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цивілізації"пише: "Для української культури постає надзви-
чайної складності завдання – прилучитися до глобалізова-
ного "Ми" і зберегти відчуття власного "Я". А це вимагає не 
лише притаманних нашому менталітетові толерантності, 
налаштованості на сприйняття "Іншого" як "Свого". Не 
менш значних зусиль потребує розвиток (а може й ство-
рення) придушуваного тоталітарною свідомістю відчуття 
власної неповторності, гідності, вміння сполучити прагнен-
ня до зближення з "іншим" зі здатністю бути в опозиції до 
нього" [6 с. 220]. Таким чином, ми прийшли до висновку, що 
процес зміни мовного коду, а простіше, процес українізації, 
найефективніше проводити в різних регіонах по-різному: 

– у континентальній Україні традиційним шляхом, ко-
ристуючись адміністративним ресурсом; 

– у околичних регіонах гнучкіше, через розгалужену 
мережу цивільних асоціацій. 

Це дозволить у відносно швидкому часі створити як 
моноетнічну державу, так і максимально нівелювати про-
блематику околичного сепаратизму в Україні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОБҐРУНТУВАНЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ МЕТОДІВ У ЛЮДСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 
У статті досліджуються різні філософські течії, які розглядають й вивчають проблему насилля та застосування його 

у людській практиці. Головними такими теоретичними дослідженнями є марксизм, психоаналіз тощо. 
This different philosophical doctrines, which study the problem of violence and its using in the human practices are investigated in 

the article. The main theoretical bases of the investigation are Marxism, psychoanalysis and so on. 
 

Поняття насилля у філософії має довгу історію свого 
формування. На сьогодні зміст цього поняття відтворю-
ється різноманітними філософським концепціями як відо-
браження реальної дії соціального характеру, спрямова-
ної або на захист власних інтересів, або на подолання 
загрози, або на створення кращих умов існування, або на 
забезпечення відповідних функцій життєдіяльності індиві-
да чи соціуму, що можуть носити або позитивний, або ж 
негативний характер. 

Насамперед, потрібно визначитись, що ми розуміємо 
під поняттям "насилля". У філософській енциклопедії на-
силля визначається як "застосування чи загроза застосу-
вання сили з метою примусити людину до певної поведін-
ки, тобто як панування однієї волі над іншою, частіш за 
все яке пов'язане із загрозою для людського життя" 
[2, с. 995]. Протягом еволюції форм насилля можна виок-
ремити дві основні тенденції: рух від явних форм насилля 
до більш прихованих та намагання обмежити насилля в 
контексті невід'ємних прав людини. Еволюція людства 
вказує на постійне зростання потенціалу насилля в суспі-
льних відносинах, наприклад, в традиційних суспільствах 
насильство найчастіше було представлено як безпосере-
дня реакція на "чужинця". Для індустріального суспільства 
характерним є прихована форма насилля. Сутність усіх 
форм насилля полягає у підкоренні волі об'єкта насилля. 
Головна мета усіх форм насилля – це перерозподіл мате-
ріальних та духовних благ. 

Такі вчені, як Т. Гоббс, Л. Гумплович, Ф. Ніцше, 
З. Фройд тощо, стверджували, що насилля є вродженим 
у людині, тобто є похідним від її психіки. Цікавим є вчення 
Еріха Фромма, який, вивчаючи "анатомію деструктивнос-
ті", визнав існування внутрішньої агресивності людини. 
А зростання насилля в історичному процесі пов'язане з 
тим, що над людиною починають домінувати соціальні 
умови життя, що сприяє розвитку більшої агресивності. 
Отже, можна зробити висновок, що людство ніколи не 
зможе повністю позбутися потягу до насилля. 

Загалом можна виокремити три типи теорій, що по-
яснюють джерела насильства. Перший тип поєднує ті 
концепції, які виводять насильство із природи людини. 
Вона базується на тім, що вся історія людської цивілізації 
пов'язана з насильством. В. Соловйов у своїй книзі "Ду-
ховні основи життя" писав, що "найперший закон приро-

ди є боротьба за існування. Кожна істота в нашому світі 
від найменшої порошини й до людини всім своїм приро-
дним життям говорить одне: я є й все інше – тільки для 
мене" [4, с. 23]. При цьому підході передбачається, що 
існують уроджені схильності, інстинкти, а саме інстинкт 
смерті, сексуальний інстинкт, які підштовхують людину 
до насильства. До цього типу можна віднести й філо-
софські концепції, що пояснюють насильство властивою 
людині волею до влади, панування. 

