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Метод періодизації в системі методології
історико–біографічного дослідження
Висвітлено значення методу періодизації в системі методологічного
арсеналу історико–біографічного дослідження на прикладі наукової діяльності
доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН М. В. Зубця.
Охарактеризовано період становлення його наукового світогляду, чинники
формування пріоритетних наукових напрямів діяльності. Обґрунтовано, що
період 1990–2014 років пов’язаний з найбільшою творчою активністю вченого.
Узагальнено домінуючі напрями його наукових пошуків: селекція м’ясної і молочної
худоби, теорія породи та породотворення, лінійне розведення, оцінка племінної
цінності, біотехнологічні і генетичні аспекти селекції, основи племінної справи,
збереження та раціональне використання сільськогосподарських тварин тощо.
Ключові слова: тваринництво, порода сільськогосподарських тварин,
селекція, племінна справа, збереження генофонду.

Методологічна база історико–біографічного дослід
ження визначається, передусім, специфікою його об’єкта
і предмета, метою та завданнями. Об’єктивний аналіз
становлення наукового світогляду та творчих пошуків
окремого вченого уявляється можливим лише за умови
дослідження в конкретних історичних умовах і зв’язках,
що позначилися на певних етапах розвитку суспільства. Це
вимагає звернення до принципу історизму, застосування
якого в історико–біографічних дослідженнях ґрунтується
на використанні ряду притаманних йому переваг, а саме
універсальності, доступності та зручності у використанні,
необмеженості хронологічних і просторових відрізків
наукового пошуку, різноманітності арсеналу взаємо
доповнюючих історичних методів, їх органічного зв’язку
із загальнонауковими та іншими методами дослідження.
Досить ефективним засобом аналізу та впорядкування
досліджуваного матеріалу є метод періодизації. Його
застосування сприяє виділенню рівних за значущістю
періодів, в основу поділу яких покладено явища досить
складного часового, географічного та предметно–
тематичного типу.
Завданням даного дослідження було проведення
періодизації життєвого і творчого шляху відомого вченого
у галузі тваринництва, академіка НААН М. В. Зубця.
Окремі складники наукової діяльності вченого, його
творчого спадку досить детально вивчені М. Я. Єфіменком,
М. В. Гладієм, Ю. П. Полупаном, М. Свояченком [1; 2; 5;
6]. Однак до цього часу не виділено основні періоди та
форми наукової діяльності вченого, не узагальнено його
здобутки, характерні для певних хронологічних етапів.
Встановлено, що період становлення наукового
світогляду М. В. Зубця охопив 1957–1974 роки і пов’язаний
з його навчанням в Українській сільськогосподарській
академії (УСГА). На формування його пріоритетних
наукових напрямів важливий вплив зробили викладачі
академії, професори М. А. Кравченко, М. М. Колесник,
К. Б. Свєчин, П. Д. Пшеничний, їх учні та послідовники
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на відповідних кафедрах. Зокрема, перший декан
зоотехнічного факультету, завідувач кафедри розведення
сільськогосподарських тварин М. А. Кравченко був
розробником генеалогічних методів розведення, племін
ного використання високопродуктивних тварин, удоско
налення методів відтворного схрещування та розведення
за лініями. М. В. Зубець розвинув сформульовані вченим
принципи використання племінних тварин з рекордною
продуктивністю, способи оптимізації системи лінійного
розведення в скотарстві та ін. Особливий вплив на
формування наукових пріоритетів М. В. Зубця здійснили
фундаментальні наукові праці М. Ф. Іванова, Ф. Ф. Ейс
нера, М. Д. Потьомкіна, які досліджували проблему
селекційно–племінного вдосконалення вітчизняних порід
великої рогатої худоби.
Формування досвідченого фахівця, здатного вирі
шувати масштабні та складні завдання, завершилося на
Прилуцькій держплемстанції, де він працював на посаді
старшого зоотехніка після закінчення УСГА. М. В. Зу
бець розробляв плани штучного осіменіння, підбору
та замовних парувань для господарств зони діяльності
держплемстанції. З 1963 р. обіймав посаду головного
зоотехніка–селекціонера держплемзаводу «Тростянець»
Ічнянського району Чернігівської області. У ці роки у нього
з’явився глибокий інтерес до симентальської породи,
подальшому селекційно–генетичному вдосконаленню та
збереженню генофонду якої присвятив більшу частину
своїх наукових праць [4]. У 1965 р. М. В. Зубець поступив
до аспірантури УСГА за спеціальністю розведення
тварин. У цей період публікує свої перші наукові праці,
присвячені селекційно–племінній роботі та збереженню
симентальської породи, запровадженню морфологічних і
гематологічних досліджень у практику тваринництва.
У січні 1972 р. М. В. Зубець приступає до виконання
обов’язків головного зоотехніка відділу з племінної
справи Головного управління тваринництва та птахів
ництва в Міністерстві сільського господарства УРСР.
Через три місяці його переводять на посаду заступника
начальника відділу, потім начальника цього відділу та
заступника начальника Головного управління тварин
ництва та птахівництва. Учений безпосередньо займався
зведенням відомостей бонітування худоби, комплек
туванням племінних господарств, плануванням штучного
осіменіння, племінного підбору корів і телиць, підведенням
результатів соціалістичного змагання та роздоювання
корів, вивченням стану підготовки племінних господарств
до зимівлі тощо. Найбільш вагомим здобутком цього
періоду є захист в 1974 р. його кандидатської дисертації
«Обоснование подбора в заводском стаде крупного
рогатого скота». М. В. Зубець розробив оригінальну
методику створення жирномолочного стада, що ґрун
тувалася на виведенні маточних родин зі стійкою і
високою жирномолочністю впродовж усіх лактацій [3].
Наступний період, що охопив 1974–1990 роки, позна
чився домінуванням науково–виробничої і науково–
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дослідної діяльності. М. В. Зубець продовжив роботу
у Міністерстві сільського господарства УРСР, у
1978 р. очолив Управління м’ясного скотарства при
Головному управлінні тваринництва і птахівництва.
У 1980–1983 рр. М. В. Зубець – начальник Головного
управління сільськогосподарської науки Міністерства
сільського господарства УРСР. Якщо до цього часу його
науково–виробнича діяльність здійснювалася у площині
племінного тваринництва, то з 1980 р. вона набула
більших масштабів, охопивши всю аграрну науку.
З грудня 1983 р. – по липень 1984 р. був заступ
ником Міністра сільського господарства УРСР. У 1984–
1989 роках – начальник Головного управління сільсько
господарської науки, пропаганди, впровадження науково–
технічних досягнень і передового досвіду, член колегії
Міністерства сільського господарства УРСР. Основні
зусилля управління спрямовувалися на уточнення
тематики підвідомчих науково–дослідних установ,
закриття малоперспективних тем, укріплення матеріальної
бази відділів і лабораторій тощо. Майже двадцятирічна
робота М. В. Зубця в Міністерстві сільського господарства
та Держагропромі УРСР сформувала в нього якості
теоретика і прагматика, людини і керівника. Він став
зразковим стратегом і тактиком, політиком і дипломатом,
ученим і практиком на всіх рівнях буття − від особистісного
до загальнодержавного та міжнародного масштабу [6].
З січня по грудень 1990 р. М. В. Зубець був
заступником голови Президії Південного відділення
ВАСГНІЛ. Як основний здобуток цього періоду його
діяльності розглядали захист докторської дисертації
«Методы использования генофонда симментальской
породы при чистопородном разведении и скрещивании».
Учений вперше сформулював нову селекційну концепцію
вдосконалення симентальської породи, яка передбачала
використання методу багаторазового кільцювання на
унікальних близькоспоріднених тварин, формування
заводських ліній на основі спадковості кращих за
генотипом плідників і видатних рекордисток із провідних
родин. Теоретично обґрунтував шляхи і методи
раціонального використання генофонду симентальської
породи за внутрішньопородної селекції та міжпородного
схрещування, що забезпечувало зростання виробництва
молока і яловичини з урахуванням зональної специфіки
ведення галузі скотарства [3].
Наступний період діяльності академіка М. В. Зубця
охопив 1990–2014 роки і характеризувався домінуванням
науково–організаційної і науково–дослідної роботи.
З’явилися такі її нові форми, як педагогічна, законодавча,
публіцистична.
Активізувалася
популяризаторська
діяльність, що спрямовувалася переважно на висвітлення
здобутків вітчизняних учених з розроблення наукових
основ розведення сільськогосподарських тварин. Основні
зусилля М. В. Зубця в цей період спрямовувалися на
становлення головного галузевого науково–методичного
і координаційного центру – Національної академії
аграрних наук України. Упродовж 23 років він був
членом Президії, 15 років – Президентом, з 2011 р. –
почесним Президентом Академії. Значною заслугою є
те, що за умов глибокої економічної кризи він згуртував
учених, спрямовуючи їхній потенціал на відродження
національної аграрної науки в інтересах держави та
суспільства. Вперше на базі створених наукових центрів
у системі НААН розробив, апробував і задіяв струнку,
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ефективну систему впроваджувальної діяльності. За його
сприяння до реструктуризації Академії були залучені
Світовий банк і Міжнародний центр з національних
систем сільськогосподарських досліджень ISNAR.
Учений дотримувався чіткої наукової позиції, що
структурна перебудова та розвиток аграрного сектору
мають спрямовуватися на створення переважно великих
підприємств АПК на базі інтеграції та кооперації
приватних власників [1].
Означений період також пов’язаний зі становленням
науково–методичного і координаційного центру з
розведення і селекції тварин – Інституту розведення і
генетики тварин, який М. В. Зубець очолював у 1992–
1996 роках. Здобутком ученого є зміцнення матеріально–
технічної бази, розширення тематики науково–дослідних
робіт, зміцнення наукового потенціалу установи,
запровадження найбільш ефективних наукових розробок
у виробництво. За його керівництва набули актуальності
дослідження з селекції, генетики та біотехнології
тваринництва, збереження генофонду тварин. На базі
інституту розроблено основи сучасної теорії і методології
селекції у тваринництві, що сприяло кардинальному
перетворенню
вітчизняного
генофонду
тварин.
Характеризуючи науково–дослідну діяльність ученого
в цей період, слід зазначити домінуючі напрями його
наукових розробок: селекція м’ясної і молочної худоби,
біотехнологічні та генетичні аспекти селекції, теорія
породи і породотворення, етологія сільськогосподарських
тварин, автоматизація та комп’ютеризація галузі
тваринництва, збереження і раціональне використання
сільськогосподарських тварин тощо [4].
Таким чином, при проведенні істотко–біографічного
дослідження ефективним засобом аналізу та впоряд
кування документальної бази є метод періодизації. Його
застосування сприяє виділенню рівних за значущістю
періодів, в основу поділу яких покладено явища складного
часового, географічного та предметно–тематичного типу.
Проведено періодизацію наукової діяльності академіка
М. В. Зубця. Встановлено, що період становлення його
наукового світогляду охопив 1957–1974 роки і пов’язаний
з навчанням в УСГА та науково–виробничою діяльністю в
Прилуцькій державній племінній станції, держплемзаводі
«Тростянець» Чернігівської області, Головному управлінні
тваринництва та птахівництва Міністерства сільського
господарства УРСР. Формування його наукових уподобань
відбувалося під впливом фундаментальних наукових
праць відомих учених у галузі тваринництва, академіків
М. Ф. Іванова та М. Д. Потьомкіна, члена–кореспондента
Ф. Ф. Ейснера, професорів М. А. Кравченка, К. Б. Свєчина,
М. М. Колесника, П. Д. Пшеничного та ін. Виділено два
періоди наукової діяльності М. В. Зубця. Перший із них
охопив 1974–1990 роки і позначився домінування таких її
форм, як науково–виробнича та науково–дослідна. Період
1990–2014 років пов’язаний з найбільшою творчою
активністю академіка М. В. Зубця. Виділено домінуючі
напрями наукових розробок ученого: селекція м’ясної
і молочної худоби, біотехнологічні аспекти селекції,
теорія породи та породотворення, оцінка племінної
цінності, збереження і раціональне використання
сільськогосподарських тварин. Як основний його
здобуток розглядали розроблення теорії і методології
породотворення, що сприяло кардинальному якісному
перетворенню вітчизняного генофонду порід.
