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 Автор статті розкриває телеологію педагогіки як наукове обґрунтування поста-
новки й розв'язання мети та конкретних завдань навчання і виховання, що забезпечують 
гармонійний розвиток особистості, що веде до досягнення успіху. Аналізує її як задоволення 
різнобічних потреб будь-якими способами, через постійний процес пошуку гармонії і злаго-
ди із собою і довкіллям.  
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Методологія (від гр. methodos - шлях, спосіб пізнання, logos - вчення) - сукуп-

ність принципів, правил, методів пізнання і практичної діяльності; учення про шляхи 

відкриття істинного знання та можливостей його практичного використання з найви-

щим ефектом. Методологія як система методів дослідження процесу виховання і його 

ефективності передбачає такий їх відбір, з допомогою яких можна визначити можливо-

сті формування особистості, здатної до розвитку, адаптації, встановлення гармонійних 

зв'язків з оточенням і довкіллям взагалі та взаємопорозуміння з метою саморегуляції і 

самореалізації. З цього погляду нами й використовуються всі відомі методи теоретич-

ного й практичного спрямування. 

Поняття “ідеологія” розуміється нами як система ідей (положень, принципів, на-

станов, засад), здатних формувати відповідні світоглядні позиції особи, які виявляють-

ся не тільки в поглядах на світ і місце в ньому особистості, але і впливають на вибір по-

ведінки. В контексті даної теми ідеологія визначається як система ідей, що засвоюється 

студентом з метою вироблення певних особистісних якостей, здатних впливати на та-

кий спосіб життя і діяльності індивідуальності, учня, який приносить задоволення, ра-

дість, успіх. 

Онтопедагогіка (педагогіка особистості) досліджує закономірності навчання і ви-

ховання індивідуума з урахуванням його генетичних задатків та соціальних орієнтацій. 

Звернімося до історії педагогіки, філософії, соціології, досвіду педагогічної дія-

льності, що дають цікаву і корисну інформацію, опанування якою буде корисно для 

кожної особи й суспільства в цілому. Звертаючись до праць, які досі не були предметом 

аналізу вчених, сподіваємось на їхній позитивний вплив на процес навчання і вихован-

ня учителів, учнів, студентів, дорослих. До робіт оригінального педагогічного спряму-

вання нами залучаються книги ієромонаха К.Істоміна, природознавців І.Мечникова, 

В. Вернадського, К.А.Гельвеція, сучасних педагогів В.Сухомлинського, В.Шаталова, 

Ш.Амонашвілі та ін. 

Що, наприклад, означає педагогічне спостереження щодо того, що діти, учні 

люблять навчальний предмет через учителя, через свої симпатії до нього починають 

любити і сам предмет. Або афоризм, що педагог продовжує жити у своїх учнях. А це 

означає, що процес навчально-виховної діяльності є всеосяжним: в ньому здійснюється 

вплив на почуття, розум, волю, поведінку й на особистість вихованця в цілому, що, як 

правило, не проглядається зразу, а це “щось” називають іноді “довкіллям”, “оточен-

ням”. Означені поняття не повністю охоплюють багатоманітне коло впливу: воно є ду-

же широким. Будь-який процес спілкування, навчання, освіти захоплює не тільки людей  
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(учнів, учителів, обслуговуючий персонал, батьків), але й більш віддалені від місця і 

часу навчання об'єкти (предмети), якими є книги, посібники, малюнки, речі, все обла-

днання, природа, світло, тобто всі геолого-географічні, біологічні чинники, які вже 

своїм існуванням здійснюють певний вплив, як і всі учасники (один на одного, всі на 

одного, всі на довкілля, довкілля на всіх і на кожного окремо). Ієромонах Каріон Іс-

томін свідомо й послідовно писав і малював для дітей такі вірші, такі малюнки, які 

збуджували інтерес, викликали іронію, не залишали учня і вчителя байдужими. Тому 

можна впевнено говорити, що всі твори К. Істоміна — то є жива й захоплююча педа-

гогіка (як у К.К. Платонова “Занимательная психология”), яку корисно знати педаго-

гові і захоплююча педагогіка, яка повинна вміщувати в себе все те, що стосується 

особистості з погляду її входження у гармонійні стосунки з довкіллям з метою досяг-

нення успіху в діяльності, задоволення від самого процесу життя. 