Другий тип теорій виводить застосування насильства з 
економічних і соціальних умов життя суспільства. Ще Аріс-
тотель указував на те, що в основі насильства лежить 
нездатність влади встановити рівність у суспільстві. "Карл 
Маркс, Фрідріх Енгельс та їхні послідовники в численних 
роботах обґрунтовували класові антагонізми, що існують 
у суспільстві, соціальною нерівністю й експлуатацією. Чи-
мало сучасних суспільствознавців також схиляються до 
висновку про існування зв'язку між насильством і нерівніс-
тю, серед них і Ральф Дарендорф" [4, с. 31]. 

Третій тип теорій порівнює насильство з динамікою 
конфлікту. У будь-якому суспільстві "виникають конкуру-
ючі групи – економічні, політичні, духовні. Первісний стан 
конкуруючих груп й особистостей – це потенційний кон-
флікт. Він може ставати реальним, коли конкурентний 
стан персоніфікується, коли одна особа починає проти-
діяти іншій" [5, с. 97]. Це саме та стадія, коли насильство 
стає досить ймовірним. 

Отже, найчастіше проблему застосування насилля в 
практичній діяльності людини пов'язують із марксистською 
теорією. Тож, у сучасній філософській думці можна виок-
ремити дві основні тенденції в інтерпретації марксистської 
теорії, які мають протилежний та взаємовиключний харак-
тер. Перша тенденція полягає у тому, що насилля висту-
пає в якості головного фактора, що впливає на рух та іс-
нування історії, воно є невід'ємним, закономірним та істо-
рично необхідним явищем, яке іманентно притаманне 
будь-якій формі влади та соціального організму, незалеж-
но від умов та обставин. Насилля виглядає як кінцева ме-
та революційного руху, як апріорі виправданий засіб кла-
сової боротьби та утримання влади, досягнення окремих 
цілей. Звісно, такий підхід пропагується противниками 
марксистської теорії, які вважають що дана концепція не-
сумісна із демократичними та моральністними нормами. 
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Друга тенденція являє собою спробу шляхом абсо-
лютизації та вульгаризації окремих положень марксизму, 
науково обґрунтувати правомірність використання різно-
го роду революційного екстремізму, політики тероризму 
та масових репресій, навіть у тих випадках, коли для 
цього немає об'єктивної необхідності. Яскравим прикла-
дом цього є лівий екстремізм та тероризм, який з'явився 
наприкінці 19 сторіччя, та діяльність терористів у наші 
часи у Південній Америці. 

Проте, жоден із підходів неможливо назвати об'єкти-
вним та вірним з точки зору вивчення проблеми застосу-
вання насилля, бо засновники марксизму ніколи не від-
водили насиллю центрального місця та пріоритетної ролі 
в історичному процесі, не розглядали його в якості ви-
значального фактора суспільного розвитку чи головною 
метою класової боротьби. Крім того, у марксизмі запере-
чується ідея одноосібного застосування насилля як за-
собу досягнення своєї мети, тож неможливо об'єктивно 
покласти моральну відповідальність на цю течію за дія-
льність народовольців. "Робити історію за допомогою 
заколотів та терору неможливо, заявляв К. Маркс, це 
стратегія та тактика робітничого руху, в якому приймають 
участь широкі маси трудящих, принципово не можуть 
здійснюватись засобами терористичної діяльності. Рево-
люції не робляться за чиїмось бажанням, а навіть най-
прогресивніші ідеї неможливо нав'язувати народам на-
сильницьким шляхом" [3, с. 227]. 

Проблема насилля досліджувалась марксизмом на 
базі міждисциплінарного аналізу, комплексного його ви-
вчення з включенням знань та методів суспільних та при-
родничих наук, виключаючи метафізичну однобічність та 
догматичну прямолінійність. Марксизм не зводить соціа-
льне насилля тільки до політичного насилля, а й розгля-
дає цю проблему з економічних, ідеологічних, психологіч-
них, моральністних позицій. Загалом, виявляються різно-
манітні види проявів соціального насилля. 

У рамках марксизму підхід до проблеми насилля на-
ступний: якщо підходити до цього питання не схоластич-
но моралізуючи його, а виходячи з конкретних потреб 
суспільного розвитку, то воно стає, за окремими умова-
ми, необхідним та дієвим засобом суспільних трансфор-
мацій та цивілізаційного прогресу. "…Насилля, писав 
Ф. Енгельс, – являє собою ту зброю, за допомогою якої 
суспільних рух прокладає собі шлях та руйнує мертві 
політичні форми" [3, с. 239]. 

