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ТРАНЦЕНДЕНЦІЇ ВЛАДИ ЯК ТЕХНІЧНІ ДІЇ З ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПОРЯДКУ У СУСПІЛЬСТВІ 

 

Розглянуто поняття «транценденція влади», з метою проаналізувати 

конфігурацію його технічного конструювання у сучасному політичному просторі, та 

«інстанція влади», яка відображає рівень бюрократичної ієрархії, який володіє певним 

обсягом повноважень та завдань та, як правило, розглядається відносно даного рівня 

повноважень (вища та нижча інстанції). Зазначається, що через свою винятковість 

та доступ до недосяжного для інших рівня транценденцій кожна з інстанцій влади 

має власний унікальний ресурс, який обумовлює ту чи іншу політичну практику. 

Ключові слова: транценденції влади, інстанції влади, конфігурація влади, 

конструювання політичного порядку, бюрократична ієрархія, мережа довіри, 

демократична політична практика. 

 

Маслов Ю. К. Трансценденции власти как технические действия по 

формированию социально-политического порядка в обществе. 

Рассмотрены понятия «трансценденция власти», с целью проанализировать 

конфигурацию ее технического конструирования в современном политическом 

пространстве, и «инстанция власти», отображающей уровень бюрократической 

иерархии, который владеет определенным объемом полномочий и заданий и, как 

правило, рассматривается относительно данного уровня полномочий (высшая и более 

низкая инстанция). Отмечается, что через свою исключительность и доступ к 

недосягаемому для других уровню трансценденции каждая из инстанций власти имеет 

собственный уникальный ресурс, который обусловливает ту или другую политическую 

практику. 

Ключевые слова: трансценденция власти, инстанции власти, конфигурация 

власти, конструирования политического порядка, бюрократическая иерархия, сеть 

доверия, демократическая политическая практика. 

 

Maslov Y. K. Transcendences of power as technical operations of forming of social and 

political order in society.  

The analyses of power as configuration of technical constructing in modern political 

space caused to mark that in order that schematize the power it is necessary to fix in people’s 

consciousness, in society, out-of-limit ideas and things which would be acknowledged as 

things of universal and unattainable in certain culture. In other words, such truths are named 

as transcendences of power. Such term exists within the limits of social and political 

researches and means general ideas and principles, on which life is built and with which all 

agree by virtue of that nobody can present, that this ideas and principles are possible to 

attain. 

Etymologic of «transcendence» means a transition through a limit. In wide sense it 

means an output of anything for own limits. Today, when the sphere of the human mastering 

engulfs more industries which were existing and inviolable before, appears a concept of 

transcendence, which is extraordinarily important for any practices which deal with 

realization of projects: «Transcendences today are not speculative and theoretical 

construction, but technical actions, on the construction of points of absoluteness, to which 

people will belong as to inviolable truths, and which will give existence the formed order». 
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In this sense the concept of transcendence today is directly correlated with the concept 

of power. It is explained in the next way: power gives it in an exchange on that people live in 

the order formed by it, where safety, transport connections, possibility to live in state and so 

on is given. 

But these transferred things are incommensurate to the separate man. That, power 

carries out an exchange through transcendence. A man gives something (money, labour and 

so on), and gets transcendental («divine»): defence, life, welfare, and other like that. In this 

sense question about technology and organization of power is a question about organization 

of transcendental exchange, about the object of transcendental relations. Therefore the 

purpose of the article is consideration of transcendences of power as set procedure which is 

correlated with the instances of power and corrects them. 

Key words: transcendence of power, instances of power, configuration of power, 

constructing of political order, bureaucratic hierarchy, network of trust, democratic political 

practice. 

 

Аналіз політики як особливої сторони людської життєдіяльності, яка функціонує 

на основі цілеспрямованої колективної організації, безперечно пов’язаний із 

феноменом політичної влади. За своєю природою влада – явище суспільне, оскільки 

виникає в суспільстві. Суспільство без влади – це хаос, дезорганізація, саморуйнування 

соціальних зв’язків. 