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На перспективу є доцільним більш детальне вивчення
періоду формування наукового світогляду академіка
М. В. Зубця, вивчення чинників становлення його
домінуючих наукових напрямів.
Список використаних джерел
1. Гладій М. В. Академік М. В. Зубець – талановитий учений,
організатор, політичний і громадський діяч / М. В. Гладій //
Розведення і генетика тварин: міжвід. тем. наук. зб. – К., 2015. –
Вип.49. – С.6–13.
2. Єфіменко М. Я. Зубець Михайло Васильович / М. Я. Єфі
менко // Вчені–селекціонери у тваринництві / наук. ред.: М. В. Зу
бець, В. П. Буркат. – К., 1997. – С.59–62. – («Українські вчені–аграрії
ХХ ст.»; кн. 1).
3. Зубець Михайло Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр.
за 1966–2012 роки / уклад. В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дер
леменко [та ін.]; наук. ред. В. А. Вергунов. – 3–тє вид., перероб. і
доп. – К., 2014. – 372 с. – (Біобібліогр. сер. «Академіки Нац. акад.
аграр. наук України»).
4. Зубець М. Вибрані твори / М. Зубець; упоряд. Б. Я. Панасюк. –
К.: Аграрна наука, 2003. – 591 с.
5. Полупан Ю. П. Академік Михайло Васильович Зубець
(спогади про Вчителя) / Ю. П. Полупан // Зубець Михайло
Васильович: бібліографічний покажчик наукових праць за 1966–
2012 роки / уклад. В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дерлеменко
та ін.; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2014. – С.68–75.
6. Свояченко М. Вірний син аграрної науки / М. Свояченко //
Зубець Михайло Васильович: біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1966–
2012 роки / уклад. В. А. Вергунов, М. М. Зубець, Т. Ф. Дерлеменко
та ін.; наук. ред. В. А. Вергунов. – 3–тє вид., перероб. і доп. – К.,
2014. – С.21–62. – («Академіки Нац. акад. аграр. наук України»).

References
1. Hladiy M. V. Akademik M. V. Zubets’ – talanovytyy uchenyy,
orhanizator, politychnyy i hromads’kyy diyach / M. V. Hladiy //
Rozvedennya i henetyka tvaryn: mizhvid. tem. nauk. zb. – K., 2015. –
Vyp.49. – S.6–13.
2. Yefimenko M. Ya. Zubets’ Mykhaylo Vasyl’ovych / M. Ya. Ye
fimenko // Vcheni–selektsionery u tvarynnytstvi / nauk. red. M. V. Zu
bets’, V. P. Burkat. – K., 1997. – S.59–62. – («Ukrayins’ki vcheni–
ahrariyi ХХ st.»; kn. 1).
3. Zubets’ Mykhaylo Vasyl’ovych: biobibliohr. pokazhch. nauk.
pr. za 1966–2012 roky / uklad. V. A. Verhunov, M. M. Zubets’,
T. F. Derlemenko [ta in.]; nauk. red. V. A. Verhunov. – 3–tye vyd.,
pererob. i dop. – K., 2014. – 372 s. – («Akademiky Nats. akad. ahrar.
nauk Ukrayiny»).
4. Zubets’ M. Vybrani tvory / M. Zubets’; uporyad. B. Ya. Pa
nasyuk. – K.: Ahrarna nauka, 2003. – 591 s.
5. Polupan Yu. P. Akademik Mykhaylo Vasyl’ovych Zubets’
(spohady pro Vchytelya) / Yu. P. Polupan // Zubets’ Mykhaylo
Vasyl’ovych: bibliohrafichnyy pokazhchyk naukovykh prats’ za 1966–
2012 roky. – K., 2014. – S.68–75.
6. Svoyachenko M. Virnyy syn ahrarnoyi nauky / M. Svoyachenko //
Zubets’ Mykhaylo Vasyl’ovych: biobibliohr. pokazhch. nauk. pr. za 1966–
2012 roky / uklad. V. A. Verhunov, M. M. Zubets’, T. F. Derlemenko ta
in.; nauk. red. V. A. Verhunov. – 3–tye vyd., pererob. i dop. – K., 2014. –
S.21–62. – («Akademiky Nats. akad. ahrar. nauk Ukrayiny»).
Apostol M. V., candidate of historical sciences, doctoral student,
National Scientific Agricultural Library (Ukraine, Kyiv),
apostolmv@online.ua
The method of periodization in the system of historical
and biographical research methodology
The value of the periodization method in the system methodological arsenal
of historical and biographical research on the example of the scientific activities of
the doctor of agricultural sciences, professor, academician of NAAS M. Zubets was
elit. The characteristics of the period of his scientific outlook forming, factors of
the priority research areas of his activities were made. The author has proved that
the period of 1990–2014 years was designated like the most creative activity of the
scientist. The dominant directions of his scientific researches: the selection of beef
and dairy cattle, the theory of breed and bread creation, line breeding, pedigree
estimation, biotechnology and genetic aspects of selection, the basics of breeding,
conservation and sustainable use of farm animals and others were generalized.
Keywords: animal husbandry, breed of farm animals, selection, breeding work,
preservation of the gene pool.
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Дослідження Київської держави
крізь призму праць Миколи Чубатого
Розглянуто наукові погляди М. Чубатого на становлення Київської
держави. Метою статті є дослідження Київської держави крізь призму праць
М. Чубатого. Вчений відзначав, що Київська Русь стала засновником Київсько–
Руської держави, котра складалася в основному з Київської Русі та колоніальних
територій. Дослідження розглядає питання етногенезу українського народу
пов’язане з походження Київської Русі як етнічного, географічного і державно–
політичного утворення. В підсумку автор робить висновок, що М. Чубатий
доводив, що Київська Русь – це одне, а дещо інше Київсько–Руська держава.
Дослідження ґрунтується на використанні комплексу загальнонаукових,
структурно–функціональних та історичних методів.
Ключові слова: Київська держава, М. Чубатий, Русь, Україна, історія,
етногенез.

Західноукраїнські землі другої половини ХІХ –
початку ХХ ст. дали чимало видатних українських діячів,
учених, людей, відданих національній ідеї. Були в Галичи
ні особистості, які своїми здібностями та наполегливою
працею зуміли побороти всі труднощі та вийти на
передові позиції творців української історичної науки.
До них належить нове, динамічне покоління вітчизняних
істориків, які працювали під науковим керівництвом
Михайла Грушевського, що мало переломне значення для
розвитку української національної історіографії у ХХ ст.
Серед них визначне місце своєю плідною та різнобічною
діяльністю посідає український історик – Микола
Дмитрович Чубатий (1889–1975 рр.).
Питання оцінки М. Чубатого як дослідника Київської
держави по різному трактувалось вченими. Складність
оцінок обумовлена перш за все тим, що праці ученого
охоплюють досить значний історичний період: обіймаючи
історію України від найдавніших часів до 60–х рр.
ХХ ст., комплексно проблема дослідження Київської
держави висвітлюється М. Чубатим у ряді історичних
праць. Це роботи «До питання про початки української
нації» [1], «Княжа Русь–Україна та виникнення трьох
східнослов’янських націй» [2] «Історія Християнства
на Руси–Україні» т. 1 (1965 р.), т. 2, ч. 1 (1976 р.) [3; 4],
«Українська історична наука (її розвиток та досягнення)»
[5].
Зазначимо, що інстинкт аналітичного історика,
який слідкує за подіями в Україні, спрямованими на
знищення національного стрижня минулого української
нації та паралельного процесу русифікації української
історіографії, змусив М. Чубатого присвятити багато
уваги дослідженню процесу етногенезу та формування
нації. Учений відзначав, що головною тематикою його
наукової праці є українська нація, її поява та консолідація
в одноцільний організм. Власне, питання виникнення
Київської Русі М. Чубатий вважав одним з найскладніших
в історії України. Пошук джерел нації Руси–України –
це була провідна ідея М. Грушевського. Цю ідею
розбудовували учні історичної школи М. Грушевського,
які були істориками–державниками і становили четверту
всесторонньо активну ґенерацію українських істориків.
Історики України четвертої ґенерації різних ділянок
історичних наук – загальної історії, археології, історики
українського права, етногенезу, етнографії, спираючись
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на праці чотирьох ґенерацій, дали повну та всесторонню
наукову систему минулого України. До них належав
і М. Чубатий [5, с. 18, 21]. Його цікавила перш за все
справа народження, консолідації та розвитку нації в
ділянці державного життя, церковного та правового, він
вважав себе істориком давньої історії та українського
середньовіччя [6, с. 70].
Зауважимо, що до дослідників Київської держави
в першу чергу відноситься М. Грушевський. Ще у
1904 р. він заклав у своїй праці «Звичайна схема
«руської» історії й справа раціонального укладу історії
східнього слов’янства», в якій прийняв за основу історії
східнослов’янських народів факт існування трьох
східнослов’янських народів: українського, білоруського і
російського, кожен з яких має свою власну історію [7]. На
основі вичерпних історичних, етнологічних, філологічних,
археологічних та антропологічних досліджень М. Гру
шевський зробив висновок, що східноєвропейська історія
повинна базуватися на етнографії основних народів Росії,
тому що Росія – це не держава однієї нації, а держава
багатьох народів. Іншими словами, історія України–Русі
розвивалася власне на українській території, а історія
росіян та білорусів розгорталася у їхніх територіальних
межах. Тобто початкова стадія української історії
починається за Київської Русі і триває до татарського
вторгнення в східну Європу, – наголошував М. Чубатий
[8, с. 355].
Провідною ідеєю М. Грушевського була історія
народу, а не держави, тому у першому томі своєї історії
він обґрунтував окремість росіян, українців і білорусів ще
від передісторичних часів. Проте він «не дав історичної
концепції старої Київсько–Руської держави, що було
очевидно слабістю Грушевського», – відзначав М. Чубатий
[5, с. 17].
Слід зазначити, що в 40–х роках ХХ ст. радянські
праці не намагалися заперечити існування національних
відмінностей між росіянами та українцями, – відзначав
М. Чубатий. Вони також не заперечували той факт, що
історія Київської Русі – це найдавніший період української
історії. Проте вони заявляли, що цей період є спільною
історією російського, українського і білоруського народів
[8, с. 353].
Таким чином, цю тему необхідно було доповнити
додатковими дослідами не тільки історичного, але й
археологічного, антропологічного і лінгвістичного харак
теру. Коли в М. Грушевського етногенетичне формування
трьох східнослов’янських народів залишається ще в
стадії гіпотези, то в М. Чубатого цей процес завершується
документально, а відтак синтетично. В процесі отримання
матеріальних доказів він цікавився археологічними
розкопками на території України, слідкував за знахідками
та використовував їх в підкріпленні тез етнічного
походження українців. Адже відстояти та довести
помилковість російської схеми чи сучасної донедавна,
радянської, з її наполяганням про «спільну колиску» всіх
трьох народностей – росіян, українців і білорусів, через
різні об’єктивні і суб’єктивні фактори було нелегким
завданням.
М. Чубатий критикував книгу Бернарда Пареса «Russia
and the Peace» («Росія і мир») через твердження автора, який
називав українців і білорусів не незалежними народами,
а росіянами, припускався й інших численних історичних
помилок. Учений писав, що коли якийсь журналіст або
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дилетант в історичних працях плутає Русь з Росією, його
можна пробачити, але коли він – професійний історик,
який повинен знати, що ці два терміни неідентичні, що від
старої Київської Русі походить не сучасна Росія, а Україна,
і що «русин» – це не росіянин, а насправді українець.
Проте у деяких місцях своєї праці Б. Парес вказував, що
українці не тільки відмінні від росіян, але вони – справжні
нащадки Київської Русі [9, с. 179].
Питання етногенезу українського народу М. Чубатий
намагався з’ясувати через такі дефініції історичної науки,
як народ і нація. Він розглядав народ як свідому своєї
єдності спільність мільйонів духовно зв’язаних людей, в
яких впродовж століть живуть ті самі духовні цінності –
мова, релігія, мораль і бажання жити на тій самій
території і обороняти її [5, с. 9]. Історик підкреслював, що
коли народ створював свою власну державу з правовою
та економічною системою, тоді й ставав нацією, адже
в Європі національність ототожнювалась власне з
державною приналежністю [5, с. 10].