Згідно марксизму тільки аналіз об'єктивних соціально-
економічних відносин та класових взаємозв'язків зможе 
дати правильну оцінку сутності та ролі насилля. З логіки 
марксистського аналізу випливає, що умови виробництва, 
обміну та привласнення, які історично склались та функці-
онують як соціальна необхідність, виступають як соціаль-
ний примус у формі класових антагонізмів, вирішити які 
можливо лише за допомогою класової боротьби. Тобто, 
насилля є перш за все наслідком протилежностей інтере-
сів різних класів, а по-друге, стає засобом їх вирішення. 
А вже оцінка цих насильницьких дій залежить від статусу 
класу, який застосовує ці насильницькі методи, та від 
умов, в яких розгортається ця боротьба. 

Соціальне насилля, як показав марксизм, не обмежу-
ється сферою класових відносин, не є продуктом виключ-
но тільки класових протиріч та боротьби. Суб'єктами сус-
пільно-політичних відносин виступають також держава, 
нації, етноси, які мають свої інтереси та цілі, які здійсню-
ють нерідко за допомогою насильницьких засобів. 

Марксизм не заперечує застосування насилля у фо-
рмуванні та закріпленні класових відмінностей, проте не 
робить його першочерговим та головним методом. 
"…Майно, – писав Ф. Енгельс, – має бути спочатку здо-
буте працею, а тільки після цього його можна відібра-

ти…" [3, с. 241]. Тобто застосування насилля виправдо-
вується економічними та соціальними умовами, та допу-
скається тільки в цих об'єктивних умовах. 

Потрібно відзначити, що проблема насилля у маркси-
стській теорії розглядається у діалектичному зв'язку із 
проблемою свободи людини. Так, починаючи із первісно-
общинного та рабовласницького ладу, де превалювала 
пряма залежність людини від людини, тобто фізичне на-
силля, продовжуючи феодальним та капіталістичним ла-
дом, де панувала залежність людини від речей, тобто 
економічне насилля, у соціалістичному суспільстві мала 
знятися ця проблема, оскільки домінуючим був розвиток 
свободи людини. Тобто, марксистська теорія навпаки бу-
ла спрямована на відмову від прямого та опосередковано-
го застосування насилля щодо окремої особи або класу. 

Крім цього, у марксизмі піддається критиці і концепція 
"інстинктивної агресії" людської природи, спроби перене-
сення з тваринного світу на суспільну практику принципи 
закону "боротьби за існування". Головна ідеє полягає в 
тому, що у генетичній програмі людини проходить накопи-
чення соціально корисних якостей, які зворотно вплива-
ють на його природню натуру, відповідно зростає здат-
ність людини контролювати та пригнічувати природні про-
яви, координувати їх відповідно до соціальних та мораль-
ністних норм цивілізованого суспільства. 

"Не існує нічого безпідставнішого, ніж ототожнювати 
мотивації поведінкових реакцій людини із тваринними 
інстинктами, нав'язуючи біологічні ярлики на такі явища, як 
війни, революції, терор тощо. Усі прояви соціального на-
силля є форма вираження взаємовідносин свідомих інди-
відів, які досягають певних цілей" [3, с. 234]. 

Зміст насильницьких засобів залежить насамперед 
від об'єктивної взаємодії соціальних суб'єктів. Цією взає-
модією і визначається, в якій формі соціальне насилля 
проявиться як необхідність вирішення тих чи інших анта-
гоністичних протиріч та конфліктів. Якщо головна мета 
класової боротьби завжди єдина – це зміна чи захист 
існуючого суспільного ладу, то засобом її реалізації може 
бути будь-яка форма класової боротьби – як насильни-
цька, так і мирна. 

Насилля існує і у моральній площині. Воно досліджу-
ється не тільки психологією, але і соціальною філософією 
та етикою. Показовою є теорія, розроблена Л. Колбергом, 
який виокремив три визначні рівні морального розвитку 
особистості, а саме доконвенціональний, конвенціональ-
ний та постконвенціональний. "Ці рівні характеризують 
моральністний розвиток та є засобом для їх класифікації" 
[1, с. 31]. Слід зазначити, що кожен із цих рівнів має свої 
дві сходинки, що у підсумку утворює шість стадій у мора-
льному розвитку суб'єкту. 

