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СПРАВЕДЛИВІСТЬ У КУЛЬТУРНО- ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 
СУСПІЛЬСТВА

У  статті  розглядається  проблеми  соціальної  справедливості  в  
політичному і культурному розвитку суспільства.
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У  всякому  еволюціонуючому  суспільстві  політика  має  бути 
підпорядкована  принципу  «творення  найбільшою  мірою  щастя  для 
найбільшого  числа  людей»  (за  Є.  Бентамом)  — утвердженню  у  людських 
взаємовідносинах загальної справедливості. Орієнтуючись на цей принцип — 
чинник  справедливості  — політика  постійно  спрямовує  творчий потенціал 
особистостей, колективів, класів, соціальних груп і осередків, їхні помисли і 
дії  у  певному  напрямі  —  «ЯК  ПОВИННО  БУТИ».  Одне  слово,  вона 
нерозривно зв'язана з поняттям справедливості.

Справедливість — це дотримання вимоги відповідності між практичною 
роллю особистості (колективу і  т.  ін.)  у житті суспільства та її  соціальним 
становищем,  між її  правами та  обов'язками,  між діяннями та  надбаннями, 
працею  і  винагородою,  злочином  і  карою,  людськими  заслугами  та  їхнім 
суспільним  визнанням.  Тоді,  як  домінування  невідповідності  у  цих 
співвідносинах позбавляє людські помисли, вчинки, діяння — і політичні в 
тому числі — статусу «справедливість».

Однак не тільки політика апелює до справедливості. Остання проникає в 
усі сфери суспільного життя і може набирати найрізноманітніших відтінків, 
суб'єктивних тлумачень. Але при всьому цьому вона завжди має три рівні, три 
«підоснови», які її своєрідно диференціюють у часі. Мораль, право і політика 
утворюють  ті  три  форми,  в  яких  знаходить  свій  вираз  усякий  людський 
прогрес, і разом із тим ту трійку основних сил, якими він користується для 
всіх своїх цілей, у всіх своїх досягненнях.

Норми найпершого порядку покликані  закріплювати і  відображати те, 
що є найбільш постійним і найменш змінюваним у даному суспільному ладі. 
Вони  менш  за  все  залежать  від  часу  і  від  обставин  і  майже  завжди 
претендують  на  те,  щоб  зовсім  від  них  не  залежати.  Це  —  норми 
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«абсолютні»,  найбільш  загальні.  Такі,  які  сприймаються  як  найбільш 
піднесені і священні; які витримали випробування віків (звідси і їхній статус 
«віковічних»,  «вічних»):  йдеться  про  норми  моральні.  Вони  зорієнтують 
індивідів  на  такі  взаємовідносини,  які  мають  бути  властивими  людському 
роду  за  всіх  часів  (чесність,  правдивість  та  ін.).  Ці  норми  утверджують 
«абсолютну» справедливість.

Втім у людському житті на кожному кроці потрібні ще й такі норми, які 
давали  б  змогу  зберегти  певний  стан  лише  на  той  чи  інший період.  Цим 
потребам задовольняють норми права. Призначення цих норм полягає в тому, 
щоб закріплювати і відображати відносну справедливість.

Однак зміни історичних (і соціальних) обставин відбуваються не тільки 
від епохи до епохи. Вони стаються щоденно, більшу частину їх навіть важко 
помітити. Ці постійні і миттєві зміни, в свою чергу, теж підпорядковуються 
певній  справедливості,  яка  поєднується  з  адекватним  їй  управлінням,  що 
зумовлюється  своїм  особливим  етичним  початкам.  Таку  справедливість 
утверджують  норми  політики.  Вони  визначають  справедливість  моменту, 
справедливість  окремого  неповторного  випадку.  Норми  політики 
встановлювати важко, бо вони дуже рухомі, примхливі — точнісінько такі ж, 
як і ті явища, етичний зміст яких вони виявляють.

