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у збірнику матеріалів Круглого столу викладені стенограми 

виступів його учасішків, що висвітлюють можливі напрямки 
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демократизації суспільного життя в Україні, сіановленпя га 

розвитку Третього сектору. 
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угіастис в управлеіірш предприятием, виводе его из кризиса. Л вот по 

ИТ01 ам - полупай евой чесгио заработанньїй процені. З т о то, чго сеі'одия 

реально можно сделаті, на уровнс города. Все осгальное - зто уже на 

уровие государства: иалоги, законм, Конституїщя (которая, к солсале-

нию, осіается Копституцией оккупантов). Вот, вкратце, все. Спасибо. 

Ярмола О . - Голова Товариства охорони старожитностей Київщіти 

Філософські та історичні аспекти динаміки іромадіїнської 

активносгі населення 

Шановні учасники Круглого столу! 

Одне із головних понять для визначеіпія сутності людини як жявої іс

тоти це активність. Вона г. формою існування людини у світі. Завдяки 

їй можливе таке суто людське явище, як свобода. 

Активність з'являсіься при народженні людини і зникає лише з її 

смертю. Вона висгупас як спосіб реалізації людиною чи певною соціаль

ного групою, своїх прагнень, бажаїш, надій. В повсякденному житті ак іи-

виість може приймати різноманітні форми: економічну, політичну, релі

гійну, наукову, спортивну, національно-культурну, мистецьку; може ви-

ражааися в формі наркоманії, алкоголізму, суїцвду, злочиннютгва та іи. 

Конкретна людіша (з яких саме й утворюється суспільство) зрозуміло 

не здатна охоїшти всіх можливих для даного суспільства форм активнос

ті, а обмежується декількома конкретними формами (скалсімо я займаюся 

науково-дослідною роботою в галузі космічішх досліджень, граю в иіахи 

та сіііваю в церковному хорі). Цс є однієкз з важішвих передумов динамі

ки активності в суспільстві (тобто переключення з одних видів та форм 

на інші, зміни напрямків та інтенсивності). 

Виходячи із цілеспрямованої участі (або неучасті) індивіда в суспіль

ному ж и п і , ми можемо виділити настутші види активносгі: 

• соціальну (спрямовану на соціум); 
• асоціальну (або егоїстичну, інди(}зереттіу по відноиіешпо до соціуму). 
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Як ми можемо побачити, такі форми активності, як релігійна, мисте

цька, спортивна та деякі іипіі місгять в собі одночасно і соціальгшй, і 

асоціаіПіНИЙ асиекг. Лише ноліги'піа активність має чисту соціальну 

спрямованість. • , . ' . 

Соціальна (громадянська) активність може мати як конструктивний 

(спрямована на участь в роботі, підтримку та розвиток структури існуїо-

чігх та створюваних соціальних інститутів та відносин) так і деструктив

ний (спрямована на руйнацію) характер. Відпові;іп<) ми можемо виділити 

такі таии соціальної акіивпосгі: 

• позитивну (соїтіаітьно цінну) - А+; 
• негативну (антисоціальну) - А . 

Активність громадян у суспільстві завжди обмежується існуючими 

соціальними інститутами. З цього погляду, ми можемо виділити декілька 

основних гапів суспільства: 

/. Ідеальне; 
2. Індустріальне (сучасне західне); 
3. Тоталітарне. 

Графічно їх можна ігредставити так: 

Ідеальне А^ 

О 

А 

' Індустріальне 

т 

А' 

А 

'Гоїалітарне 

О 

Ао (очікувана, уявна активність); 
- Ад (дозволена активність); 
— Аі (існуюча активність); 
~ А (негативна, антисоціальна активність). 
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Прикладом ідеального суспільства може служити "Держава" Плаго-

па, в якій громадяни поділялися на гри сіани: "філософи", "всУіни", "ремі

сники та селяїш". При цьому шіт представники гретьоіо стану мали 

право власності, дозвіл весіи торгівлю як у державі, гак і за її межами. 

Вони ж забезпеїгували життя двох перших станів. Фактично, це майже 

кастова система держави, в якій в ідеалі повинні бути відсутні внутрішні 

протиріччя, тобто, суспільна напруга: "воїни" керуються традиціями, які 

виробляюттіся "філософами", а "ремісники" - обслуговуючий персонал. 