У “Книзі вразумленія”, яку К.Істомін презентував Петру І напередодні його 

коронації, в епіграфі зазначається, що він (цар) може досягти всіляких успіхів, якщо 

буде міцно стояти на трьох китах, якими є: дотримання десяти заповітів Христа, 

утримання від семи смертних гріхів та опертя на три вічні доброчинники, якими є Ві-

ра, Надія, Любов. На наш погляд, у цих “трьох китах” вміщується методологія і ідео-

логія онто-інвайроментальної педагогіки. Йдеться про прості та всім доступні “три 

кити”, до яких належать моральні закони і правила поведінки і які єднають людину з 

усім світом та забезпечують мир і злагоду в душах і стосунках. Вимоги, описані в 

“трьох китах” К. Істоміна, широко розсіяні по багатьох інших літературних джерелах 

спеціального й загального призначення. 

В такому широкому розповсюдженні ідей, чинників, джерел, що впливають на 

вихованця, полягає ідея інвайроменталізму. Сутність інвайроментальної педагогіки - 

в урахуванні факту активної сили довкілля (природного й соціального, яке впливає і 

діє не само по собі). Але воно наповнюється людськими радощами, нещастями, пере-

могами. Що перемагає, а що завдає поразки, що і як відбивається на долі вихованця, 

педагога, кожного, хто перебуває в просторі та наповнює його своєю енергією, мента-

льністю, поведінкою, оцінками, діями. 

Нами досліджено, що система позитивних знань про світ значно зміцнює пози-

ції педагога, а конкретика в оцінках поглядів і діяльності відомих особистостей дає 

йому право використовувати окремі прийоми у своїй діяльності. Наприклад, відповідь 

академіка М.М.Амосова на запитання журналістів про те, що скорочує життя та зава-

жає здоров'ю. М.М. Амосов назвав заздрість, ревнощі, підступність, інтриги, жорсто-

кість одними з причин, що сприяють розвитку інфаркта міокарда. Він посилався на-

віть на статистику: довше й більш щасливо живуть ті люди, які ніколи не заздрять, 

добре ставляться до інших осіб і до довкілля. А тому, за М. Амосовим, варто тренува-

тись та вправлятись у благородстві, вмінні жити в мирі та дружбі. Він висловлював 

думку про те, що біологічна сутність людини суперечить силі розуму через те, що на-

укові відкриття не завжди спрямовані на зміцнення моральних засад, а переслідують 

тільки матеріальні вигоди. 

Прямою загрозою добробуту й самому існуванню людства є скупість, лінощі, 

бажання лідерства, - казав М. Амосов. Ці негативні якості треба подолати, щоб вряту-

ватися самому і врятувати життя своїх рідних. Цей шлях до спасіння пролягає через 

освіту і культуру. Власне, обидва шляхи знаходяться в розпорядженні педагога. Саме 

навчання, освіта, виховання є чинниками, що допомагають особі пристосуватись до 

довкілля, знайти в ньому своє місце, мати успіх і задоволення від життя. 
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Довкілля біологічне (геолого-географічне) під впливом діяльності людини 

(людства, суспільства) перетворюється в нове утворення - ноосферу - та стає центром, 

монолітом життєдіяльності всіх людей планети. Сьогодні доведено, що “моноліт жит-

тя”, сфера діяльності постійно змінюється не тільки під впливом навмисних дій лю-

дей, але й завдяки їхнім думкам, почуттям, словам, процесу мовлення, спілкування. У 

зв'язку з цим ми ставимо питання про те, що в систему педагогічної підготовки студе-

нта необхідно включити кілька спецкурсів про мовленнєву культуру, культуру пове-

дінки, розумової праці. Завданням онто-інвайроментальної педагогіки є озброєння 

студентів багатством словникового й фразеологічного запасу, постава голосу (на-

вчання користуватись ним так, щоб не дратувати слухачів і учнів, батьків, колег). Ка-

федрою педагогіки ХНУ ім. В.Н. Каразіна ця проблема розв'язується позитивно вже 

протягом останніх двадцяти років. Захищено кілька дисертацій (Л.Ю. Лічман, І.О. 