Історик відзначав, що в ХІ ст. Русь і Русини були вже
не тільки народом, свідомим своєї єдності, а й нацією з
національною свідомістю і гідністю. Прикладів почуття
спільноти з усією руською нацією є багато, особливо у
Київському літописі з ХІІ ст. У цьому вчений посилався
на митрополита Іларіона, сучасника Я. Мудрого, який в
ХІ–ХІІ ст. Писав, що «ми є не з абиякої, а Руської Землі,
що є відомою по всіх кінцях світу» [5, с. 10].
Безпосередньо з питанням етногенезу українського
народу пов’язане походження Київської Русі як етнічного,
географічного і державно–політичного утворення.
Тож з’ясуємо походження терміну «Русь» за працями
М. Чубатого «Княжа Русь–Україна та виникнення трьох
східнослов’янських націй» [2], «Українська історична
наука (її розвиток та досягнення)» [5] та ін.
М. Чубатий висунув гіпотезу, згідно з якою першою
історичною назвою українського народу є русин, збірно
Русь. Уже в VII ст. Стосувалася вона племен Придніпров’я
до антів. Осередком Русі було плем’я полян в околиці
Києва. Згодом назва Русь поширювалася поступово на
інші племена Правобережжя – древлян, волинян, уличів,
тиверців та нарешті на білохорватів, мешканців Галичини
та обох узбіч Карпат. Назва Русь, русин була пов’язана
із світлою добою Київсько–Руської держави, тому
навіть після її розпаду наповнювала русинів почуттям
самовпевненості та культурної вищості під чужою владою
і свідомістю, що Русь має право на власне державне життя
[5, с. 9–10].
Таким чином, учений доводив, що Київська Русь у
другій половині ІХ ст. була вже державою, що охоплювала
територію на схід і захід від середущого Дніпра,
консолідуючи етнічно споріднені племена антської групи
слов’ян. На соціально–економічний та культурний стан
імперії вирішальний вплив мали географічні умови, а
саме кліматично–рослинні зони та водно–комунікаційні
артерії. Степ і лісостеп, що простягався від річки Дінця
до Карпат, впродовж сотні років був основною терито
рією українського народу. Саме на цих придніпрових
частинах у середині ІХ ст. була вже сформована
одноетнічна держава Київська Русь [5, с. 24]. Зона
східноєвропейського степу і лісостепу була сприятлива
для розвитку землеробства і скотарства. «Це територія
українського народу та його предків», – зазначав
М. Чубатий [5, с. 25].
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Історик прагнув обґрунтувати, що в добі Київської Русі
перед нашестям татар назва Русь мала етнічне розуміння
території та народу сьогоднішньої України, а північні
землі – це своєрідні колонії Русі. Тому М. Чубатий вважав,
що Русь була переважаючою частиною і творцем Київської
держави – імперії. Від середини ХІ ст. юридичне поняття
«Руська земля» поступово поширилося на всю державу,
а поняття «земля» в часи «Руської Правди» було тотожне
з терміном «держава». Отже, учений зазначав, що в ту
добу «Русь була етнічним поняттям нинішньої України, а
Руська земля – поняттям політичним, держави, створеної
Руссю, значить Київської імперії» [2, с. 16].
Окрім того, у статті «The Meaning of «Russia»
and «Ukraine» («Значення назв «Росія» та «Україна»)
учений відзначав, що в етнічній концепції давня Русь
була Україною, але ніколи не була Росією [8, с. 358]. М.
Чубатий наголошував, що в дотатарський період термін
Русь охоплював територію сучасної України і на території
Русі тоді не було етнічних російських територій [8, с. 360].
На основі аналізу цих історичних реалій учений
зробив висновок, що «Русь, Русин – це стара наша назва,
під якою наш нарід був могутньою державною нацією,
власником могутньої імперії» [5, с. 11–12].
З часів своєї першої появи на арені історії давня
українська Київська держава, відома під назвою Русь,
завжди була в тісних стосунках з грецьким світом. Вплив
греків на українців, особливо вплив грецьких колоній,
розкиданих по українському берегу Чорного моря,
історичний факт, – підкреслював історик у статті «Ukraine
and the Western World» («Україна і Західний світ») [10,
с. 151].
У свою чергу, Д. Дорошенко опублікував на німецькій
мові працю про історичне походження та значення слова
Русь, Росія та Україна. Автор впровадив у німецьку
термінологію стару назву Русь та вказав її значення
спочатку як назви полян, а згодом сьогоднішньої України.
З його думками погоджувався М. Чубатий, відзначаючи у
рецензії, що праця написана в об’єктивному та науковому
стилі й це надає їй «лиш більшої вартости та переконуючої
сили» [11, с. 311–312].
М. Чубатий вважав, що етнічною основою
давньоруської держави були анти, як перші історичні
предки українського народу. Учений писав, що анти – «це
далекі нащадки наддніпрянських трипільців і недалекі
предки історичних русинів, нинішніх українців» [2, с. 33].
Міркування М. Чубатого про антів знаходимо у статті
«The Beginnig of Russian History» («Початки російської
історії») [12]. Анти – давня землеробська цивілізація, яка
проживала на території сучасної України більше 2 тис.
років і пережила почергові вторгнення скіфів, сарматів,
готів, гунів і аварів. Вони зазнавали сильного впливу
грецької культури, оскільки вздовж узбережжя антів було
багато колоній. За свідченнями візантійських джерел,
анти мали демократичну форму правління. Влада їхніх
князів була обмежена радою, що складалася з голів сімей.
Вони володіли розвинутим відчуттям свободи і відчували
потяг до мистецтва. Жінки відігравали важливу роль в
житті антів, були вільними і рівноправними з чоловіками.
Анти населяли територію по обидва боки Карпат і на схід
аж до Дону. Вони утворювали найцивілізованішу частину
держави [12, с. 268].
М. Чубатий стверджував, що анти були розкидані по
всій території сучасної України. Угрупування, подібні
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до антів, змішуючись із слов’янами, поширились до
південних словен, південних поляків і на захід аж до
східного підніжжя Альп [8, с. 361].
Історик погодився з думкою російського археолога
П. Третякова, що політичні союзи антів і склавінів не
могли об’єднати у своїх межах усіх слов’янських племен.
Поза межами їх союзів залишилися північні слов’янські
племена, які заселяли верхів’я Дніпра та басейну Вісли,
а це була основна територія білорусів і частково росіян
[2, с. 33].
Саме тому М. Чубатий зробив висновок, що у
поселеннях антів видно не просто територію, але доволі
чітко позначено межі українського етнічного масиву:
на півночі – з майбутніми росіянами та білорусами,
на заході – з історичними предками поляків, на сході –
по річці Донець, на півдні – Чорним морем та обома
узбіччями середніх Карпат. Отож, етнічні межі антів
VI ст. були такі ж, як межі тих слов’янських племен, що
увійшли до складу Київської Русі в етнічному розумінні.
Це підтверджував навіть російський радянський археолог
Б. Рибаков, який писав, що матеріальні пам’ятки свідчать,
що культура, створена в VI ст. антськими слов’янами,
була основою для Київської держави, для багатої і
строкатої культури Київської Русі. Багато що з київського
життя Х–ХІ ст. входить своїм корінням в антську епоху:
землеробство, скотарство, рабство, спалювання рабинь
на могилі князя, збірки скарбів та ін. Київські князі Х ст.
розмовляли тією ж мовою, що й анти VI ст., вірили в того
самого бога Перуна, плавали тими самими антськими
водними шляхами [2, с. 33–34].
На основі аналізу цих історичних реалій М. Чубатий
стверджував, що поселення антів не переходило за
лісостепову смугу Східної Європи, тобто за північну
етнічну межу українського народу. Тому всі українські
історики й археологи і навіть неукраїнські (Л. Нідерле),
з російськими О. Спіцином, Б. Грековим та іншими,
індентифікують антів з безпосередніми предками Русі,
русичами–українцями. Б. Греков чітко стверджував,
що територією антської культури є смуга українського
чорнозему і перехідна смуга лісостепу, тобто основна
етнічна територія українського народу [2, с. 34]. Російські
вчені М. Погодін і О. Шахматов теж визнавали, як відзначав
М. Чубатий, що анти – це перш за все предки населення
сучасної України, але вони бездоказово хотіли їх вважати
предками усіх східних слов’ян. Далі історик наголошував,
що анти – «це предки лише українського народу, а їх
поселення покриваються виключно з Київською Руссю,
з нинішньою Україною в етнічному розумінні» [2, с. 35].
Додамо, що і в праці «Українська історична наука (її
розвиток і досягнення)» М. Чубатий наполягав, що
анти були перші історичні предки українського народу
і близько 560 р. вони заснували Київ і «десь тоді дали
початок першій державі над середущим Подніпров’ям,
яка вже відома в історії» [5, с. 22].
Розглядаючи середньовічний період української
державності, М. Чубатий ділить його на час існування
Київської Русі і Київсько–Руської імперії. Перший період
починається з VІ ст. (анти тоді влилися в плем’я полян)
і закінчується в Х ст. за князювання Олега, Ігоря, Ольги
і Святослава. Другий період – аж до 1169 р. (знищення
Києва А. Боголюбським) з тим, що майже половина
земель Київсько–Руської імперії залишалася об’єднаною
з Галицько–Волинським князівством до 1349 р. [6, с. 70].
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На переконання вченого, немає сумніву, що початком
історичних часів українського народу була Київська Русь,
як державний організм, створений антськими слов’янами.
Навколо Київської Русі почали об’єднуватися всі інші
етнічно споріднені племена. Отже, до неї як одноетнічної
держави приєднувалися території з населенням зовсім
іншого походження, економічного та духовного життя
і нижчої цивілізації. Вчений відзначав що Київська
Русь стала засновником Київсько–Руської імперії, котра
складалася в основному з Київської Русі та колоніальних
територій [2, с. 45].
Варто наголосити також на важливому, на нашу
думку, аспекті поглядів М. Чубатого щодо етногенезу
українського народу. Історик вказав, що одночасно з
політичним розпадом Київсько–Руської імперії у ХІІ ст.
назва Русь поширилася на захід і в середині ХІІ ст. Волинь
стала також частиною Русі. Отже, вкінці ХІІ і на початку
ХІІІ ст. Галичина стала частиною Русі, коли галицько–
волинський князь Роман Мстиславович, зайнявши Київ,
проголосив себе «самодержцем всея Руси». З того часу
і Галичина вважалась частиною Русі й брала активну
участь у захисті всієї держави від степовиків у битві
біля Калки (1223 р.), і пізніше неодноразово від татар.
На той час закінчилося формування українського народу
[2, с. 63].
Таким чином, М. Чубатий доводив, що Київська
Русь – це одне, а дещо інше Київсько–Руська держава.
Безперечним є те, що на території Київсько–Руської
імперії зародилися і розвивалися три східнослов’янські
народи, але не на території Київської Русі. Свою методу
етногенезу на прикладі української народу М. Чубатий
застосовував до процесу формування російського і
білоруського народів.
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Kiev state research through papers Nicholas Chubatyi’s
Considers scientific views of crested the formation of the Kievan state. The
article is a study of the Kievan state through the prism of the works of N. Chubaty. The
scientist noted that Kievan Rus was the founder of Kyiv–Rus, which consisted mainly
of Kievan Rus and colonial terytoriy. Doslidzhennya consider ethnogeny Ukrainian
people connected with the origin of Kievan Rus as ethnic, geographic and public–
policy formation. In the end, the author concludes that N. Chubaty maintained that
Kievan Rus – is one thing, something else Kyiv–Rus. The study is based on the use of
complex general, structural–functional and historical methods.
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Хто перетворив Мельхіседека
Значка–Яворського на ідейного
натхненника Коліївщини?
На прикладі відомої історичної постаті України XVIIІ ст. – Мельхіседека
Значка–Яворського розглядається проблема релігійного протистояння між
православними, уніатами та католиками на території півдня Київського
воєводства в період розгортання гайдамацького руху. Виділяються основні
аспекти становища православних церков та монастирів краю та напрямки
діяльності ігумена Мотронинського монастиря в обороні православної віри
на підконтрольному Речі Посполитій Правобережжі. Також ведеться пошук
причин, згідно з якими польські дослідники та мемуаристи XVIIІ – ХІХ ст.