Аналізуючи схематизм влади як конфігурацію її технічного конструювання у 

сучасному політичному просторі, варто зазначити, що для того, щоб схематизм влади 

здійснювався, необхідно зафіксувати в свідомості людей, в суспільстві, в культурі певні 

позамежні ідеї та речі, які були б визнані всіма як речі всезагальні та недосяжні. 

Іншими словами, такі істини називають транценденціями влади. Такий термін існує в 

межах суспільно-політичних досліджень та означає загальні ідеї та засади, на яких 

будується життя та з якими згодні всі в силу того, що ніхто не може уявити, що ці ідеї 

та засади можливо досягти [див. 3, с. 503–514]. 

Етимологічно «транценденція» означає перехід через межу. В широкому сенсі це 

означає вихід будь-чого за власні межі, перехід від сфери поцейбічного в сферу 

потойбічного, віднесення до непідвласного тощо. Сьогодні, коли сфера людського 

освоєння охоплює все більше галузей, які раніше вважалися безумовно існуючими та 

непорушними, виявляється, що поняття транценденції є надзвичайно важливим та 

вагомим для будь-яких практик, які мають справу з реалізацією задумів та їх 

здійсненням, перш за все для влади. «Транценденції сьогодні є не умоглядною та 

теоретичною конструкцією, а технічною дією з побудови точок безумовності, до яких 

люди будуть ставитися як до непорушних істин та які будуть придавати існування 

сформованому порядку» [3, с. 505]. 

У цьому сенсі поняття транценденції сьогодні безпосередньо співвідноситься з 

поняттям влади. Пояснюється це так: влада надає це в обмін на те, що люди живуть в 

сформованому нею порядку, де надається безпека, транспортні сполуки, можливість 

жити в історії, державі тощо. 

Але ці перелічені речі несумірні з окремою людиною. Тобто влада здійснює обмін 

через транценсус. Людина віддає речі земні (гроші, працю тощо), а отримує 

трансцендентальне («божественне»): захист, життя, добробут тощо. В цьому сенсі 

питання про технологію та організацію влади – це питання про організацію 

трансцендентального обміну, про предметизацію трансцендентального відношення 

(незрівняні речі виявляються взаємообмінюваними). Незважаючи на те, що цією 

проблемою займались і займаються відомі вчені, такі як І. Ільїн, Р. Мухаєв, Н. Нижник, 

Р. Шайхутдінов та ін., все ж загальноприйнятого розуміння ще не знайдено. Тому 
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метою статті є розгляд транценденції влади як певного порядку, який співвідноситься з 

інстанціями влади і корегує їх. 

Відтак, в якості прикладу такого роду транценденції можна навести ідею про те, 

що люди від народження різні, а не однакові та рівні. Така ідея була розповсюджена до 

XVIII ст., згідно з нею вважалося, що люди різні за своїм походженням: є шляхетні 

люди, а є прості. Вони різні в силу свого фізичного устрою (в аристократів «голуба 

кров», наприклад). На такій транценденції будувалася станова влада. В ті часи уявити, 

що принц та жебрак можуть помінятися місцями, можливо було тільки в казці. Але 

навіть така казка побудована на тому, що принц таки відрізняється від інших людей, і 

це неможливо подолати. 

Тобто транценденції – це такі ідеї, що відносяться до речей, які подолати 

неможливо, до природи, за рахунок яких фіксуються підвалини, на яких будується 

загальний порядок, змінити який нікому з людей не під силу. 

Транценденціям влади протиставляється поняття «народ». Традиційно під народом 

розуміють людей, суспільство, яке живе в певній системі влади, за певним порядком, 

заснованим на певних визначених транценденціях. Але народ в схематизмі влади – це 

не просто населення, мешканці певної території, сукупність людей тощо. Важливо 

уявляти, що народ з’являється тоді, коли він ці транценденції влади приймає як 

безумовні та недосяжні ні для кого підвалини існуючого порядку. Саме на них народ 

орієнтується в подовженні та будівництві свого життя. 

Оскільки народ не має безпосереднього доступу до транценденцій, потрібні 

спеціальні люди, групи людей, організації, інститути та інші утворення, які є всіма 

визнаними носіями цих ідей та транценденцій. Такі утворення називають інстанціями 

влади. 