Ковальова, О.О. Вишневська, Е.Г. Полатай, В.Г. Пасинок, Г.Ф. Пономарьова) з про-

блеми формування мовленнєвої, ділової, екологічної культури, поєднання самостійної 

і індивідуальної роботи, спрямованої на розвиток культури діяльності. Опубліковано 

кілька монографій і методичних матеріалів. Відомо, що слово, мовленнєва діяльність 

вважаються лікувальними чинниками, про що давно писали лікарі, починаючи з Гіпо-

крата й завершуючи З.Фрейдом і Г.М. Ситіним. Останній — наш сучасник. Він - ав-

тор книги “Цілющі настрої”, в якій подав приклади оздоровчих мовних конструкцій. 

Добре слово, позитивна інформація, щире почуття, благотворна діяльність зміцнюють 

і саму особу мовця, а все інше — знищує його. Для педагога мова, процес мовленнє-

вої діяльності є основним “знаряддям” праці, впливу на учнів. 

Тому провідною ідеєю розробленої нами методологічної системи теорії і прак-

тики формування педагогічної культури як складника професійної майстерності є 

концепція онто-інвайроментальої педагогіки щодо сприйняття та визнання єдності 

всього світу – матеріального, фізичного, духовного, що потребує чутливого, розваж-

ливого й поблажливого ставлення до всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Наше тривале цілеспрямоване дослідження констатує можливість досягнення бажано-

го результату навчально-виховного впливу на вихованця тільки при умові дотримання 

тих вихідних принципових положень, якими є правила й сформовані умови поведінки 

в кожному місці та послідовне дотримання  правил вічних моральних доброчинників, 

якими є Віра, Надія, Любов. Свідома спрямованість освітньої діяльності на пошук 

адекватного вибору й розв’язання будь-яких завдань потребує використання в роботі 

традиційних і сучасних методик; визнання вічності й нетлінності всього позитивного, 

що веде до гармонії, злагоди, миру, спокою між людьми та кожної особи з усіма. По 

суті, феномен педагогічної культури вчителя полягає в тому, що оволодіння нею мо-

жливе за умови, що особа постійно намагається зрозуміти себе як унікальну й непо-

вторну даність та прагне до гармонізації своїх стосунків з іншими. В основу педагогі-

чної культури покладено особистісну. Все, що входить у педагогічну культуру, над-

звичайно широко інтегрується, створюючи одне найважливіше утворення, яким є ін-

телігентність. До неї належить низка внутрішніх і зовнішніх рис характеру та поведі-

нки: мова, манери, одяг, вчинки (поведінка взагалі). 

Показників (чи критеріїв) педагогічної культури може бути безліч. Основними 

з них є власне (індивідуальне) розуміння рівня своєї досконалості та здатність до 

змін, внесення коректив. Інші критерії мають здебільшого зовнішнє вираження і є ви-

разниками всієї сутності особи. Зовнішня екіпіровка особи, вибір речей, якими вона 

себе оточує, одяг і аксесуари, що нею добираються, є, безумовно, критерієм рівня ку-

льтури людини. До цього варто додати словниковий запас, характер мовленнєвої дія-
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льності особи, техніку мовлення, і тоді ми будемо мати повну картину рівня культури 

педагога. Основним показником культури є узгодженість способів вираження всього 

того, чим володіє особа для себе і про себе (езотеричне) і для всього світу (екзотерич-

не). І перше, і друге є в кожному і оточує кожну особу. А тому злагода, гармонія, ви-

значеність і відкритість чи закритість, міра в усьому, розумний вибір і є критеріями 

культури педагога. Надмірна зовнішня набожність чи атеїзм є однаково неприйнят-

ними для людини інтелігентної і культурної. Якщо є віра, любов, совість, то їх видно 

з поведінки, вчинків особи, а не з розмов про них. Більш того, надмірні розмови про 

такі особистісні, приватні ознаки свідчать більше про цинізм, ніж про культуру того, 

хто роздумує про них вголос. Почуття міри в усьому, стриманість в оцінках, зваже-

ність у реакціях є показником достатнього рівня культури людини.  