називали очільником Коліївщини 1768 р. та гайдамацького руху загалом у
Київському воєводстві Мельхіседека Значка–Яворського.
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При розгляді питання стає зрозумілим, що саме особистісне протистояння
Мельхіседека з місцевою польською шляхтою та уніатським духовенством
за права православних священників та опіка церковним та монастирським
майном стали причиною того, що польські сучасники подій Коліївщини 1768 р.
приписали ігумену Мотронинського монастиря безпосереднє відношення до
організації гайдамацького руху на півдні Київського воєводства.
Ключові слова: православна церква, греко–католицька (уніатська) церква,
Мотронинський монастир, Мельхіседек Значко–Яворський.

Релігійне протистояння, що розгорнулося в
Правобережній Україні у XVIIІ ст. між православними,
уніатами та католиками, суттєво вплинуло на церковний
устрій регіону. Після підписання Вічного миру 1686 р. та
його ратифікації польським сеймом 1710 р. на землі, у тому
числі півдня Київського воєводства, почала повертатися
польська шляхта, яка для реалізації своїх духовних потреб
запрошувала представників католицького духовенства.
Подібні акції добре вписувалися в політику насадження
католицизму в Правобережній Україні. Для місцевого
населення, у якості проміжної ланки в переході із віри у
віру, активно впроваджувалася політика по зміцненню
позицій греко–католицької (уніатської) церкви. Доволі
швидко розгорталася боротьба не лише за паству, але й
церковне та монастирське майно. Козаки, які впродовж
XVII ст. виступали захисниками православної віри,
територіально опинилося «за кордоном», тобто, за межею
володінь українських земель Річчю Посполитою. Таким
чином православне населення Правобережжя опинилися
сам на сам із польською шляхтою та їхнім духовенством.
Варто зазначити, що, крім релігійної політики,
представники Речі Посполитої активно проводили вигідні
для себе економічні та політичні заходи, які в свою
чергу погіршували становище селян та міщан краю. Тож
виникнення та розвиток гайдамацького руху, що тривав
більшу половину XVIIІ ст., став реальним проявом
боротьби місцевого населення із польською шляхтою
та її представниками. Постійні утиски православного
духовенства, грабунки та конфіскація православних церков
і монастирів – це ті реалії, у яких опинилася православна
віра у XVIIІ ст. у межах Речі Посполитої. На часі стала
актуальною поява особистості, яка взяла б під захист
усе православне духовенство Правобережної України і
виступила активним борцем за права православного люду.
Такою особистістю був Мельхіседек Значко–Яворський.
Мета запропонованої статті полягає у висвітленні
релігійного протистояння на півдні Київського воєводства
у XVIIІ ст. крізь призму діяльності Мельхіседека Значка–
Яворського та з’ясуванні причин, через які польські
дослідники відвели ігумену роль організатора гайдамацтва
та Коліївщини 1768 р. в регіоні.
Для досягнення поставленої мети автор визначає такі
завдання:
– окреслити релігійне протистояння між православ
ними й уніатами на прикладі їх боротьби за церковне та
монастирське майно;
– висвітити діяльність ігумена Мотронинського
монастиря Мельхіседека як активного захисника право
славної віри.
Історіографія теми дослідження представлена в
працях і наукових доробках учених ХІХ – поч. ХХІ ст.
З–поміж дослідників ХІХ ст. питанню релігійного
протистояння між католиками та уніатами, а також
подіям гайдамацького руху та Коліївщини особливу увагу
приділили В. Антонович [1; 2; 3; 4], М. Максимович [10],
В. Істомін [9]. Хоча свою увагу вчені зосереджували
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на релігійних причинах Гайдамаччини, постать Мель
хіседека в більшості випадків згадувалася побіжно.
Я. Шульгін [16] значну увагу приділив аналізу польських
джерел та з’ясуванню причин особистісної неприязні
уніатів і католиків до ігумена Мотронинського монастиря.
Серед дослідників ХХ ст. достатньо уваги релігійній
діяльності Мельхіседека та аналізу польських джерел
того часу, у яких згадувався ігумен, приділяв П. Мірчук
[12]. Дослідники кін. ХХ – поч. ХХІ ст. розширили коло
своїх історичних пошуків при розгляді питання релігійної
боротьби православних і уніатів в Правобережній Україні
у XVIIІ ст. Вони залучають нові джерела та застосовують
сучасні методи дослідження при висвітленні гострих
історичних моментів взаємовідносин українців і поляків
упродовж указаного періоду. М. Довбищенко [8],
Ю. Мицик [11], І. Скочиляс [13], Ю. Христовська [14] та
Т. Чухліб [15] пропонують нові шляхи пошуку розуміння
особливостей співжиття представників різних напрямків
християнства в межах одного соціокультурного простору.
До кінця XVII ст. православна церква на Правобережжі
України належала до Київської митрополії. Після
підписання Вічного миру Київська і Переяславська
ієрархічні кафедри опинилися «за кордоном» (на території
підвладній Російській імперії) і контакти з українськими
землями, що ввійшли до складу Речі Посполитої,
ставали все більш ускладненими. При такій слабкій
ієрархічній залежності православні церкви й монастирі
постійно зазнавали таємних і явних переслідувань з
боку польсько–католицької та уніатської пропаганди.
У цьому активно допомагали польські комісари та дрібна
шляхта. Під постійним тиском православні протопопи
і їх намісники або були примушені до унії, або усунені
з посад. Православна єпархіальна влада в Переяславі не
відновлювала знищених чужою владою духовних санів.
Таким чином уніатські біскупи отримали свій постійний
вплив у тому числі на півдні Київського воєводства, а
переяславські архієреї були позбавлені будь–якого впливу
на свою закордонну паству. У священика, який погодився
на унію, були всі переваги. Він не був зобов’язаний брати
від прихожан презент чи згоду, для нього достатньо було
дозволу лише комісара чи губернатора і рекомендацій
декана [5, c. L–LVIII].
Докладні відомості про умови отримання в розпо
рядження священиком приходу містяться у статті
П. Г. Лебединцева «О способах сдержания прав сельского
духовенства в Киевской епархии XVIII – XIX вв.» (1860 р.).
Так, ціна презенту сягала від 30 до 150 рублів старою
срібною монетою, іноді додавалася ще й корова, іноді
презенти продавали з торгів, і прихід залишався за тим,
хто дав вищу плату. І навіть при переході маєтку в спадок
необхідно було сплачувати презент. При неможливості
сплатити презент, будинок священика могли пограбувати,
його худобу і зерно забрати, а самого взяти під варту [5,
c. LIX].
Дещо іншою була ситуація із православними
монастирями. Центральна частина Правобережної
України у XVIII ст. була центром православних
монахів. Так, між Ржищевим і Чигирином на відстані
300 верств знаходилися Чигиринський, Медведівський,
Мотронинський, Жаботинський, Лебединський, Мошно
гірський, Ірдинський, Виноградський, Корсунський,
Богуславський, Трахтемирівський, Канівський, Ржищев
ський, Лисянський та Маньківський монастирі. Чимало
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православних монастирів були щедро наділені великими
угіддями від своїх фундаторів. Саме цим викликано
інтерес до православних монастирів з боку уніатського
духовенства.
Тодішні монастирі були самостійними общинами з
повною і до певного часу абсолютно безконтрольною
свободою самоврядування. Усі більш–менш важливі
справи вирішувалися лише на загальній раді братчиків.
Влада братчиків, сила спільного голосу були такої ваги, що,
наприклад, ігумен монастиря не міг виїхати із монастиря
на віддалену відстань без згоди більшості ченців. Були
випадки, коли братчики силою своїх голосів усували
з монастиря ігумена [5, с. XXVII–XXІX]. Фактично
ігумен не міг самостійно приймати будь–які важливі для
монастиря рішення, не порадившись із ченцями цього
монастиря. Ці положення стосувалися і Мотронинського
монастиря. Саме там у період з 1753 по 1768 рр. ігуменом
був о. Мельхіседек Значко–Яворський [6, с. 589].
У 1761 р., за призначенням переяславського архієрея
Гервасія Линцевського, Мельхіседек став правителем
православних церков і монастирів у Правобережній
Україні, що належали до переяславської єпархії, і самим
ревним чином почав допомагати українським селянам
і міщанам зберігати православну віру. Число тих, хто
повернувся з унії в «благочестіє», як тоді говорили, у
60–х рр. XVIII ст. було дуже великим.
У донесенні до Гервасія 23 вересня 1761 р.
Мельхіседек писав, що 22 священики Чигиринського
староства виявили бажання приєднатися до православної
єпархії. Також він запитував Гервасія, чи приймати
вищезгаданих священиків у Мотронинський монастир
для навчання священнодійству (богослужінню), а
у випадку, якщо церква їхня силоміць буде зайнята
католиками чи уніатами, чи освячувати самому
священику таку церкву і чи продовжувати в ній служіння,
не очікуючи архіпастирського дозволу. На всі ці запити
було отримано позитивну відповідь. Таким чином усі
справи по поверненню церков до православ’я проходили
через ігумена Мотронинського монастиря. Персональна
закладка і освячення церков зближала Мельхіседека
з духівництвом і народом. З монастиря можна було
запросити православного священика, відмовити від унії
тих, хто вирішив її прийняти, звідси можна було взяти
ієромонаха для священнослужіння і здійснення треб [5,
c. LXXV–LXXXI]. Мотронинський монастир в особі його
ігумена став оплотом православної віри, чим обурював
місцеве уніатське духовенство.
Так ігумен Христинопільського монастиря Корнелй
Срочинський у повідомленні писав: «…Цей Мельхіседек,
після того як повернувся з Варшави додому, зараз
же частково сам, а частково через підручних почав
розголошувати різні давнішні трактати про унію
та православ’я, попередньо хитро змінивши їх…
У Черкаському, Канівському та інших староствах і в селах,
що належать до цих староств, а також у Смілянському,
Жаботинському,
Звенигородському,
Чигиринському,
Ольшанському, Городищівському і частково Корсунському
ключах він оголошував, що всім вільно можна переходити
з унії в православ’я. І ледве це вчинив, як усі названі ключі
з численними своїми селами заявили, що вони готові
прийняти православ’я…» [6, с. 341–344].
Фактично нові повноваження Мельхіседека давали
йому можливість турбуватися про встановлення в Україні,
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підвладній Речі Посполитій, православної віри. Діючи у
цьому напрямі, ігумен рік за роком розширював кордони
православ’я на Правобережжі, посилюючи на нього свій
моральний вплив. Таким чином місце його перебування –
Мотронинський монастир – стало центром православ’я,
а самі вороги почали називали Мельхіседека «царем
схизматичним» [5, с. XXХVIIІ]. Звичайно, такий розвиток
подій ніяким чином не міг тішити уніатське й католицьке
духовенство. Польська шляхта починає сприймати
Мельхіседека як особистого ворога, який стоїть на заваді
політики окатоличення населення Правобережної України.
Саме в цей час (2–га пол. XVIII ст.) з’являються перші
згадки про ігумена як особу, що має пряме відношення
до розгортання гайдамацького руху в 60–х рр. XVIII ст. в
районі своєї обителі. До цього частково мали відношення
й ченці Мотронинського монастиря.
Дехто з братчиків, будучи чимось незадоволені,
вимагали позбавити Мельхіседека честі ігумена,
вигадуючи на нього різні наклепи і звинувачення, у
числі яких головним було те, що він узгоджує свої дії з
гайдамаками і їх таємно укриває в монастирі. Одним із
таких наклепників був монах Амінадав, який не раз тікав
з монастиря, складаючи з себе обітницю, і неодноразово
був покараний Мельхіседеком, навіть ув’язнений і
битий батогами. Разом зі своїм родичем поляком він
утік у містечко Вільшану, склав там за порадою уніатів
на Мельхіседека донесення, ніби той має зв’язки з
гайдамаками. Доволі швидко в монастирі з’явився
загін військових, ігумен був схоплений і ув’язнений [5,
c. LXXXII].