Інстанцією в правових дисциплінах називають той чи інший рівень бюрократичної 

ієрархії, який володіє певним обсягом повноважень та завдань та, як правило, 

розглядається відносно даного рівня повноважень (вища та нижча інстанції). У 

філософії термін «інстанція» застосовується для позначення згрупування функцій без 

конкретизації матеріального уособлення. В політології поняття «інстанція влади» 

визначає ту чи іншу конкретизацію способів та форм реалізації влади (владної волі) та 

водночас особливої форми відтворення життя людей.  

Через свою винятковість та доступ до недосяжного для інших рівня транценденцій 

кожна з інстанцій влади має власний унікальний ресурс. Наприклад шамани, на відміну 

від інших людей, зокрема й вождів, можуть спілкуватися з духами. Церква може 

спілкуватися та взаємодіяти з Богом, що іншим не під силу. Фізично сильним або 

озброєним людям доступна сила, яка іншим невідома. Люди можуть володіти 

багатством, яке настільки велике, що це багатство та ті виняткові можливості, які воно 

надає, недосяжні для інших людей. Винятковий ресурс інформації про віддалені події 

та їх інтерпретація притаманна засобам масової інформації завдяки їх технічним 

пристроям. Ідея всезагальних процедур або всезагальної рівності перед державою є 

прерогативою бюрократії та суду. Вони недосяжні для інших, тотальні та всезагальні. 

Тому інстанції влади оформлюються на основі певного виключного ресурсу, 

недосяжного для інших. Способи їх оформлення та становлення можуть бути різними. 

Як свідчить історія, традиційно інстанції влади оформлюються, перш за все, 

державними, церковними чи іншими інституціональними конструкціями, які фіксували 

певну винятковість. Але разом з цим можна навести приклад, як така недосяжність 

може фіксуватися за рахунок наявності духовного або культурного авторитету, і в 

цьому сенсі інстанція влади зосереджена в одній людині. 

Влада, що організує життя у вигляді певного відтворювального порядку, і життя, 

якому властиві надмірність та спонтанність, знаходяться в перманентному 
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протистоянні. Життя кожного разу виявляється джерелом виникнення нових 

ситуативних конструкцій, які проблематизують вже існуючий порядок відтворення, що 

спирається на сформовані інститути влади. Виникають загрози відтворенню життя та, 

як наслідок, з’являється зовсім новий тип влади, який в свою чергу задає новий тип 

порядку, здатний зняти проблеми. Такий тип влади, який з’явився в результаті певного 

«онтологічного стрибка», і буде називатися новою інстанцією влади.  

Різні інстанції влади існують у вигляді композиції інстанцій влади, кожна з яких 

володіє своїм винятковим ресурсом і не залежить від інших. Усі існуючі конструкції та 

комбінації влади з самого початку створювалися як такі, що складаються з декількох 

інстанцій (типів влади), кожна з яких формує свою власну цінність та винятковість, 

недосяжні для інших інстанцій. Поява нових інстанцій влади примушує кожного разу 

заново створювати композицію влади, перерозподіляти вплив, встановлювати правила 

взаємодії між інстанціями. За Р. Шайхутдіновим, кожна інстанція суверенна всередині 

себе; володіє винятковим ресурсом; формує свою транцендентність, перед якою всі 

рівні (через те, що вона недосяжна для інших); створює свій тип порядку, який 

регулюється за допомогою даної транценденції; формує свій народ та відповідну еліту; 

має свої місця присутності [3, с. 518]. 

Під час формування інстанції влади те, що оформлюється в якості ексклюзивного 

(виняткового) ресурсу, співвідноситься з транценденцією. Кожна інстанція влади 

створює (відбудовує, відтворює) певну транценденцію, тобто певний ідеальний порядок 

(порядок в ідеальній дійсності). Такий порядок (ідею порядку) ця інстанція влади не 

може покласти під сумнів: він для неї безумовний. Для кожної інстанції влади існує 

своя транценденція: ідея права – для судової влади, зв’язок з Богом – для релігії, 

об’єктивна інформація та формування змістів – для ЗМІ. Для держави транценденцією 

та безумовністю виявляється загальний порядок та однаковість процедур на всій 

території. Оскільки транценденція виявляється недосяжною для дії, перед нею всі рівні 

(всі рівні перед державним порядком, законом, Богом, грошами тощо). 