Отже, перший доконвенційний рівень полягає у тому, 
що вірність дій індивіда визначається за його фізичними 
наслідками, тобто правильною є та дія, яка допомагає 
уникнути покарання. А друга стадія цього рівня полягає у 
тому, що правильна дія та, яка призводить до задоволен-
ня власних потреб. Другий рівень, конвенційний, полягає 
у тому, щоб дія особи була оцінена з боку інших людей, 
вища стадія цього рівня полягає у законній діяльності осо-
би, у її підкоренні владі. І третій рівень, постконвенційний, 
полягає у тому, що людина діє заради збереження соціа-
льних контактів, а правильність їх поведінки визначається 
універсальними нормами. 

Потрібно зазначити, що насилля притаманне, навіть 
необхідне на першому рівні, а на другому насилля за-
стосовується за необхідністю, в якості покарання чи 
санкції, як правове чи економічне. На третьому рівні 
проблема насилля знімається, оскільки це рівень "доб-
рої волі", коли людина діє за власним розсудом, тобто 
тут не існує зовнішніх важелів. 
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Тобто, на перших чотирьох стадіях двох рівнів мо-
ральністного розвитку можна споглядати певне "етичне 
насилля", суть якого полягає в тому, що соціалізація, 
формування людини здійснюється за допомогою мора-
льних норм та моральної поведінки, які прищеплюються 
індивіду ззовні, не є його власною мораллю. Проте, на 
останньому рівні, на думку Габермаса, людина знахо-
диться у стані "етичного бунту" чи "етичного відторг-
нення", розуміючи зовнішній та насильницький характер 
всього попереднього розвитку. 

Представниками психоаналізу також ґрунтовно дослі-
джується проблему насилля. Так, одним з найважливіших 
елементів теорії З. Фройда є поняття "орально-садист-
ського" типу особистості, якою він позначав експлуататор-
ську особистість. В межах цього типу Фрейд виокремлює 
деякі підтипи, а саме: авторитарний, бунтарський та рево-
люційний, нарцисичний та інцестуозний. В основі цих типів 
лежить "вроджена природня агресивність", яка притаман-
на будь-якій людині, з різницею тільки у тому, хто як при-
гнічує цю вроджену агресію. 

Еріх Фромм відходить від розуміння агресії тільки як 
вродженої характерної особливості індивіда, а розглядає 
її як соціальний продукт. У рамках цієї теорії він виокре-
млює доброякісну та злоякісну агресію. Перша пов'язана 
із біологічною необхідністю збереження життя, друга не 
пов'язана із цим збереженням. Проблема насилля явно 
виражена саме при прояві другого типу, біологічно не-
адаптованої агресії. Головними проявами такого типу є 
навмисне вбивство, прямі прояви жорстокості, на соціа-
льному рівні – репресії, масові знищення тощо [6, с. 156]. 

Цікавою є думка Мішеля Вевйорки щодо прояву на-
силля і в культурному просторі. Саме через глобалізаційні 
процеси, що призводять до культурної гомогенізації світу, 
"насилля перетворюється на вияв волі до захисту тих спі-
льнот, що прагнуть утвердити свою культурну ідентич-
ність" [5, с. 137]. Така реакція на глобалізацію притаманна 
саме новим державам, зокрема тим, що утворились після 
розпаду Радянського Союзу, що проявляється у зростанні 
націоналістичних рухів. До розпалення національної нете-
рпимості можна додати й соціальні зміни у перехідних 
суспільствах. Так, вже давно відомо, що першоджерелом 
люті та ненависті молоді є суспільні негаразди, проте 
перш за все вони пов'язані із відчуттям великої несправе-
дливості з боку суспільства до неї, з культурною та расо-
вою дискримінацією. Але буде невірним говорити, що без-
робіття та бідність, значне падіння рівня життя відразу 
породжує суспільне насилля, скоріш ці чинники живлять 
відчуття безвиході та фрустрацію, що, зрештою, призво-

дить до екстремістського націоналізму або ж до закликів 
повернення комуністичних часів. А тоді, коли вони стають 
живильним джерелом масового насильства, таке насиль-
ство набуває расистського або антисемітського забарв-
лення і вже пов'язується із націоналістичними настроями, 
а не власне з соціальними показниками. 

Держава як інститут, застосовує насилля як в легітим-
ній формі, так і нелегітимній, "як це відомо з практики де-
мократичних країн, де існують тортури, всілякі поліцейські 
та військові зловживання або застосування приватними 
особами насилля у власних інтересах" [5, с. 140]. 