Таким чином методологія і ідеологія як набір загальновідомих і перевірених 

віками ідей і принципів стають реальним надбанням педагога й допомагають йому 

бути успішним вихователем і людиною. 

Важливою є ідея успіху, перемоги, одержання бажаних результатів у навчанні, 

виробничій діяльності, сім’ї. Успіх людини передбачає і затишок та достаток, визнан-

ня заслуг і самовизнання. У зв’язку з цим педагогу й батькам, керівникам навчальних 

установ і офісів корисно володіти інформацією телеологічного характеру. 

Поняття “телеологія педагогіки” ми розуміємо як наукове обґрунтування пос-

тановки й розв'язання мети та конкретних завдань навчання і виховання, які забезпе-

чують гармонійний розвиток особистості, що веде до досягнення успіху. Йдеться про 

задоволення різних потреб не в будь-які способи, а через постійний процес пошуку 

гармонії і злагоди із собою та довкіллям. Буквально телеологію можна визначити як 

науку про досягнення мети. А у зв'язку з тим, що в самій природі спостерігається пев-

на упорядкованість відповідно до законів гармонії і злагоди, то залишається сподіва-

тись, що і від людини (представника живого світу) - найрозумнішої істоти, що усві-

домлює себе вільною і сильною, котра зрозуміла та відкрила закони цього світу, мож-

на чекати уміння свідомо ставити мету, спрямовуючи її на збереження, зміцнення 

здобутого і перманентного розвитку та вдосконалення. 

Визначення і свідома постановка мети педагогічної науки й виховання не при-

нижує цю галузь як науку, але піднімає її над усіма іншими гуманітарними дослі-

дженнями саме завдяки своїй визначеності та чіткій спрямованості на досягнення 

конкретного результату. 

Мета виховання, яка передбачає пошук шляхів всебічного й гармонійного роз-

витку особистості, вимагає від педагогічної науки відкриття об'єктивних закономір-

ностей, якими можна було б користуватись для досягнення конкретних навчально-

освітніх завдань. 

Задоволення, насолода життям, вічний і переможний рух людини до щастя є 

кінцевою метою буття особи на цьому світі, а тому всі види діяльності індивіда є 

тільки засобами досягнення бажаного. Отже, необхідно визначитись, як краще досяг-

ти цього. Класична педагогіка пропонує шукати його через гармонію і злагоду з до-

вкіллям. Як показує досвід поколінь, окремі яскраві приклади з життя і діяльності ре-

альних людей та наше скромне дослідження, розв’язати таке завдання можна прости-

ми педагогічними засобами. Існує тільки одна умова: повірити в успіх і рухатись упе-

ред, керуючись при цьому вимогами моральності й порядності. 

В основі нашого дослідження лежить концепція, суть якої базується на ідеї єд-

ності вічних і сучасних моральних цінностей. 
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Протягом століть людина, усвідомивши себе розумною істотою, шукає шляхи 

до істини, щоб через неї визначити і сенс свого життя. Власне, люди живуть і поми-

рають відповідно до визначеного сенсу. Як образно сказав Д. Дьюї, без сенсу буває 

тільки абсурд, котрий штовхає людину в пекло, а тому немає жодних підстав звину-

вачувати педагогічну науку в тому, що вона свідомо визначає мету своїх загальних 

намірів і реальних пошуків. Суть їх полягає у намаганнях відкрити закономірності 

освітньо-виховного впливу на людину, щоб навчити її жити в злагоді з довкіллям і , 

самою собою. Можливість успішного руху до злагоди із суспільством і природою фо-

рмується через забезпечення всебічного гармонійного розвитку самої людської осо-

бистості. 