Для певного прошарку населення ці ідеї перетворюються на цінності, якими вони 

керуються в житті та з позицій яких вони оцінюють те, що відбувається в державі. Такі 

цінності пов’язані зі способом буття цих людей. Тобто кожна інстанція влади задає свій 

тип транценденції, який перетворюється спочатку на соціальні цінності, а вже потім в 

принципи взаємодії людей. 

Але у безпосередній формі взаємодіяти з інстанціями влади весь народ не в змозі. 

Тому повинні бути допоміжні конструкції, які дозволяли б народу взаємодіяти з 

інстанціями влади і таким чином розуміти спільний простір, в якому є порядок, 

розуміти межі своїх можливостей і в такий спосіб орієнтуватися в світі. 

Р. Шайхутдінов вважає, що таких допоміжних конструкцій існує щонайменше дві. 

По-перше, це різного роду «місця присутності». Різноманітні інстанції влади формують 

свої «місця присутності», в яких здійснюється контакт з тією чи іншою інстанцією 

влади. Наприклад, інстанція церковної влади формує в якості своїх місць присутності 

храми, священні тексти, літургії та інші ритуали, до яких можуть залучатися люди. Для 

державних інстанцій влади такими місцями є різного роду установи та відомства. По-

друге, існує особливий прошарок людей, які здійснюють перенос транценденцій в 

народ та навпаки – вимоги народу доводять до інстанцій влади. В історії засвідчено, що 

такі функції свого часу виконували оракули, аристократія, спеціальні люди в оточенні 

монарха та інші. На сучасному етапі прошарок таких людей називають елітою. 

Схематизм влади в такому розумінні реалізується як певна визначена 

конфігурація, яка забезпечує певний спосіб взаємодії транценденцій влади, інстанцій 

влади, еліт, місць присутності та народу. Виникає питання, як така конфігурація існує 

та як вона фіксується в свідомості людей. 
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Звичайно, що влада фіксується в свідомості людей вже не у вигляді транценденцій. 

Транценденції повинні бути недосяжними не тільки фізично, але й інтелектуально. Тоді 

виходить, що транценденції влади, хоча певним чином й позначаються на ідеології, 

цінностях та культурних зразках, певною мірою виявляються небаченими для народу. 

Разом з тим, та чи інша композиція інстанцій влади, той чи інший тип влади, певна 

реалізація схематизму влади існує як певна негласна згода народу на такий тип влади. 

Одним з перших, хто на це вказав, був Н. Макіавеллі: «Такого роду негласна згода є 

підґрунтям для визнання та легітимності існуючої влади. Наприклад, легітимації 

конкретних людей, які можуть входити в ту чи іншу інстанцію влади, а також 

різноманітних процедур та механізмів здійснення влади» [1, с. 179]. Пізніше ці його ідеї 

підтримали Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є та Ж.-Ж. Руссо, які доводили, що 

існує перелік базових припущень, ідей, які від народження притаманні людині та на 

основі яких люди погоджуються на той чи інший тип влади. 

Історично Ш.-Л. Монтеск’є був першим, хто зафіксував принцип декількох 

непідзвітних одна одній інстанцій влади. Мова йде не про розподіл влади – не про те, як 

одну владу поділили на три частини. Зокрема, Ш.-Л. Монтеск’є стверджує, що існує 

декілька окремих інстанцій влади, кожна з яких володіє ексклюзивним ресурсом, а цим 

інстанціям доводиться між собою домовлятися. У цьому сенсі держава – це тільки одна 

з інстанцій влади, яка володіє доволі визначеним винятковим ресурсом (загальний 

порядок та однаковість процедур на всій території), та така, що не підмінює собою інші 

інстанції. Ставлення до держави як до єдиної можливої влади, яке накладається на 

намагання держави створити моноцентричну конструкцію, створює ту ситуацію 

послаблення життя, пригнічення політики, вихолощення демократії, яка спостерігається 

на терені пострадянського простору. 

