
ONMU-IS.CASS 15-18 September 2016 
http://www.sworld.education/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/onmu-sept-2016 

SOCIAL TRANSFORMATION: FAMILY, MARRIAGE, YOUTH, MIDDLE CLASS AND MANAGEMENT INNOVATION IN NEW SILK WAY ALONG 
COUNTRIES 

Секція 3 

УДК 172.12 

Гончарова І. П. 

СИСТЕМА ТАБУ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ 

Одеській національний морський університет,  

Одеса, Мечникова 34, 65029  

Goncharova I. P. 

SYSTEM TABOO AND FIRST SIGNS OF LEGITIMITY OF SOCIETY 

MORAL 

Odessa National Maritime University,  

Odessa, Mechnikova 34, 65029 

 

Анотація. В роботі розглянуто систему табу як перший суспільний 

регулятор і зародки суспільної моралі, та моральної свідомості. Наведено 

магічний, релігійний, психологічний та функціональний підходи щодо 

походження табу, як базова основа для легітимізації суспільної моралі.   
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Abstract. In this paper we describe the system of taboo as the first society 

regulator and sources of society moral, and consciousness moral. Magic, religious, 

psychological and functional approaches are described in relation to the origin of 

taboo, as basis for legitimation of society moral. 
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Зміни і перетворення що відбуваються у сучасному Українському 

суспільстві надали практичного значення додатковим нормативним 

регуляторам таким як, мораль, релігія та традиції. Втрата довіри до влади та 

владних структур, бездіяльність поліції та ілюзія проведення реформ, на тлі 

економічної кризи,  гібридної війни, анексії частини українських територій 

російським загарбником, призвели до страху перед майбутнім і втрати відчуття 

безпеки. Інформаційні війни і спотворення історії спричинили суперечливе 

уявлення про національну ідентифікацію. Що в свою чергу, зробило 

актуальним повернення до коріння та пошук і розробку нових засобів 

регулювання людської поведінки на підґрунті моральних та релігійних 

цінностей. Разом з тим, релігійне підґрунтя виявляє свою слабкість у 

легітимності пануючої релігії що немає українського коріння – це робить її 

слабким регулятором із викривленою національною ідентифікацією. Таким 

чином, автор вбачає більшу ефективність у розробці нового суспільного  

регулятора на засадах національно-орієнотованої моралі з паралельним 

підвищенням рівня свідомості громадян нашої Держави.  

Ознаки моральної свідомості з’явилися ще у первісному суспільстві, коли 

людина намагаючись упорядкувати та зорганізувати своє життя шукала засоби 

для реалізації цієї необхідності. Змінені умови, спричинені еволюційним 

розвитком людини, ускладненням її повсякденного життя, вимагали пошуку 

нагального вирішення побутових суперечок у новий спосіб, відмінний від 

попереднього що базувався на суто біологічних засадах необхідних для 

виживання. Розподіл ролей та виду діяльності всередині роду чи племені, 

підштовхував людину до поступового усвідомлення власної індивідуальності. 

Відповідно і відмінності своєї поведінки від поведінки від поведінки інших та 

можливість її змінювати, контролювати, впливати на її зміну. Усвідомлення 

можливості зміни поведінки породило систему табу – негативних приписів, 

категоричних заборон, за порушення яких накладалися певні санкції 



(покарання). Виконання цих санкцій покладалося, як на надприродні сили у 

вигляді смерті, хвороби тощо; так і на самих членів племені або їх вождів у 

вигляді вигнання з племені, заборони спілкування, заборона допомоги тощо. 

Система табу, що поставала, можливо єдиним, загально визнаним суспільним 

регулятором у первісному суспільстві, згодом, здавалось би, почала втрачати 

ступень своєї легітимності і перетворюватись на традиції, уявлення та 

світоглядні позиції. Разом з тим, ірраціональна форма легітимності, що 

заснована на сліпій вірі та постійному відтворюванні, вже сформованих, 

стереотипів поведінки поступається раціональній і осмисленій легітимності. 

Табу перестає виступати цілісною системою. Окремі табуйовані елементи 

отримують різну ступень легітимності, утворюючи різні ступені впливу на 

кожну окрему сферу людського життя. Моральний елемент табу 

перетворюється на моральну свідомість. А релігійне, магічне, психологічне та 

функціональне походження табу (найпоширеніші версії запропоновані: Дж. Дж. 