Саме телеологічна педагогіка має реальні підстави надавати конкретну допо-

могу як наставнику (учителеві - в найширшому розумінні цього слова), так і вихован-

цеві, учневі, студентові. 

Визнаючи природно-біологічне начало людського походження, ми його тісно 

єднаємо з духовним, ідеальним, морально-психологічним. Тіло (фізичне) і дух (у тому 

числі - ментальність) виступають у людській особі в єдиній постаті, а тому педагогам 

необхідно дбати не тільки про фізичний розвиток (досконалість) дитини, але й розу-

мовий (творчий) та духовний потенціал. Морально-духовний феномен у сутності 

людської особистості — то є така ж реальність, як її фізичний стан, яким вона поєд-

нана з реальним і складним довкіллям. Сьогодні на чергу дня висувається проблема 

Всесвіту як єдиної сутності, в якій людина посідає своє місце. Наголошую: своє. Не 

провідне, основне, а власне, своє, що зобов'язує її бути в ньому не тільки й не стільки 

господарем, скільки добрим сусідом, розумним та виваженим партнером, бажаним 

співробітником, другом, порадником. 

Телеологія педагогіки, яка складається історично, сьогодні знаходить міцну пі-

дтримку з боку вчених інших наук про людину, особливо медиків, біологів, фізиків. 
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“ТЕХНОЛОГИЯ” В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВ И СМЫСЛОВ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ “ОБРАЗОВАНИЕ” 

 
В статье определяется место “технологии” в современном контексте образова-

ния, аргументируется недопустимость абсолютизации технологии. 
Ключевые слова: образование; образование как социально-педагогическая система; 

технология как элемент системы; результат образования. 
 

Образование, являясь подсистемой общества, развивается и функционирует 

под воздействием общественных законов, взаимодействует со всеми другими подсис-

темами общества. В этом контексте образование является одной из разновидностей 

социальных систем и обладает рядом общих с ними признаков - это целенаправлен-

ность, целостность, структурность, взаимодействие со средой и другими системами. 

Социальная роль системы образования есть выражение потребностей общества 

и государства в решении определенных проблем через развитие образования и воз-

действие на образ жизни воспитуемых и обучаемых. Социальная роль образователь-

ной системы состоит в подготовке детей и подростков, юношей и девушек, взрослых 

к освоению нового для них содержания различных форм жизнедеятельности, в разви-

тии духовных потребностей и формировании у них “концепции жизни” или внесении 

корректив в сложившуюся концепцию. Социальная роль системы образования харак-

теризует ее фактическое воздействие на образ жизни граждан страны. 

Образование одновременно является педагогической системой: в центре ее на-

ходится Человек, множество людей; способ функционирования - педагогическая дея-

тельность; располагает педагогическим потенциалом. 

Педагогический потенциал - это совокупность возможных результатов образо-

вания, реально достижимых в конкретных социальных условиях на основе использо-

вания имеющихся ресурсов (кадровых, материальных, финансовых, интеллектуаль-

ных). Педагогический потенциал может быть увеличен как за счет возрастания ресур-

сов системы, так и путем изменений в структуре и взаимодействия между элементами 

системы. 

Из сказанного понятно, что образование имеет двоякую природу и может рас-

сматриваться как социально-педагогическая система. Она состоит из подсистем, каж-

дую из которых можно рассматривать в качестве относительно самостоятельной сис-

темы. Образование РФ есть макросистема, в которую входят микросистемы - семей-

ное и дошкольное воспитание, начальное, общее профессиональное, послевузовское 

образование, региональное образование. Любой тип образовательного учреждения 

можно рассматривать как образовательную систему. 

Приблизиться к пониманию “образования” стало возможным благодаря систе-

мному подходу к анализу этого сложнейшего явления. Системный подход имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение, ибо благодаря ему можно избегать 

ошибок в личной жизни, конкретной сфере деятельности, например, в образовании, 

межэтнических взаимоотношениях, государственной политике по отношению к обра-

зованию. 