28 лютого 1765 р. інструктор уніатського митрополита
Філіпа Володкевича, Василь Любинський, у своєму
листі до Гервасія жалівся, що монахи Мотронинського,
Мошногірського і інших монастирів приймають людей на
сповідь у Великий піст, вінчають кого не варто, що сам
ігумен Мотронинського монастиря закладає і освячує
церкви, не переймаючись тим, чи матимуть священики
засоби до існування, а священиків чигиринського і
жаботинського ключа залучають під свою протекцію, чим
віддаляють їх від уніатських архієреїв [5, c. LXXXVII].
Слідом
за
скаргами
Любинського,
комісар
Січинський, надісланий від уніатського овруцького
архімандрита, спочатку словесно, а потім і письмово
оголосив Мельхіседеку, що Мотронинський монастир
мають «відібрати на унію». Які для цього були підстави –
невідомо, але з досвіду Мельхіседек знав, що така заява
не є пустою погрозою. Варто лише якомусь інструктору
явитися із загоном жовнірів – і монастир було б пограбовано
й віднято, і ніякі скарги вже нічого б не змінили. Після
довгих роздумів ігумен вирішує їхати у Петербург шукати
захисту для православ’я [5, c. XCI–XCII].
24 серпня 1765 р. у листі до Гервасія із Петербургу
Мельхіседек писав, що немає ніяких підстав виражати
сподівання на швидкий успіх. До того ж, якщо про церкви
можна було вести мову, то про монастирі й слухати не
хотіли [5, c. XCIV].
Ім’я о. Мельхиседека Значка–Яворського і його
боротьба стали відомими в межах усієї Речі Посполитої.
При кожному обговоренні релігійного питання в
польському сеймі відразу лунало ім’я архімандрита
Мельхіседека. Його згадував кожним разом представник
цариці у Варшаві, порушуючи питання прав православної
віри, Надана ігуменом інформація звучала у всіх офіційних
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меморіалах царського уряду до польського сейму відносно
переслідувань православних у Польщі [12, c. 257–258].
Таким чином активна позиція ігумена у справі
захисту православної віри на підвладній Речі
Посполитій Правобережній Україні стала причиною
так званої «інформаційної війни», яку розгорнули проти
Мельхіседека поляки, всіляко намагаючись усунути його
від церковних справ або принаймні дискредитувати в очах
польської влади та особі короля. Повсякчас починають
з’являтися відомості про те, що саме Мельхіседек був
винуватцем уманських подій у 1768 р.
А. Мощенський, який не був свідком Коліївщини, бо
перебував у Варшаві, повернувшись в Умань у 1775 році,
від місцевих свідків подій зібрав інформацію й передав
її у формі власного повідомлення про Коліївщину. Цей
мемуарист бачив Коліївщину як помсту о. Мельхіседека
Значка–Яворського: «… за свого сестрінця, посадженого
поляками на паль, намовляє він (т. зн. ігумен Мельхіседек)
Залізняка і його товаришів, щоб вони підняли релігійну
війну проти Польщі…». До групи мемуарних джерел
треба зачислити й анонімну поему «Krotkie opisanie
wierszem polskim nieszczesliwey kleski w caley Ukrainie a
nayszczegolniey tyranskiey rzezi w miescie Umaniu przez
Maksyma Zelezniaka Zaporozca maypierwszego herszta
za poduszczeniem Melchisedeka Jaworskiego ihumena
Motrenins, nayprzod zbuntowanego a potym przylqczeniem
sie Gaty sotnika umanskiego zmocnionego na polskim i
zydowskim narodzie roku 1768 dopelnioney y spraktykowaney,
przez studenta szkol umanskich dla wiecznopomney calemu
swiatu pamieci zebrane y zlozone wierszem». Про те, у
якому дусі написаний цей твір, виразно говорить широкий
заголовок, а причина повстання зведена до одного: «все
те є від ігумена Мельхіседека. Він … збунтував темний
народ жаром релігії…» [12, c. 14–15]. Польський історик
Т. Корзон так окреслює причини Коліївщини: «Не треба
шукати інших мотивів, скоро для виявлення фактів різні
вистачає зіставлення кровожідного підбурювання темним
фанатиком (ігуменом Мельхіседеком) із подразненим
станом умів українського люду…». Корзон відкидає
навіть можливість, що українські повстанці мали якісь
інші мотиви та цілі [12, c. 14–15].
Утім, українські дослідники ще в ХІХ ст. зазначали, що
причиною того, що поляки назвали ігумена очільником,
головним бунтарем повстання є той факт, що він, по–
перше, надзвичайно активно захищав православну
віру й церкву, а з іншого – що ці дійства відбувалися на
невеликій малолюдній на той час території України,
півдні Київського воєводства, дійовими особами яких
були з одного боку переважно дрібна польська шляхта і
уніатське духовенство, а з іншої – православні священики,
монахи і селяни (тут мова йде не про селян–повстанців, а
прихожан) [5, c. XIX–XX].
Отже, саме активна релігійна позиція ігумена
Мотронинського монастиря Мельхіседека Значка–
Яворського у захисті православної віри перетворила його
на особистісного ворога багатьох представників польської
шляхти, католицького та уніатського духовенства не лише
в межах Київського воєводства, а й усієї Речі Посполитої.
Спроба ігумена винести проблему утисків православних
у Польській державі на міжнародний рівень настільки
обурила шляхту, що єдиним засобом для його усунення
видавалися намагання зв’язати діяльність Мельхіседека із
діями гайдамаків та подіями Коліївщини 1768 р., як апогею
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цього протистояння. Постійні звинувачення в його адресу
в решті–решт досягли своєї мети. Не зважаючи на те, що
на суді була встановлена безпідставність цих звинувачень,
під тиском польської шляхти Мельхіседека усунули з
Мотронинського монастиря. Тим паче, діяльність ігумена
в 60–х рр. XVIII ст. мала суттєвий вплив на зміцнення
православної віри та покращення стану православних
церков і монастирів Правобережної України, підвладної
Речі Посполитій.
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Who made Melchicedek Znachko–Jaworski the inspirer
of the Koliyivshchyna?
A famous historical figure of Ukraine of the 18th century. – Melchicedek
Znachko–Jaworski is used as an example for a researching the problem of religious
conflict between the Orthodox, the Uniates and Catholics in the South of Kiev
voivodship during the period of deployment of the Haidamak movement. The research
highlights the main aspects of the condition of the Orthodox churches and monasteries
of the region and the activities of the Abbot Motroninsky monastery in the defense of
the Orthodox faith in the Right Bank of territory controlled by the Polish–Lithuanian
commonwealth. Also there is a search for the reasons according to which Polish
researchers and memoirists of the 18th – 19th centuries called Melchicedek the
head of the Koliyivshchyna 1768 and the Haidamak movement in Kiev province. In
General, when considering the question, it becomes clear that Melchicedek’s personal
confrontation with the local Polish gentry and the Uniate clergy for the rights of
Orthodox priests and the care of the Church and the monastery’s property was the
reason that the Polish contemporaries of the events of the Koliyivshchyna 1768,
attributed to Abbot Motroninsky monastery related directly to the organization of the
Haidamak movement in the South of Kiev province.
Keywords: Orthodox Church, Greek–Catholic (Uniate) Church, Motroninsky
monastery, Melchizedek Znachko–Jaworski.
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Поміщики Київської губернії
у торгівельно–фінансовому підприємництві
(друга половина XIX – початку XX ст.)
З’ясовано регіональні особливості торгівельно–фінансової діяльності
поміщиків Київської губернії, виявлено фактори, які сприяли або гальмували
розвиток цієї сфери у регіоні, визначено роль поміщиків у процесі становлення
даної галузі.
Ключові слова: внутрішня і зовнішня торгівля, Київська губернія,
поміщики, ринок, сільське господарство, фінансове підприємництво.

У пореформений період економічні інтереси
багатьох поміщиків при збереженні зв’язку з сільським
господарством все більше спрямовувалися у промислову
сферу. Перебудовуючи свої маєтки на капіталістичний
лад, вони ставали водночас власниками промислових
і торговельних підприємств, членами акціонерних
компаній, власниками цінних паперів, прибуткової міської
нерухомості та інше. З позицій сьогодення дана проблема
варта дослідження, аналізу, і що найважливіше –
об’єктивних оцінок, оскільки роль поміщиків у фінансово–
торговій сфері в Київській губернії у пореформений
період дослідниками розглядалася мало.
Окремі аспекти торгівельно–фінансової діяльності
дворянства висвітлені в роботах О. П. Реєнта та О. В. Сер
дюка [11], О. Доніка [16], М. Москалюка [3], Н. Темірової
[6], та О. Пилипенка [7].
Торгівля була важливою умовою товарного вироб
ництва, яка постійно відігравала важливу роль у розвитку
продуктивних сил губернії. У силу збільшення об’ємів
торгівлі втягувалося все більше територій. У руках
поміщиків накопичувалися капітали, які в подальшому
використовувалися для розвитку виробництва.
Потужним джерелом нагромадження поміщиками
капіталів стала викупна операція. Поміщик міг за своїм
бажанням або жити на відсотки від викупних свідоцтв
(5% річних), або закласти їх в банку чи продати на ринку
цінних паперів. Власники викупних свідоцтв часто їх
продавали, і початок обігу свідоцтв помітно пожвавив
ринок цінних паперів. Так, за даними 1866 р., польські
поміщики Київського повіту отримали 47982 крб.,
Бердичівського повіту – 104804 крб. [1, арк. 1–10]. Станом
на 1 січня 1892 р. поміщики Київської губернії отримали
викупних платежів на суму 37438792,24 крб. [2, с. 137].
Значна частина цих коштів була використана
дворянством для перебудови своїх господарств, для
заснування нових і розширення вже існуючих промислових
закладів. При бажанні поміщики могли кредитуватися на
пільгових умовах у Державному та Дворянському банках.
З метою заохочення виробництва експортної
продукції для поміщиків, які займалися підприємництвом,
здійснювалися такі заходи як: повернення експортерам
акцизів на товари, які куплені в Російській імперії і в
подальшому продаж їх за кордон; повернення сплаченого
ввізного мита на сировину та матеріали, з яких вироблено
експортний товар; премії за вивезення продукції у вигляді
пільгових залізничних тарифів при вивезенні експортером
продукції залізничним транспортом [3, с. 25].
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Поміщики краю користувалися ще такими джерелами
збагачення, як дивіденди й біржові спекуляції; вони за
чималу винагороду виконували доручення синдикатів
і банків, домовляючись для них у правлячих колах про
казенні замовлення, вигідні кредити, субсидії й пільги.
Утім, незважаючи на всю цю практику сумісництва,
найхарактернішим для основної маси дворян (які не
були державними службовцями) залишалися операції з
цінними паперами й заставою нерухомості [4, с. 113].
Найпоширенішим видом торгівельно–фінансового
підприємництва поміщиків–землевласників губернії в
другій половині XIX – на початку XX ст. була торгівля
хлібом.
На внутрішньому ринку Київської губернії існували
всі форми торгівлі – ярмаркова, базарна, стаціонарна.
Основним і постійним місцем збуту продукції
поміщицьких господарств були численні ярмарки: міські,
містечкові, та сільські торги та базари. Найзначнішими
ярмарками Київської губернії, які мали всеукраїнське
та всеросійське значення, вважалися Контрактовий
(Стрітенський) ярмарок у Києві та Онуфрієвський ярмарок
у Бердичеві. Окружні ярмарки знаходилися в Білій Церкві
та Жашкові. Між ними не існувало об’єктивних протиріч,
оскільки вони органічно доповнювали один одного.
Їх взаємодія дозволила зерновому ринку нормально
діяти, успішно виконувати свою основну функцію по
забезпеченню товарного обміну між різними районами,
між міським і сільським населенням [5, арк. 9–10].
На Київщині землеробство давало значні хлібні
надлишки як в окремих господарствах, так і в цілому
в регіоні, продаж яких становив основний прибуток.
Головним продуктом поміщицьких господарств губернії
були озима пшениця, частково жито, ячмінь овес, просо.
Власники дрібних та середніх маєтків продавали хліб
безпосередньо купцям, комісіонерам хлібних контор, які
приходили до контор маєтків, де й укладались угоди [6,
с. 224].
Великі виробники встановлювали безпосередні зв’язки
з власниками переробних підприємств, борошномелами.