Можна навести класифікацію насилля, яка більш всьо-
го розповсюджена у науковій думці. Фред Р. фон дер Ме-
хден виокремлює п'ять основних типів насилля. Це "при-
мордіальний, який виростає з конфліктів між етнічними, 
національними або релігійними громадами; сепаратистсь-
кий, який найчастіше є наслідком примордіального конф-
лікту; революційний тип, який спрямований на повалення 
або зміну існуючого режиму та перевороти, які зазвичай 
переслідують контрреволюційні цілі і спрямовані на запо-
бігання приходу до влади революціонерів" [4, с. 57]. 

Отже, можна зробити висновок, що насилля прита-
манне людській природі та діяльності, воно супроводжує 
людину на усіх етапах її індивідуального та соціального 
розвитку. У сучасному світі насилля присутнє на індивіду-
альному рівні, що проявляється у побутовому насиллі, 
девіантній та маргінальній поведінці особи, а на соціаль-
ному рівні представлене у латентній формі в якості інсти-
туту державного примусу, соціалізації тощо, і у відкритій 
формі – екстремістські ідеології, масові протести населен-
ня, війни, революції, тероризм тощо. Слід зазначити, що у 
філософській думці проблема застосування насилля не 
культивується, а досліджується як невід'ємна складова 
людських відносин, різницею є тільки погляди на природу 
насильницької складової. 

 
1. Викторук Е. Н. Насилие и этическое образование // Образование 

и насилие. Сборник статей / Под ред. К. С. Пигрова. СПб.: Издатель-
ство санки-Петербургского Государственного Университета, 2004. 
– С. 226–242. 2. Всемирная энциклопедия: Философия / Главн. науч. 
ред. и сост. А. А. Грипанов. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, Современный 
литератор, 2001. – 1312 с. 3. Денисов В. В. Марксистская теория наси-
лия в интерпретации современной философской мысли / Сборник 
материалов научной конференции к 180-летию со дня рождения 
К. Маркса, 1995. – 186 с. 4. Остроухов В. В. Насилля як предмет філо-
софських рефлексій. – К.: Український Центр духовної культури, 2000. 
– 92 с. 5. Остроухов В. В. Філософські дослідження насилля і терору. 
– К.: Український Центр духовної культури, 2000. – 248 с. 6. Фромм Э. 
Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм; Пер. с нем. 
Э. Телетниковой. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2004. – 635 с. 

Над ійшла  до  редколег і ї  2 5 . 0 9 . 0 9  

 
 

М. Ергемлідзе, аспірантка 
 

"ЧИННИКИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ" 
 
У статті розглядаються деякі чинники самоідентифікації національних меншин в Україні, які відображають рівень ада-

птованості цих меншин в суспільство та ставлення українців до представників інших націй, що проживають в країні. Го-
ловна увага приділена тим культурним, економічним, політичним, релігійним та глобалізаційним процесам у державі, які 
безпосередньо впливають на національні меншини України. 

Some factors of self-identity of national minorities in Ukraine, which reflect the level of adaptation of these minorities to  society and 
the attitude of the Ukrainians to the representatives of other nationalities living in the country are analyzed in the article. Main attention is 
paid to the cultural, economic, political, religious and globalization’s processes in the country, which have directly influenced the na-
tional minorities of Ukraine. 
 

Із розпадом СРСР, становленням національних дер-
жав та здобуттям Україною незалежності питання наці-
ональних меншин все частіше привертає увагу науко-
вців. Адже майбутній розвиток України та утвердження 
в ній демократії багато в чому залежить від належного 
забезпечення прав та інтересів національних меншин. 
Серед вітчизняних дослідників вивченням окремих чин-
ників самоідентифікації національних меншин в Україні 
займались Л. Аза, Н. Гаврина, О. Кривицька, Г. Луци-
шин [1, 3, 5,6] та інші. 

За національним складом Україна є багатонаціональ-
ною державою. Згідно з підсумками Всеукраїнського пере-
пису населення 2001 року Державного комітету статистики 
України, на території країни як дисперсно, так і компактно 
проживали представники понад 130 національностей та 
народностей. Показовим є те, що за роки, минулі від по-
переднього перепису населення (1989 рік) чисельність 
українців зросла, а чисельність представників національ-
них меншин, навпаки, зменшилась. Варто пам'ятати, що 
кількісно невисокі, але номінально багаточисельні показ-
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