© Е.П. Белозерцев, 2013 
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И еще одно предварительное замечание. Попытки описать систему образова-

ния по законам формальной логики до сих пор кончались неудачами или приводили к 

построению такой модели, которая не соответствовала реальности и трудно воспри-

нимались возможные варианты развития. Видимо, в деле понимания и описания обра-

зовательных систем общетеоретический подход следует заменять на научно-

практический с использованием данных различных наук и результатов практики. 

Каковы же основные элементы системы, которые, будучи взятыми в общем ви-

де, в своей совокупности составляют модельное представление об образовании на ма-

кроуровне? Систему образования рассматриваем как совокупность таких взаимосвя-

занных элементов, как смысл образования, цели воспитания, цели обучения, тенден-

ции, принципы, функции,  содержание, технология, результаты. [1] 

О технологии образования. Всегда перед образованием стоял и стоит вопрос: 

как сделать так, чтобы целесообразно продуманное содержание стало достоянием 

учащегося? Необходимо организовать психологически богатую “встречную деятель-

ность” учащихся и учащего, заботясь не о внешней стимуляции деятельности, а “об 

актуализации и формировании внутренней, собственно личностной мотивации, о воо-

ружении человека средствами удовлетворения насущных и формируемых потрібнос-

тей” (Б.А. Сосновский). Именно такое образование и развивает, и воспитывает, так 

как ориентировано не столько на знания, сколько на чувства, сознание, субъективные 

интересы и особенности участников образовательного действа. 

Речь идет об образовательной технологии. Известно, что содержание и форма 

характеризуется относительным единством. Несоответствие содержания и формы ра-

зрешается “сбрасыванием” старой и возникновением новой формы. 

Образовательная технология, понятно, не очередная мода, не кабинетная при-

хоть “ученых от образования”. Появление идеи образовательных технологий связано 

исторически с развитием идеи образования в целом. Русская философская мысль, ос-

тавляя нам категории всеединства, понимание целостной духовности,  обратила вни-

мание и на то, что человек, воспринимая окружающий мир, не питается только еди-

ничными представлениями, составляющими константу его существования. В его ду-

шу поступают все впечатления мира в своем видимом и звучащем состоянии. Опира-

ясь на них, он исследует смысл собственного существования других, каждой вещи, 

попадающей в поле зрения. Причем субъективно сам человек выделяет в многообра-

зии впечатления одного порядка, пытаясь глубже войти в предмет познания. 

Соединение формально-логической и эмоционально-образной составляющих 

приводит к необходимости понимания учебно-воспитательного процесса как образо-

вательного, объединяющего в себе структурность и образность. 

Образовательная технология - внутренняя организация содержания. В самом 

общем виде можно сказать так: образовательная технология - структура и логика со-

держания, а также характер взаимоотношений участников образовательного действа. 

Сущность образовательной технологии определяется диалогом: 1) старшего и 

младшего (родитель - дитя, воспитатель - воспитанник, учитель - ученик, преподава-

тель - студент, профессор - аспирант); 2) исторического прошлого, современной реа-

льности и желаемого будущего; 3) православной и светской культуры, ценностей и 

традиций; 4) русской культуры и культуры других народов; 5) рационального и чувс-

твенного; 6) ума и души; 7) гуманитарного и естественнонаучного знания... 

Результат образования. Успешность или неуспешность взаимодействия расс-

мотренных элементов системы проявляется в результатах образования. Смысл обра-

зования, цели воспитания и обучения, содержание и технология предполагают много-
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образие результатов. Они могут быть промежуточные, текущие, конечные, итоговые, 

глобальные. Результаты воспитания и результаты обучения достойны особого разго-

вора. Здесь постараемся понять, что может являться результатом образования. 