Стосунки ці мали в основному особистий характер і
були взаємовигідними. Наприклад, продажем зерна у
Смілянському маєтку графів Бобринських займалося
Головне управління їхніх маєтків і заводів. Продавалося
зерно за наявний розрахунок. Основним покупцем
пшениці виступали навколишні млини. Іноді хліб
надходив за кордон через посередництво Російського
для зовнішньої торгівлі банку в Миколаєві, а також через
експортні фірми. Ячмінь і просо продавалися в основному
на внутрішньому ринку, овес також надходив і за кордон.
Смілянський маєток Бобринських щороку давав понад
1 млн. пудів зерна, з яких на продаж надходило 540 тис.
[7, с. 128].
Маєтки Терещенків виробляли близько 10 млн. пудів
зерна. Збут пшениці в Теплицько–Ситковецькому маєтку
графа К. Потоцького, площа якого становила 26,2 тис.
дес., а рілля 18,2 тис. (69,5%), сягав 82,5% всього врожаю
(68,7 тис. пудів). Ця продукція реалізувалася в Одесі чи на
місцевих великих млинах [6, с. 220].
У маєтках графів Браницьких жито й овес вико
ристовувалися переважно для внутрішнього споживання,
пшениця та ячмінь надходили у продаж. Хлібні контори
Браницьких у Ліоні та Марселі були визначними центрами
хліботоргівлі в Європі. Майже 61% хліба у Марсель
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надходило з маєтків Російської імперії, в тому числі з
родючих латифундій графів Браницьких [8, с. 46].
Поміщиця Л. Л. Пешковська 6000 пуд. борошна із
свого млина в с. Погреби Таращанського повіту збувала
в Ніжин і Одесу. Дворяни Уманського повіту Журавський,
Янішевська і Васютинський відправляли продукцію своїх
млинарських закладів в Миколаїв, Єлисаветград, Одесу,
Кишинів, Бендери, Херсонську губернію. Княгиня М.
В. Свято–Четвертинська щороку збувала 100000 пуд.
борошна з млина в м. Дашев Липовецького повіту в різні
міста Російської імперії [9, арк. 2–6].
З Андрушівського маєтку А. Н. Терещенка у 1917 р.
було продано 97079 пудів озимої пшениці, 9269 пудів
ячменю, 6946 пудів вівса, 8920 пудів проса, 6000 пудів
гороху в Волинську губернію (Житомирський повіт) [10,
арк. 1–2].
З 1895 р. великі господарства отримали можливість
користуватися позиками з Державного банку під заставу
хліба і здавати його у зерносховища при деяких станціях.
Під товарний хліб також відкривали кредит товариства
взаємного кредиту. Але ця форма кредиту вважалася
надзвичайно тяжкою. На початку XX ст. помітний вплив
на хлібну торгівлю мали приватні банки, які видавали
позики під хліб чи приймали товар на комісію. Участь
банків у хлібній торгівлі надала можливість відправляти
зерно на великі ринки і за кордон. Але їхніми послугами
користувалися лише великі землевласники.
Зерно з Київщини поміщики відправляли за кордон
суходолом, або через морські порти. У регіоні на початку
XX ст. нараховувалася 31 залізнична станція, які щороку
відправляли понад 500 тис. пудів хліба. Найвизначнішими
з них були Біла Церква, Шпола, Миронівка, Умань, Тальне,
та інші. Для вивозу зерна мали значення й водні артерії –
Дніпро, Дністер, Південний Буг тощо. Зерно місцевого
походження та з віддалених районів надходило в губернію
для переробки й відправки борошна в інші райони, перш
за все північно–західні губернії Російської імперії, а також
за кордон – до Австрії, Німеччини, Царства Польського.
Частина борошна, виготовленого з місцевого зерна,
реалізувалася на місці [11, с. 280].
Важливу роль у торгівлі відігравала мережа шляхів
сполучення. Поміщики охоче підтримували будівництво
залізничних гілок у регіонах своїх маєтностей,
безкоштовно надаючи для цього власну землю. У 1876 р.
між Фастовом, Білою Церквою та Одесою пролягла
залізниця, побудована графами Браницькими, яка
пожвавила торгівлю на Київщині. Продовження цієї
залізниці з’єднало Києво–Брестську та Харківсько–
Московську залізні дороги, що відкривало доступ до
ринків Російської імперії та міжнародної торгівлі. За
останню чверть XIX ст. обсяги залізничних перевезень
зросли у 50 разів [8, с. 56].
За обсягами вивозу продовольчого зерна з України
Київщина займала третє місце. Середньорічний експорт
продовольчого зерна на Київщині за 1878, 1880 і 1882 рр.
становив – 10377 тис. пуд. (пшениці – 8576 тис. пуд.,
жита – 1801 тис. пуд.). Наприкінці XIX ст. щорічне
вивезення хліба з Київської губернії за кордон становило
19,9 млн. пудів від загальноукраїнського експорту (понад
178 млн. пудів). На початку XX ст. тривало зростання
обсягів експортного зерна. Зокрема, кількість вивезених
зернових хлібів у 1902 р. склала 21877 тис. пуд., у 1911 р. –
22400 тис. пуд. [11, с. 278].
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Посилений вивіз хліба на внутрішній і зовнішній
ринки призвів до зростання товарообороту на залізницях
України. Найбільше хлібів відправляли такі станції
Київської губернії як: Біла Церква – 3961 тис. пуд., Умань –
1797 тис. пуд., Київ – 1036 тис. пуд., Бердичів – 1002 тис.
пуд. Біла Церква була типовою станцією київського
млинарського району з переважанням борошняного
вивозу, обсяг якого становив 2491 тис. пуд. до всіх
відправлень. З цієї кількості в межах району залишалося
1048 тис. пуд., на іноземні ринки було відправлено 392 тис.
пуд. [12, с. 30–31].
Найважливішими чорноморсько–азовськими портами
по вивозу хліба з Київської губернії були Миколаїв, Одеса,
Ростов, Новоросійськ, Таганрог, Маріуполь, Бердянськ,
Севастополь. З Миколаєва та Одеси хліб Київщини
вивозився головним чином до Англії, Франції, Пруссії,
Австрії, Італії, Бельгії, Голландії, Іспанії, Швеції, Єгипту,
Америки. В 1902 р. з 21877 тис. пуд. хліба вивезеного
з Одеси та Миколаєва, на окремі країни припадало:
Пруссія – 12092 тис. пуд. хліба, Австрія – 295 тис. пуд., у
1911 р. з 21499 тис. пуд. хліба на кордон з Пруссією було
вивезено 10980 тис. пуд., з Австрії – 1260 тис. пуд. Агенти
іноземних торгових домів посилали за кордон проби хліба,
а потім, одержавши схвалення, купували його по частинах
у комісіонерів і відправляли у свої країни [11, с. 302–306].
З другої половини XIX ст. Київська губернія вважалася
головним регіоном цукрової промисловості Російської
імперії, де на перше місце вийшла оптова торгівля
цукром – піском. Вона відбувалася безпосередньо на
заводах, а також на ярмарках і товарних біржах.
Провідну роль у торгівлі цукром відігравав
торговельний будинок Терещенків. Він був створений для
хлібної торгівлі, але згодом перетворився на найбільший
в регіоні центр торгівлі цукром. Окрім п’яти власних
заводів, які переробляли понад півмільйона берківців
буряків, Терещенки підтримували діяльність більшості
навколишніх заводів. Місцева ціна цукру в 1868 р.
становила 4,4–4,5 руб. за пуд, у Москві – 5,25 руб. Так,
«Товариство цукрових заводів братів Терещенків» у
1883–1884 рр. одержало прибутку 738849 руб. 74 коп. [13,
арк. 7].
Поряд із державною існувала приватна монополія,
синдикат рафінерів, який утворився у 1902 р. Він
встановлював норми виробництва і ціну цукру на
ринок. Так розпочався процес активного зрощування
великих землевласників–цукрозаводчиків з фінансовою
буржуазією. З початку зв’язок цукрових заводів з
приватними комерційними банками обмежувався сферою
кредиту для поповнення обігових коштів. Наступною
стадією проникнення банківського капіталу в цукрову
галузь стала безпосередня участь банків у діяльності
цукрових підприємств, або їх купівля [14, арк. 30].
У 1909–1910 рр. Олександрівському Товариству
цукрових заводів належало 3 заводи, які виробляли в рік
3316399 пудів цукру на суму 15538227 руб. [15, арк. 10].
Запровадження наприкінці 1890 р. – на початку 1900 р.
державної горілчаної монополії призвело до посилення
регулюючої ролі держави в галузі гуральництва і
сприяло підтримці поміщицьких винокурень. Зокрема,
коли у 1894 р. виникла криза перевиробництва спирту,
з метою недопущення її поглиблення після скликання
Всеросійського з’їзду ґуральників, держава взяла на себе
право монополії на закупівлю та збут горілчаних напоїв.
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Запровадження цієї монополії було надзвичайно вигідним
для поміщиків, оскільки держава щедро відшкодовувала
їм втрату «права пропінації». Отримання від казни великої
винагороди за втрату такого права було різновидом
викупу, який здійснювала держава. У результаті протягом
1897–1911 рр. власники гуралень Київщини отримали
великі прибутки. Так, графиня Тишкевич, власниця
м. Бердичева, отримала разом з компаньйонами 330 тис.
руб., графи Бобринські – 146 тис. руб. [16, с. 110].
Головним джерелом забезпечення прибутків гуралень
були пільгові ціни на спирт, які встановлювалися без
урахування собівартості, відповідно до запитів поміщиків,
які на початку XX ст. домоглися подальшого збереження
та збільшення відповідних привілеїв. Так, з 1904 р.
скасовувалися торги на не розверстаний спирт, вся
продукція дрібних і середніх заводів здавалася в казну,
ціни на яку постійно підвищувалися. У разі невиконання
заводчиками договорів із казною на ректифікацію спирту,
штрафи та неустойки не стягувалися. За ректифікацію
спирту казна платила їм майже вдвічі більше, ніж
коштувала ця операція на казенних заводах. У зв’язку з
тим, що розміщення виробництва спирту визначалося не
попитом на нього, а розташуванням поміщицьких маєтків,
казна брала на себе витрати з перевезення цього продукту.
Дії уряду сприяли зростанню виробництва і постійних
прибутків виробників горілчаної продукції. Водночас
привілеї були головним стимулом до відкриття нових
заводів, що сприяло зміцненню економіки поміщицьких
латифундій.
Міністерство фінансів для врегулювання винокурного
виробництва заохочувало вивіз спирту за кордон з метою
розширення ринків збуту. У першій половині 60–х років
експорт спирту не перевищував 100 тис. відер. У період
між 1869 і 1873 рр. експорт спирту становив у середньому
661170 відер на рік. У 1884 р. була встановлена додаткова
3% премія для вивозу очищеного спирту міцністю не
нижче 95 градусів для покриття витрат на очищення
спирту. Зростання вивізної премії сприяло збільшенню
експорту спирту. В середньому за десятиріччя (1900–
1910 рр.) Київська губернія відправляла за кордон 16%
російського вивозу спирту [3, с. 18].
Велика кількість поміщицьких господарств були
постачальниками лісу на внутрішній і зовнішній ринок.
Так, наприклад, з Радомишльського повіту, в межах
якого протікала р. Уж (притока Прип’яті), відправлялися
необхідні партії круглого лісу на Пінськ і далі до р.
Німана і Вісли. Залізницями направлялися переважно
до Німеччини дубова «клепка» в м. Мемель і дубові
«рунди», тобто кряжі великого діаметру. Цими ж
шляхами з Васильківського, Київського, Чигиринського,
Черкаського повітів відправлялися найбільш цінні соснові
і дубові колоди в Одесу, Херсон, Миколаїв. Важливими
пунктами відправлення лісових матеріалів за кордон
були Київ і Черкаси, які були не лише споживчими але й
розподільними ринками. Роль цих двох головних ринків
лісу України була обумовлена їх розташуванням на р.
Дніпро та поблизу залізничної мережі [17, с. 24].
Значення лісівництва для окремих повітів Київщини
можна з’ясувати завдяки статистиці відправлень вантажів
залізницями та водним шляхом. Так, за 1905–1909 pp. з
губернії було відправлено 27 млн. пудів деревини.