Таке суспільство максимшіьпо стабільне, але не має розвитку (як і давні 

держави з кастовою системою - Єгипет, Індія га іп.). Ідея іцєї держави не 

передбачає матеріаіпліого, технологічного, культуріюго та будь-якого 

іншого прогресу. Завдяки цьому усувається соціальна напруга в суспі^гьс-

тві, тобто, очікувана активність (Ао) формується традиціями, дсузволепа 

активність (Ад) - законами. При цьому дозволена активність {Ад) мак-

симагн,но наближується до очікуваної активності {А о), тобто АожАд. Не

гативна активність (/1) мінімальна. 

В другому варіанті суспільства (сучасні розвинені західні 7ісржави) 

активність громадянина більш тюдавлена, й існує досить значна антисо

ціальна ІА) активність населення. Але загалом суспільство знаходиться в 

рівновазі та відносній стабільїтості. 

В третьому варіанті (наприклад — окупована Франція 1940-41 рр.) 

дозволена активиісп, (Ад) шгзька. Значно зростає аіггисоціальна акгив-

ність (А ) . 

Виходячи із занропонованої моделі співвідношень типів соціальної 

активності, можна визначити рівень соціалілгої напруги в суспільстві за 

формулою: 

Не = Ло-Ад 
де: Не - соїцальна напруга, Ао — очікувана активність [дорівнює 1], 

/4<) - дозволена активність). 
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Таким чином ми бачимо, що соціальна напруга в суспільстві тим ви

ще, чим ішжче рівеш> дозволеної активності {Лд) по віднощенню до очі

куваної (уявної) активності (Ао). (Показник соціальної напруги (11с) не 

має абсолютного значення. Так, наприклад, якпю мої очікування не пе

редбачають мою особисгу учасіїї у передвиборній кампанії, то будь-які 

обмеження з цьоі'о приводу не будуть мати для мене жодного значення. 

З іншого боку, якпю я вважаю, що маю право працювати по спеціа^п.нос-

ті, а мене цього позбавляють, то виникає моя впутріпшя напруга, яка до-

дається до загальної соціальної напруги в суспільстві.) 

Якщо рівень дозволеної активносгі перевиіцує рівень очікуваної, то 

соціальна напруга зникає, переходячи в свою протилежність. Літе таке 

повне з іткнення Не можішвс лише в окремих питаннях. В суспільному ж 

жшті в цілому певний рівень соціальної напруги присутній завжди, і, в 

розумній кількості, є стимулом для розвитку соціуму. 

Неіативпим наслідком високої Не є неможливість реалізації люди

ною своїх прагнень. Це призводить; 

— до зростанля анчисоціальїюї активності (починаючи із криміткіль-

ної і закінчуючи революціями); л 

— до иереключешія на асоціальну активність (індиферентну до 

суспільного життя взагалі). ^ , . 

В реальному суспільстві відбуваються постійні, часто неконгрольова-

ні, коливання рівнів активності. Цікаво розглянути процес різкого зрос

тання існуючої соціальної активносгі (Аі). Це може бути викликане або 

насильницькою руштаці(то суснішних інсгитуїів та відгюсин (наприклад, 

під час революцій, повсташ,, страйків тощо), або різким зростанням рів

ня дозволеної активносгі (Ад) (реформування суспільства "зверху", вибо

ри тощо). 

Розглянемо деякі особштвосгі останш>ого прикладу. Ми всі наочно 

можемо спостерігати за кампанією по виборах Президента України. "Ви

бори-99" с краидим зразком різкого підвиїцення рівня дозволеної актив-
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)іості. На пасивну часіину населення це не справило ніякоію особливого 

впливу, тобто її активність в цій сфері майже не змінилася. 

Але нас тцкавить, пто відбулося з активною частиною населення? Зро

стання рівня Ад відбулося значно швидше, ніж йпіло пристосування до 

пьоіо широких мас населеіпія. Адже громадська активність передбачає 

певні норми поведінки та досвід комунікації. На їх придбання потрібен 

певний час, якого не має. Відбувається, так би мовити, спроба "прискорс-

іюї соціалізатцї". Великі маси людей ітриймаються за вшсонання роботи, 

під час не маючи майже ніякого досвіду суспільної роботи. Виникаючий 

"вакуум" соціального досвіду, при такій ситуації, часто-густо заповню

ється антисоціальним досвідом. (Класичним прикладом процесу різкого 

зростанню рівня Аду світовій історії є "перебудова" в СРСР). 

Таким чином, }та основі розгляду динаміки іромадяїюької активності, 

ми можемо сказати, ніо для нормального існування суспільства згубними 

є як низькшт рівень соціальної активності ігаселення, і ак і різке його зро

стання. 
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Фі« пояіфафічного центру «ДЕЯЬФІН» 
м.Біпа Церква, теп. @-Ж-61 