Результатом воспитания и обучения является образованность. Что такое обра-

зованность? Вот мнение П.Г. Редкина, русского общественного деятеля, правоведа, 

историка, философа и педагога: “Образованность есть состояние человека, приблизи-

вшегося по мере возможности к достижению своего конечного предназначения, под-

чинив ему все цели своей жизни... Истинная образованность обнимает всего человека 

нераздельно: тело, чувство, ум и волю - и приготовляет его для всех сфер жизни - се-

мейной, государственной и общечеловеческой” [2]. 

Если мы вспомним, что смыслом и целью образования является развивающий-

ся человек, то о конечном результате функционирования образования можно судить 

по внутреннему состоянию человека, испытывающего потребность познавать новое, 

добывать новые знания, потребность помогать ближнему, делать добро, понять собс-

твенное предназначение на этой земле. 

А вот что по этому поводу думает И.А. Ильин: “Истинная образованность есть 

сила созерцания и зрелость суждения. Она отвергает всякое “авторитарное” мышле-

ние и живет самостоятельным творческим общением с самим предметом. И потому 

образование есть прежде всего воспитание к самодеятельному созерцанию и мышле-

нию, к исследованию”. 

Высший идеал образованности - в духовном состоянии нации, росте национа-

льного самосознания, когда в обществе сформировалась совокупность идей, которая 

отражает общие интересы и может быть доступной каждому гражданину. 

Что следует из так понимаемого образования? Образование создается для чело-

века, функционирует и развивается в интересах человека. Образование сопряжено не 

столько с овладением каким-либо знанием, сколько с осознанием человеком своей су-

щности, которая, будучи рассеянной внутри его, в итоге образовательного действа как 

бы собирается и проявляется. По существу, образование служит полному развитию че-

ловека, формированию личности, становлению гражданина - защитника Отечества. 

Признаем: образование предназначено в идеале для человека вне зависимости 

от того, кем он себя представляет - профессионалом, элитой, интеллигентом, аристок-

ратом, чтобы он мог чувствовать себя счастливым и был действительно таковым. 

Человек трехмерен, его целостность состоит из биологического, социального, 

духовного. “Человек - это, очевидно, единственное существо в мире, которое нахо-

диться в состоянии постоянного зановорождения” (М. К. Мамардашвили). Необходи-

мо уточнить или дополнить: вероятно, не всякий человек заново рождается, а только 

размышляющий человек. Вот почему зановорождающийся человек в разных контекс-

тах может быть индивидом, объектом, субъектом, гражданином, профессионалом, ли-

чностью, интеллигентом, элитой, аристократом. О каждом из этих состояний человека 

многое написано, но все равно о состоянии современного человека рассказывать ве-

сьма сложно, ибо потеряны или забыты вековечные ценности нашей истории, культу-

ры, образования.  

Мыслитель, доктор философии Владимир Петрович Фетисов в конце своей жи-

зни много размышлял о том, что подлинный Человек отличается благородством - спо-

собностью поставить совесть, нравственность, порядочность выше всего в жизни; пы-

тался отделить черты подлинного аристократизма от аристократизма ложного. В 1995 

году он написал книгу “Философия морали. Тоска по русскому аристократизму” (Во-

ронеж: Квадрат). В качестве эпиграфа приводятся слова Ф. М. Достоевского: “Жаж-
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дет в жизни русский человек благородства, а делает пакости”. Привожу довольно 

длинную цитату из названного издания, надеясь на понимание читателя. Приглашаю 

читателя поразмышлять об этом феномене нашей истории и культуры; потосковать 

вместе с автором, но уже по поводу того, что, словно шагреневая кожа, усыхает арис-

тократизм в современных образовательных учреждениях, но и вдохновиться тем, что 

все-таки знаете подлинного аристократа, подобно тому, как я горжусь знакомством с 

Владимиром Петровичем и его учениками. 