Північна частина губернії входила до складу Полісся
і на долю цієї смуги припадало 2/3 відправлень краю.
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Відправлення дров до інших регіонів Російської імперії
складало – 33% [18, с. 37].
Таким чином, поміщицькі господарства Київської
губернії, володіючи великими земельними площами
і необхідними для переробки сільськогосподарської
сировини засобами, займали досить надійні позиції на
внутрішньому і світовому продовольчому ринку. Це
забезпечувало стабільність цін на внутрішньому ринку
Російської імперії. Однак, низький рівень організації
зовнішньої торгівлі, а також слабкість транспортно–
промислової інфраструктури, обмежували прибутки
та потенціал як середніх та дрібних поміщицьких
господарств, так і великих експортерів аграрної продукції.
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Landlords of Kiev province in trade – financials entrepreneurship
(second half of XIX – beg. XX centuries)
This article is designed to find out the regional features of the trading and
financial activities of the landowners in Kiev province, to identify the factors that
contributed to or hindered the development of this sector in the region, to determine
the role of landowners in the making of the industry.
Keywords: internal and external trade, Kiev province, landlords, market,
agriculture, financial entrepreneurship.
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Прорахунки в діяльності
муніципальної влади міста Харкова
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Розкривається діяльність муніципальних органів міста Харкова наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. в контексті основних прорахунків здійснення
самоврядної політики Харківської міської Думи та Управи. Метою статті
є висвітлення основних недоліків діяльності гласних зазначеного періоду.
Дана стаття обумовила комплексне застосування загальнонаукових та
спеціальних історичних методів. Серед перших використані методи аналізу,
синтезу фактів та джерел, структурно–системний метод. Серед других –
порівняльно–історичний, проблемно–хронологічний. Аналізуючи муніципальну
діяльність управлінських установ м. Харкова в контексті критики, можна
виділити певні недоліки їх функціонування: розгляд справ у Думі без дотримання
певного регламенту; низьке інформативне донесення справ місцевого
самоврядування суспільству; важливі питання лежали невирішеними багато
місяців, і, навіть, років; протягом багатьох місяців Дума та Управа займались
справами, які можна було віддати під контроль судів або поліції; частими є
постанови Губернського з земських та міських Присутствія про відміну
постанов Харківської Думи по причині їх незаконності; часто не були зроблені
правильні пріоритети в питаннях благоустрою міста; приймались рішення
про збільшення заробітної платні особам міського Управління в умовах Першої
Світової війни та глобальних проблем харків’ян.
Ключові слова: муніципальна влада, місто Харків, прорахунки в діяльності,
критика, благоустрій.

Серед багатьох проблем, які потребують вирішення
в ході реформування самоврядування в Україні, є
підвищення ефективності управління та взаємодії між
його установами різного рівня. Саме тому використання
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досвіду функціонування харківської муніципальної влади
є важливим для створення сприятливих умов розвитку
самоврядних структур у наш час. На окрему увагу
заслуговує критичний аналіз та висвітлення недоліків
і прорахунків Харківської Думи та Управи з метою
уникнення цих помилок в майбутньому.
Сучасні науковці приділяють значну увагу питанням
самоврядних структур Харкова. Зокрема, дослідники
О. М. Головко [2], В. М. Токарєв [14; 15], А. Л. Антонов,
В. Л. Маслійчук, А. Ф. Парамонов [1], О. Н. Ярмиш
[16] у своїх дослідженнях розглядають становлення
та функціонування муніципальної влади Харкова,
зосереджуючись переважно на результативних аспектах
діяльності Харківської Думи і Управи та ефективній
політиці гласних.
Завдання. Критичний аналіз основних напрямів
діяльності муніципальної влади Харкова наприкінці
ХІХ – початку ХХ ст.; виділення основних прорахунків,
допущених гласними.
Безпосередній учасник діяльності муніципальної
влади м. Харкова Є. О. Гордієнко зазначав, що незалежно
від складу гласних справи в Думі розглядались без
дотримання певного регламенту, після докладів
починались суперечки, гласні не дотримувались черги,
говорили дуже багато, повторюючи одне і теж саме кілька
разів, спокійного обговорення проблем не бувало [3, с. 23].
Іноді головуючий на засіданні не міг розібратись в великій
кількості пропозицій, ставив питання на голосування, яке
відбувалось шляхом сидіння чи стояння. В такій ситуації
справи вирішувались здебільшого позитивно, з огляду на
те, що гласним лінь було підійматись.
Справи місцевого самоврядування були мало відомі
суспільству. Хоча друкувались кошториси, грошові звіти
та журнали Думи, немає звітів Управи стосовно стану
міського господарства за період з 1887 по 1894 рр. Самі
гласні не знали, чи виконувались постанови Думи та які
були результати цих розпоряджень.
Відносно швидкості вирішення справ: важливі питання
лежали невирішеними багато місяців і, навіть, років.
Часто такі справи передавались в Думу і вирішувались
нею протягом значної кількості засідань. Наприклад, на
вирішення питання про благоустрій конної залізниці у
місті було витрачено 47 засідань [3, с. 24].
Протягом багатьох місяців Дума та Управа займались
справами, які можна було віддати під контроль судів
або поліції. Наприклад, з квітня по грудень 1911 р.
муніципалітет займався справою стосовно звільнення
лікаря 3–ого відділення дитячої амбулаторної лікарні
[4, арк. 554]. Довга тяганина з великою кількістю заяв,
докладів, обвинувачень, пояснень з боку всіх учасників
цієї справи не стосувалась благоустрою міста та його
мешканців. Дане питання було локальним і не стосувалося
всього міста.
Проводячи порівняння діяльності органів міської
влади всієї країни, «Харківські Губернські Відомості»
прямим текстом вказують на недоліки муніципальної
влади Харкова. По–перше, міська влада критично мало
виділяє коштів на заходи, спрямовані на покращення
загальних санітарних умов у місті: у кошторисі витрат
на 1902 р. за цією статтею значиться сума 27685 р., в
кошторисі витрат на 1901 р. сума в розмірі 27615 р. І в
першому, і в другому випадках дані суми складають лише
1% всього кошторису витрат. Наведені цифри є сумною
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дійсністю того, наскільки другорядне значення надавалося
боротьбі з санітарними недоліками міста.
Зі звіту міського Голови за 1901 р. дізнаємося, що
неопосередковано на санітарні заходи було витрачено
19 642 р., інші кошти пішли на утримання скотопригінного
та кіннопригінного двору, що не має прямого відношення
до санітарної організації. Отже, грошові асигнування
на вирішення санітарних потреб були незначними.
Управлінські структури майже ігнорували першочергові
потреби оздоровлення міста і створювали господарський
абсурд: електричне освітлення серед бруду, смороду,
інфекцій, відсутності достатньої кількості чистої води.
Крім цього, якщо витрати на санітарне оздоровлення
міста були стабільно мізерними, то витрати на утримання
особового складу міського Управління постійно
збільшувалися. Наприклад, у 1897 р. вони становили
82 790 р., в 1900 р. – 115 000 р., в 1902 р. – 122 633 р. [13,
с. 4].
На наш погляд є нераціональним облаштування
театрів, банківських будівель та критих ринків, клумб,
тощо в умовах незадоволення першочергових потреб
міста: відсутності мостових, наявності неприбраних
нечистот на вулицях, їх сморід. Міському Управлінню
слід було зробити правильні акценти та пріоритети в
питаннях благоустрою, першочергово звернути увагу на
вирішення першочергових проблем, відклавши на деякий
час капітальні проекти нових будівель.
Питання про облаштування місць для купання в місті
відноситься до значних санітарних проблем м. Харкова.
В умовах літньої спеки та пилу харків’яни купались
в забруднених та пересихаючих річках, ризикуючи
не тільки здоров’ям, але й життям. Місто мало тільки
одну громадську купальню, яка з огляду на масштаби
м. Харкова не задовольняла вирішення санітарних
проблем мешканців. Харків’яни 12 вересня 1903 р. вже
звертались із клопотанням про надання дозволу та коштів
на відкриття ще однієї народної купальні до Управи. На
даний народний запит Дума постановила: питання про
народну купальню передати на розгляд до міської Управи
та міської Фінансової комісії. До січня 1905 р. дане
питання так і не розглядалося Управою [7, арк. 1].
Тільки в січні 1905 р. знов підіймається питання про
облаштування народних купалень. На засіданні Управи
її член А. Ф. Брандта висунув пропозицію влаштувати
сурогат народної купальні – суспільний душ, на кшталт
міст країн Заходу (Мюнхен), облаштування якого буде
супроводжуватись значно меншими витратами для міста
[7, арк. 1]. Але остаточного задокументованого вирішення
даного питання не має.
Господарське відділення міської Управи приймала
численні скарги від приватних осіб щодо відсутності
освітлення міських вулиць. Однією з таких є заява
мешканців Коцарської та Дмитрівської вулиц про те, що
освітлення цих вулиць здійснюється в останню чергу,
харків’яни прохають Управу освітлювати дані вулиці
своєчасно [9, арк. 31].
Протягом декілька років очищувальні роботи мостів,
які повинні були проводитись з боку підрядчиків з
очищення міста, мали незадовільний стан. Зокрема,
у 1916 р. очищувальні роботи мостів не проводились
зовсім. Баготочисленні заяви та прохання Господарського
відділу Управи на ім’я підрядчика з очищення міста не
принесли бажаного результату. Також не проводились
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очищувальні роботи тротуарів та скверів. Отже дане
питання потребувало більш ретельної уваги і з боку
Управи, і з боку підрядчиків, оскільки недбале ставлення
до цієї проблеми призводило до руйнування мостів,
скверів, тротуарів, і як наслідок до небажаних витрат на
ремонтні роботи [8, арк. 2].
З огляду на події І Світової війни чималі витрати
Думи не були раціональними. Наприклад, Дума
розглядає і заслуховує пропозиції гласних по збільшенню
заробітної платні особам міського Управління з огляду
на подорожчання життя та військові події. З даними
пропозиціями Дума погоджується та передає це питання
на розгляд Фінансової комісії для знаходження можливих
джерел додаткових доходів міста задля задоволення даних
потреб [5, арк. 19]. Джерелом цього фінансування міське
Управління вбачає підвищення тарифів для міських
підприємств [10, с. 5].
Цікавим є те, що головною статтею додаткових витрат,
пов’язаних з подорожчанням життя, є відсоткова грошова
допомога міським службовцям та робітникам. Загальна
сума цієї статті складає 1 500 000 р., і ще 500 000 р. на
збільшення заробітної платні службовцям та робітникам
[10, с. 3]. За таких умов проект кошторису витрат на 1917 р.
становить 14 336 000 р., що на 4 000 000 р. більше ніж
витрати за кошторисом на 1916 р. Ці 4000000 р. складали
наступні статті витрат: 2 000 000 р. – заробітна платня
службовцям та робітникам у зв’язку з подорожчанням
життя внаслідок військового часу; 1 000 000 р. – витрати
пов’язані з подорожчанням палива, матеріалів, продуктів,
ремонтних робіт; 1 000 000 р. – обумовлений природнім
приростом міста та його підприємств [5, арк. 25]. Таким
чином план кошторису на 1917 р. виявися непомірно
дефіцитним: витрати значно перевищували прибутки.
Висновки і перспективи подальших досліджень.
Критикуючи діяльність харківської муніципальної влади,
виявляємо бездіяльність гласних у вирішенні важливих
для міста та його мешканців проблем або віднесення їх до
другорядних. Прослідковуємо помилкові рішення Думи
та Управи щодо першочергового фінансування потреб
благоустрою міста. Перспективи подальших досліджень
полягають у вивченні освітньої та соціальної діяльності
управлінських структур Харкова наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст.
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Miscalculations in activity of municipal power of city of Kharkov
in the end ХІХ – in beginning of ХХ of century
In the article activity of city governments of city of Kharkov is characterized in
the end ХІХ – at the beginning ХХ of century in the context of basic miscalculations
of realization of self–government politics of Kharkov municipal Thought and Justice.
The aim of the article is illumination of basic lacks of activity of vowel the marked
period. This article stipulated complex application of scientific and special historical
methods. Among the first the used methods of analysis, synthesis of facts and sources,
structural, historical, comparative methods. Among the second problem–chronologic.