Інколи владу розглядають як систему державних органів. Тільки державна влада 

має монополію на те, щоб змусити членів суспільства виконувати її наміри. Державна 

влада однаковою мірою означає як певну організацію, так і практичну діяльність по 

здійсненню цілей і завдань цієї організації. 

Чарльз Тіллі, один з сучасних західних дослідників проблем влади в умовах 

глобалізованого світу та всесвітнього захоплення ідеєю демократії, вважає, що на 

сучасному етапі відбувається трансформація конфігурації влади в суспільстві. На його 

думку, сучасна влада перебуває в стані зміни своєї конфігурації внаслідок протікання 

трьох процесів – інтеграції мереж довіри, ізоляції категоріальної нерівності та ліквідації 

незалежних центрів влади, які вдаються до насилля та примусу [див. 2, с. 232]. 

Зупинимося детальніше на кожному з зазначених процесів з метою з’ясування, що саме 

змінюється в сучасній владі. 

Довіра передбачає, що суб’єкт ставить певний результат в ризикову залежність від 

можливого злочину, помилок або невдач іншого. Взаємини довіри поєднують людей, 

які регулярно піддають себе ризику. Можна дати наступне визначення мережам довіри: 

це різноманітні зв’язки, головним чином довговічні та міцні, які люди зав’язують щодо 

цінних, важливих та довготривалих ресурсів та підприємств, піддаючись ризику 

можливого злочину, помилок та невдач з боку інших людей. 

Демократія обов’язково здійснює часткове включення мереж довіри в публічну 

політику. Якщо базові мережі довіри, які створюються громадянами для здійснення 

своїх колективних заходів, залишаються поодаль від публічної політики, тоді у 

громадян виявляється мало стимулів брати участь в такій політиці, але досить потужні 

стимули приховувати свої соціальні зв’язки від політичної інтервенції. За таких умов 

майже неможливо ефективно та послідовно впроваджувати колективну волю громадян 

в діяльність держави, принаймні без революції. Але повна інтеграція, наприклад, як при 

теократії, родових олігархіях та фашизмі, також виключає можливість демократії, 
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оскільки має місце недопущення переводу колективної волі громадян через переговори 

в діяльність держави. 

Три головні процеси інтегрують мережі довіри в публічну політику – розпад 

відокремлених мереж довіри, інтеграція раніше відокремлених мереж довіри та 

створення нових, пов’язаних з політикою мереж довіри. Такі процеси доцільно, на 

думку Ч. Тіллі, вважати необхідною умовою демократизації: «Вони необхідні, тому що 

інакше у громадян немає стимулів справлятися з провалами демократичної політики, 

тому вони з легкістю будуть покидати публічну політику, коли вона їх не буде 

задовольняти. Інтегрування мереж довіри спонукає громадян обирати право голосу та 

лояльність замість виходу з політики. Протилежні вказаним процеси виводять мережі 

довіри з публічної політики» [2, с. 120]. 

Нерівність, за Ч. Тіллім, – це такі відносини між особами чи групами осіб, коли в 

результаті їх взаємодії одна група отримує більше переваг, ніж інша. Усталена 

категоріальна нерівність – це такі, що мають організаційні форми, відмінності в 

перевагах за статтю, національністю, етнічною приналежністю, релігію, приналежністю 

до якоїсь громади і т. п. Ч. Тіллі налічує десять груп найважливіших ресурсів, які 

породжують нерівність впродовж історії людства, серед яких примус, праця, тварини, 

земля, традиційні інститути, машини, фінанси, інформація, ЗМІ, науково-технічна 

інформація тощо [див. 2, с. 137–140]. Ті чи інші реципієнти звертаються до таких 

ресурсів для отримання прибутку шляхом скоординованих дій. Коли ж ресурсів не 

вистачає або їх можна порівняно легко скоротити, то вдаються до узурпації та 

експлуатації можливостей, тобто породжують нерівність.  