Фрезером, Е. Б. Тейлором, З. Фрейдом, Б. Малвновським) перетворюються на 

відповідні джерела походження суспільної моралі та створюють підґрунтя для 

її легітимізації. Таким чином, звертаючись до табу, ми звертаємось до базової 

основи легітимізації суспільної моралі.  

„Золота гілка” Дж. Дж. Фрезера посилає нас до первісного страху щодо 

наслідків магічних дій: „Зо всіх джерел небезпеки чаклун страшиться, перш за 

все, чаклунства”[6, с. 188]. А Е. Б. Тейлор наголошує на результатах мислення 

та спостереження, висновках, отриманих внаслідок цих дій: „...древні дикуни 

філософи, вірогідно, перед усім, робили само собою зрозумілі висновки, що у 

кожної людини є життя і є примара. І те, і інше, вірогідно, знаходяться і тісному 

взаємозв’язку  із тілом: життя дає їй можливість відчувати, міркувати і діяти, а 

примара складає її образ, друге „я”. І те, і інше, таким чином, відокремлюється 

від тіла: життя може піти з нього і залишити непритомним, або мертвим, а 

примара з’являтися людям далеко від них”. [5, с. 87] Так, на думку Е. Б. 

Тейлора, можна, наприклад, пояснити ведіння у ві сні іншої людини. Дали, 

залишилось лише поєднати одне з одним: „Якщо і те і інше належить тілу, чому 



би їм не належати одне одному”. [5, с. 87] Тобто, отримуємо цілком логічний 

висновок – примара має власне життя. Відповідно, маючи власне життя, 

примара здатна самостійно покидати тіло, переходити із тіла в тіло, оволодівати 

ним, впливати на нього. Що пояснює поведінку людей та тварин і змушує 

виводити певні моральні заборони та приписи щоб убезпечити себе від 

негативних наслідків, чи навпаки, залучитися допомогою, навчитися керувати 

примарою.  

За Б. Маліновським, табу з’являється як похідна потреба людини у 

соціальному контролі. Поділивши потреби людини на первинні та похідні, він 

відводить ролі останніх, формування необхідних умов для забезпечення 

первинних. Первинні, біологічні потреби людини – необхідна умова її 

існування: сон, їжа тощо. Таким чином, можна зробити висновок, що суспільна 

мораль покликана необхідністю забезпечувати первинні потреби людини, а 

коріння її легітимізації полягає у функціональності дії.  

Натомість, теорія З. Фрейда, не вбачає функціональності в появі табу. За 

психологічним поглядом, табу змушує людину приховувати власні бажання, 

накопичення яких знаходить вихід у творчій діяльності або неврозах. 

Відповідно, напрошується висновок, що основи легітимізації суспільної моралі 

полягають в усвідомленні її важливості для творчої діяльності людини та 

розуміння потрібності тієї функції яку виконує творча діяльність як для 

окремих людей, так і для людства вцілому.  

Отже, табу є певним зародком суспільної моралі. У первісному суспільстві, 

воно постає, як результат соціалізації людини на магічній, релігійній, 

психологічній та функціональній основі і легітимізується процесом мислення, 

захисною реакцією на страх, необхідністю забезпечувати базові потреби 

людини та побічним ефектом – сублімацією у творчий розвиток. Моральний 

аспект табу поширюється на вербальні та невербальні речі. З переходом 

людства на постіндустріальний інформаційний етап розвитку, збільшенням 

сфери комунікацій, все більшої популярності почала набирати детабуїзація, як 

вербального так і невербального походження. Підняття, раніше заборонених 



тем сприяло пошуку нових шляхів вирішення проблем та спричинила хвилю 

нової раціональної табуїзації. З’явилися заборони що етизують медичну, 

наукову, екологічну та інші сфери діяльності людини. Разом з тим, поширення 

демократичних та ліберальних ідей похитнуло легітимізацію суспільної моралі 

і зробило майже всі теми дискусійними. Що спричинило втрату часу та 

відсутність рішучих дій, здатних привести до краху країну у захисті власних 

національних інтересів та позицій під час військового конфлікту, коли ситуація 

вимагає негайних і рішучих дій.                   
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