“Снова кружат бесы по России. Нищета отвлекает от духовных проблем, а бо-

гатство тем более. И, кажется, не осталось ничего возвышенного и благородного в 

русском народе. Весь он духовно измельчал в борьбе с бедностью и морально разло-

жился в погоне за прибылью. Так думают самые умные, приходят в ужас и становятся 

нигилистами, а то и циниками. А самые бестолковые всем довольны и готовы считать 

аристократами чуть ли не каждого, окончившего вуз, а тем более добившегося успе-

хов в науке, искусстве, политике. Кто похитрее, кинулся записываться в “дворянские 

собрания”, отыскивая голубые примеси в своей кухарской крови. Наглые же утверж-

дают, что сумевшие быстро разбогатеть автоматически становятся представителями 

высшего сословия, а для доказательства демонстративно вытягивают шею, замедляют 

движения головы и делают томное выражение глаз. 

И никто не знает, где искать следы русской аристократии. Не там ищут, не то 

находят. А потому и тоскуют все на Руси, сколько бы бутылок не выпили, сколько бы 

миллионов ни нахапали, сколько бы сексуальных партнеров не сменили. Да, жаждет и 

ищет русский человек благородства. Только где ж оно? Или погибло окончательно? И 

да, и нет. Русская аристократия погибла как особая социальная прослойка и как свойст-

во отдельной целостной личности. Попытки реанимировать потомков прежних дворян 

у нас или в эмиграции аналогичны попыткам воскресить разложившиеся трупы. Уже 

нет целостного аристократичного организма ни на уровне группы, ни на уровне инди-

вида. Все настолько запятнаны и морально измучены, что в аристократы не готовятся”. 

Но дух русской аристократии не погиб. Он рассыпался, распался от страшных 

потрясений на отдельные лучи. Утратилась целостность, остались отблески; погибли 

личности, остались черты характера; исчезли лица, остались выражения глаз или про-

сто слезы. 

“Не говорите мне «Он умер» - он живет! Пусть жертвенник разбит, огонь еще 

пылает; Пусть роза сорвана, но корень еще цветет; Пусть арфа сломана, аккорд еще 

рыдает”... 

Так писал настоящий русский аристократ Семен Яковлевич Надсон. Сквозь 

рыдания души прорывается часто дух русского аристократизма. А иногда сквозь гру-

стную улыбку. И если верно, что уже не найти ни одного аристократа среди русских, 

то так же верно и то, что в каждом русском человеке присутствует если не какая-то 

черточка аристократической натуры, то хотя бы искренняя тоска по ней. 

Зарьяна Некрасова в “Новой ежедневной газете” удачно подметила такие чер-

ты русских аристократов, как сентиментальность, мечтательность, взрывной темпе-

рамент, любовь к людям без подобострастия, высокий менталитет и эстетство как 

свойство натуры. Сюда можно добавить верность слову, недостаточную прагматич-

ность, критическое отношение к расхожим моральным и религиозным представлени-

ям и др. Но перечисление признаков - не лучшая, а тем более не философская затея. 

Гораздо важнее выделить одно свойство, из которого, как из основы, произрастают 

все остальные, бесчисленные проявления аристократизма в характере, вкусах, пове-

дении и т. д. 
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В России основным признаком (или основанием для всех других признаков) 

благородства является нравственность. Конечно, нравственность и у других народов 

играет важную роль в жизни, но только у русских она безоговорочно ставится выше 

политики, науки, искусства и даже религии. Это ни в коем случае не значит, что мо-

раль у русских людей лучше, благороднее. Наоборот, многие моральные оценки и но-

рмы могут быть чудовищно отсталыми по сравнению с культурными и прогрессив-

ными странами, но склонность к нравственным исканиям у нас все равно будет силь-

нее. Таков характер русского народа, и его лучшие представители (аристократы) пол-

нее других выражают этот сущностный признак. 

Интересно, что тезис об особой склонности русского народа к нравственным 

исканиям и о соблюдении приоритета нравственных ценностей как отличительном 

признаке русских аристократических натур нельзя доказать логически. Это чувство-

валось большинством русских философов и писателей и принималось без всяких до-

казательств большинством читателей. В том-то и специфика России, что нравствен-

ность и справедливость не из разума выводятся, а над разумом хотят встать. Выраже-

ние “Безумство храбрых - вот мудрость жизни” прекрасно передает особенность рус-

ского морализованного менталитета”. 
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