Будь-які режими породжують нерівність і роблять це трьома можливими шляхами: 

захищаючи переваги своїх основних прибічників; створюючи свої власні системи 

стягування або винагороди ресурсами; перерозподіляючи ресурси серед сегментів 

підвладного їм населення. При демократичному режимі існує значна матеріальна 

нерівність, і при цьому демократичні держави вкладають кошти у підтримку існуючих 

форм такої нерівності, що означає, що відсутність нерівності не є необхідною умовою 

демократії чи демократизації. Замість цього досягнення демократії полягає в ізоляції 

громадської політики від будь-яких питань існуючої матеріальної нерівності. 

Демократичний режим здатен формуватися та існувати тільки до того часу, поки сама 

публічна політика не стане розпадатися по межах категорій нерівності. І навпаки, 

політичні права, обов’язки та залучення, відмінні від категорій нерівності, погрожують 

демократії та перешкоджають процесу демократизації. Демократія процвітає, коли 

нерівність повсякденного життя не пов’язана з нерівностями у відносинах «держава – 

громадянин» [2, с. 145]. 

Значні зміни ступеня та характеру категоріальної нерівності також впливають на 

демократичні перспективи. Будь-яке суттєве посилення категоріальної нерівності, яке 

ніяк не компенсується публічною політикою, виявляється серйозною загрозою для 

існуючих демократичних режимів. Посилення категоріальної нерівності призводить до 

контролю основних ресурсів з боку влади, що в результаті веде до появи авторитарних 

режимів. І у теперішній час, коли світ як ніколи раніше зіткнувся з можливістю 

реверсивності демократичних трансформацій, дослідження зазначених проблем є 

актуальним і важливим напрямом подальших доробок. 
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ОБ’ЄКТИВНИЙ ТА СУБ’ЄКТИВНИЙ АСПЕКТИ ДИХОТОМІЇ 

ДЕФІНІЦІЙ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Об’єктивні факти та суб’єктивне тлумачення змісту, завдань та методів 

демократії як світогляду та політичного режиму провокують перманентні дискусії 

щодо інтерпретації сприйняття цього феномену. Контроверсійні гіпотези та 

неоднозначні прогнози актуалізують дослідження причин та наслідків практичного 

втілення демократичних принципів та цінностей.  

Ключові слова: демократія, демократичні принципи, рівність, справедливість, 

концепції демократії, елітарна демократія, капіталізм. 

 

Лаврук Т. П. Объективный и субъективный аспекты дихотомии дефиниций 

демократии. 

Объективные факты и субъективное толкование содержания, задач и методов 

демократии как мировоззрения и политического режима провоцируют перманентные 

дискуссии относительно интерпретации восприятия этого феномена. 

Противоречивые гипотезы и неоднозначные прогнозы актуализируют исследование 

причин и последствий практического воплощения демократических принципов и 

ценностей. 

Ключевые слова: демократия, демократические принципы, равенство, 

справедливость, концепции демократии, элитарная демократия, капитализм. 

 

Lavruk T. P. Objective and subjective aspects of the dichotomy of definitions of 

democracy. 

Objective facts and subjective interpretation of the meaning, tasks and methods of 

democracy as outlook and political regime provoke permanent discussions about the 

interpretation of the perception of this phenomenon. Controversial hypotheses and mixed 

predictions actualize research of the causes and consequences of implementation of 

democratic principles and values. 

Despite the highly controversial way of development, repeatedly pessimistic statements 

about its future, democracy is the most desirable form of the state, which continues its 

evolution. 

At present time there are three main approaches to understanding the essence of 

democracy. The first defines it in terms of sources of power (the will of the people), the second 

ascertains its purposes (the common good), and the third defines it in procedures that are 

used in the government. 

The classical theory of democracy may be analyzed through the prism of the theory of 

democratic elitism, which is a combination of classical ideas of social science of the 

beginning of the century with achievements of liberal thought of the end of the XXth century. 

The main emphasis should be made on determining the conditions under which the elites and 

sub-elites may be important factors in the development of democracy and equality. 


