності" 

(м. Херсон, 20 листопада 2014, заочно), "Розвиток суспільних наук: 

європейські практики та національні перспективи" (м. Львів, 28-29 листопада 

2014, очно), "Війни та збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку 

ХХІ століть" (м. Житомир, 22 травня 2015, очно), "Историко-философские и 

социально-политические аспекты сохранения национальной идентичности  
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белорусского общества" (Білорусь, м. Барановичі, 17 квітня 2015, заочно), 

"Редакторська і журналістська майстерність" (м. Кременчук, 27 березня 2015, 

очно), "Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі" (м. Житомир, 

23 листопада 2015, очно), "Культуротворчість в системі сучасної 

гуманітаристики" (м. Київ – Дніпро – Слов’янськ, 16 лютого 2017, 

дистанційно), 

– Міжрегіональному науково-практичному семінарі із міжнародною 

участю "Дилема війни / миру в постгуманному світі" (м. Житомир, 28-

29 квітня 2017, очно). 

 

 