Таким чином, справа моралі — задовольняти потреби суспільного життя 
в  нормах  абсолютних  чи  таких,  що  здаються  абсолютними.  Право 
задовольняє його потреби в нормах поведінки, що діють упродовж якогось 
більш-менш тривалого періоду. Нарешті, політика прагне відобразити те, що є 
справедливим в кожному, цілком індивідуальному збігу обставин і що важко 
піддається оформленню в певне правило.

Мораль є сфера такої належності і справедливості, яка сприймається як 
щось  вічне,  позачасове,  абсолютне.  Право  обстоює  належність  і 
справедливість  на  тривалий  час  і  за  якихось  відомих  конкретних  умов. 
Політика ж — це етично необхідна сфера належного справедливого в межах 
моменту і для моменту.
З усього сказаного випливає дуже важливий для становлення громадянського 

суспільства  і  здійснення політики теоретичний висновок:  кожен народ має 
різний рівень моральності, яка формувалася впродовж віків і яка заявляє про 
себе  через  традиції  і  психологію  людей,  через  норми  їхнього 
взаємоспілкування.  З  цієї  точки  зору  найпершою  передумовою  державної 
мудрості політиків виступає уміння враховувати у своїй політичній діяльності 
досвід  століть,  десятиліть,  здатність  робити  «поправку»  при  здійсненні 
реформаторського  курсу  на  «історичне  тяжіння»  суспільної  психології, 
виходячи з того, що історія кожного народу має власну «гравітацію»! Остання 
ж  своїми  «силовими  лініями»  незримо  пронизує  і  процеси  становлення 
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громадянського суспільства, і політику. Коригування політичного рішення в 
бік відповідальності етносу робить їх реалістичними, істотно впливаючи при 
цьому на темпи суспільних перетворень.

В  статье  рассматривается  проблемы  социальной  справедливости  в  
политическом и культурном развитиии общества.

Ключевые слова: общество, социальная справедливость

The  article  discusses  the  problems  of  social  justice  in  the  political  and  
cultural development of society

Key words: society, social justice
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ 
НА СТАН ТА РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ

Аналізуються політичні та культурні аспекти соціального конфлікту
Ключові слова: держава, політика, соціальний конфлікт

Складність  та  багатогранність  громадського  життя  відображається  в 
різноманітних за характером формах взаємодії соціальних сил. Однієї з таких 
форм взаємодії є соціальний конфлікт.

Конфлікт (лат.  confllictus —  серйозна  розбіжність  чи  суперечка,  що 
супроводжуються  ускладненнями,  боротьбою)  —  зіткнення,  протиборство 
різних  соціально-політичних  сил,  суб'єктів  політики  в  їхньому  прагненні 
реалізувати  свої  інтереси  і  наміри,  пов'язані  насамперед  з  боротьбою  за 
здобуття  влади,  її  перерозподіл,  зміну  свого  політичного  або  соціального 
статусу, з політичними перспективами розвитку суспільства.

Конфлікт  — це  форма відносин між суб'єктами соціальної  дії,  цілі  й 
інтереси  яких  реально  чи  приблизно  не  сумісні.  Ідея  конфліктності, 
внутрішньої суперечливості громадського життя одержала визнання з XIX ст. 
Представники різних теоретичних шкіл розходяться в розумінні походження, 
ролі  окремих  конфліктів,  методах  їхнього  врегулювання.  Вони  єдині  у 
твердженні,  що конфлікт,  так само як і  консенсус,  — це нормальне явище 
суспільства.  Як  і  будь-яке  нормальне  соціальне  явище  конфлікт  не  можна 
сприймати  тільки  негативно,  хоча  з  точки  зору  встановленого  порядку 
конфлікти можуть нести погрозу, хаос та небезпеку. Соціальний конфлікт — 
це  основне  джерело  динаміки  суспільних  процесів.  Якби  в  суспільстві 
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