Analyzing municipal activity of administrative establishments of Kharkov in the
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context of criticism, it is possible to distinguish the certain lacks of their functioning:
often in Thought taken shipping without the observance of certain regulation; the
matters of local government were small known to society; important questions lay
unsolved many months, and, even, years; during many months Thought and Justice
engaged in businesses that can be given under control of courts or police; frequent are
resolutions Province from municipal Rule about abolition of resolutions of Kharkov
Thought, on reason of their unlegality; often correct priorities were not done in the
questions of equipping with modern amenities of city; made decision about a rise in
wages to the persons of municipal Management in the conditions of First World war
and global problems of Kharkov.
Keywords: municipal power, city Kharkov, miscalculations in activity, criticism,
equipping with modern amenities.
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Релігійний чинник в історії
становлення українського Донбасу
(ХІХ – перша третина ХХ століття)
в новітній українській історіографії
Проаналізовано наукові праці вітчизняних професійних істориків 1990–х
років – початку XXI століття з історії релігійного чинника в українському
Донбасі протягом XIX – першої третини ХХ століття. Релігія є ключовим
соціальним інститутом, тому взаємодія з органами державної влади та
політична стратегія державних інститутів релігії і церкви є актуальним. До
початку XXI століття в Україні відбулося накопичення сучасних історичних
досліджень, присвячених релігійному фактору в історії окремих регіонів,
зокрема й Донбасу. Це вимагає детального аналізу різнопланових науково–
історичних праць з історії релігії та церкви Донбасу ХІХ – першої третини
ХХ століття.
Визначено найбільш популярну проблематику у вивченні релігійної історії
Донбасу. Акцентовано увагу на особливій ролі православ’я в становленні
релігійної мапи регіону та домінуванні наукових робіт, присвячених саме
православним інституціям.
Ключові слова: державна політика, Донбас, історія, православ’я, релігія,
сучасна українська історіографія, Україна, церква.

Конфесійний фактор у сучасній Україні залишається
досить важливим чинником суспільного розвитку.
Однак, в радянському історіописанні історія релігії та
церкви в Україні розглядалася під ідеологічним кутом
зору і студіювання історії релігії і церкви залишалося
«маргінальною», «фронтирною», регресивною й непер
спективною проблематикою у полі дослідження історика.
Переосмислення та відхід від ідеологічних засад в
історіографії, запозичення модерної теоретичної бази та
методології надає реальну можливість вивчення історії
релігії та церкви в контексті історико–регіоналістичних
студій.
Проте,
зазвичай
подібна
проблематика
розглядається через призму досліджень культурологів,
релігієзнавців, філософів, психологів, представників
релігійних культів, тому вивчення історії релігії та
церкви в Україні загалом і у Донбасі, зокрема, під кутом
зору фахового історика, історіографа сприяє всебічному
аналізу цієї проблеми.
Метою статті є визначення ролі конфесійного
фактору в становленні українського Донбасу упродовж
ХІХ – 30–х рр. ХХ століття у складі Російської імперії
та СРСР в сучасних українських науково–історичних
дослідженнях.
Академічним пошуком у царині історії релігії та
церкви українського Донбасу ХІХ століття – 1930–х рр.
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були відзначені праці І. Довжука та С. Підченко [1; 2],
Л. Моісєєнко [3; 4], С. Татаринов і Н. Тутової [5], А. Федьків
[6], А. Фесенка [7], О. Форостюка [8] та інших. Окремі
питання інституційного зростання історичної науки щодо
розвитку релігійної тематики на теренах українського
Донбасу відображена у авторській монографії [9].
Останнім значним, фундаментальним напрацюванням
є колективна монографія «Донбас в етнополітичному
вимірі» (2014), опублікована науковими співробітниками
Інституту політичних та етнонаціональних досліджень
імені І. Ф. Кураса НАН України, яка окрім вивчення
історичної ретроспективи етнонаціонального чинника
фіксує роль релігійного фактору в становленні та розвитку
Донецької і Луганської областей України [10].
О. Форостюком ще у 1999 р. в одній із перших
монографій у новітньому українському історіописанні
історії релігійних громад в Україні ХХ століття,
присвяченій історії православ’я на Луганщині упродовж
1917–1988 рр., зауважено на негативній ролі більшовизму,
котрий порушив баланс взаємовідносин між державою
як політичним інститутом та соціальним інститутом
церкви. Також історик чітко наголосив на наявності
подвійних стандартів у ставленні радянської влади в
Україні до релігійних об’єднань. Цей дуалізм автор
пояснює тим фактом, що «реально взаємовідносини
Церкви і держави регулювались не офіційно прийнятими
законами, а секретними підзаконними актами» [8, с. 92].
Загалом погоджуючись із подібною тезою, можемо знайти
ще й додаткову ілюстрацію подібної сентенції у праці
О. Форостюка. Наприклад, в 1921 р. було сформовано
ліквідаційну комісію Народного комісаріату юстиції
УСРР, до повноважень якої належить відокремлення
церкви від політичного інституту держави, а також від
освітньої царини [8, с. 92]. Методами послаблення впливу
релігійного фактору на суспільство збоку більшовицької
влади, на думку історика, є спектр від економічних
впливів аж до засобів прямого безпосереднього
впливу на представників кліру (аж до їх фізичного
знищення) [8, с. 92]. Так, до цього переліку О. Форостюк
додає й сприяння внутрішнього протистояння та
децентралізаційні процеси у середовищі церковних
інституцій. Наприклад, у монографії міститься детальний
список організацій, створених на православному
релігійному полі України протягом 1920–х рр., зокрема:
«… Українська автокефальна православна церква
(УАПЦ), обновленська церква … Українська соборно–
єпископальна церква (УСЄЦ) … Істинно–православна
церква (ІПЦ)…» [8, с. 92]. На думку історика, на теренах
Донбасу упродовж 1920–х рр. подібна мозаїчність була
проілюстрована наявністю різних непримиренних груп
у православному середовищі, зокрема обновленством та
становленням Лугансько–Донецької єпархії УСЄЦ. Так,
«… 1 травня 1927 р. в Луганському окрузі … з 106 громад
майже половина знаходилась в руках обновленців
(28 громад) і соборно–єпископців (24 громади) [8, с. 93].
Також монографія О. Форостюка містить інформа
цію про наявну мережу Істинно–православної церкви
[8, с. 93].
Паралельно із характеристикою наявного історико–
краєзнавчого матеріалу автор не обмежується фіксуванням
фактів знищення окремих деномінацій або церковних
інституцій. Ним наголошено на спрямовуючому,
визначальному принципі політики радянської влади в
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релігійний царині: «поділяй та володарюй». Так, після
сегментації і маргіналізації православ’я розпочинається,
як зауважує історик, поступовий процес знищення окремих
релігійних міноритаріїв. Наприклад, на Луганщині
упродовж останньої третини 1920–х – першої половини
1930–х рр. «… богоборці ліквідували основну масу громад
різних конфесій» [8, с. 93]. Подібний висновок, на нашу
думку, у новітньому українському історіописанні історії
релігії та церкви в Україні ХХ століття не є інноваційним
або унікальним. Однак, додатково ілюструє існуючий стан
православних громад на теренах сучасної Луганщини в
історико–регіоналістичному вимірі.
У 2005 р. відбувся захист двох дисертаційних
досліджень, які ілюстрували етноконфесійний фактор в
історії Донбасу, на прикладі історичної ретроспективи
єврейського народу. До цієї когорти варто віднести
дисертації В. Гончарова [11] та О. Сучкової [12]. Ці
роботи стосувались етнонаціональної проблематики, але
релігійний фактор не є безпосереднім предметом наукового
пошуку. Так, значним позитивом праці О. Сучкової є
визначення поняття «Донбас», використання котрого
превалює у розвідці історика. Під ним розуміються ті «…
землі … у 1920–1930–х рр. входили до складу Донецької
губернії…» [12, с. 2].
У другій половині 2000–х рр. А. Фесенко зробив
огляд новітніх українських історичних досліджень з
історії православної церкви в Україні, зауваживши, що в
сучасній українській історіографії представлені роботи,
які присвячені окремим питанням конфесійної історії як
загальноукраїнського контексту, так і релігійних громад
Донецького регіону. Запропоновано істориком наступний
перелік дослідників, а саме: Р. Бєлоглазов, В. Борщевич,
М. Горяча, Т. Євсєєва, О. Ігнатуша, Ж. Канталинська,
В. Силантьєв, А. Стародуб, О. Форостюк, В. Ченцов,
М. Шитюк, котрі упродовж періоду незалежності
України були задіяні в студіюванні цієї проблематики
[7, с. 7]. Цікавим положенням, уміщеним в авторефераті
є те, що упродовж українських національно–визвольних
змагань 1917 – початку 1920–х рр. існували три
підходи до реалізації державно–релігійної політики.
Так, А. Фесенком визначено, що у період Української
Центральної Ради церква була офіційно відокремлена
від держави та сфери освіти. На противагу Гетьманат
П. Скоропадського був спрямований на визначення
українського штибу православ’я домінуючою релігійною
церквою. Дещо іншою була політика щодо православ’я
в очільників Директорії УНР. Ця модель, на думку
історика, ґрунтувалась на намаганнях включити до
орбіти державних органів й інститут церкви. Причому,
визначальну роль у цьому процесі відігравали
геополітичні, зовнішньополітичні мотиви, наприклад,
боротьба з російською інвазією [7, с. 9]. Підсумком
аналізу цієї моделі є акцентуація на провині представників
українського православного духовенства, котре не відчуло
«… нової соціально–політичної ситуації та незгода йти
на компроміс з владою…» [7, с. 9]. Подібна позиція, на
нашу думку, є слушною виключно частково, тому що
навіть наявність такої стратифікації державної політики
щодо релігії засвідчує відсутність єдиної уніфікованої
стратегії щодо релігії та церкви у середовищі вітчизняних
політиків–державників періоду українських національно–
визвольних змагань 1917 – початку 1920–х рр. На
противагу відсутності єдиної концепції українських
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державних інститутів для російського більшовизму була
характерною чітка стратегія знищення православної
церкви як соціального інституту, який несе стимулюючу
та регулюючу функції як в загальноукраїнському
масштабі, так і в контексті Донбасу. Як слушно зазначив
А. Фесенко, «… як більшовикам не вдалося відразу
знищити православну церкву, політика радянської
влади трансформується в тактику руйнування церкви
зсередини…» [7, с. 10]. На нашу думку, окреслене коло
питань А. Фесенком та їх трактування наближається
до позиції О. Форостюка, проілюстрованої в новітній
вітчизняній історіографії історії релігії та церкви в Україні
ХХ століття щодо підтримки обновленства та поступової
реалізації політики на знищення православної церкви на
Донбасі.
Значним позитивом роботи є окрім характеристики
державно–релігійних відносин та особливостей реалізації
конфесійної політики в конкретному субрегіоні була
характеристика Л. Моісєєнко сутності та слушності
використання терміну «Донбас» і окреслення адміні
стративно–територіальних меж цього регіону. Так, автор
розуміє під ним «… відносно до адміністративного
розподілу Російської імперії … частини Катеринославської,
Харківської губерній, Області війська Донського. А саме:
Бахмутський, Маріупольський, Слов’яносербський повіти
Катеринославської губернії, Старобільський, частина
Ізюмського, Куп’янського повітів Харківської губернії,
частина Таганрозького округу, ряд станиць Донецького
та Черкаського округів Області війська Донського…» [4,
с. 8].
Отже, упродовж двадцяти п’яти років української
незалежності сформовано цілий корпус академічних
досліджень
історичної
ретроспективи
релігійних
фундацій в Україні. Якщо вести мову про історію
релігійного чинника та його роль в розвитку українського
Донбасу, можемо констатувати: 1) значну множину
монографій, наукових статей, брошур і дисертаційних
досліджень, які ілюструють становлення та розвиток
церковних інституцій Донбасу упродовж ХІХ –
1930–х рр.; 2) особливий акцент на домінуванні
науково–історичних праць з історії православ’я Донбасу
протягом 1920–1930–х рр., які сфокусовані на склад
нощах комунікації між радянською інституційною
державою та церквою у конкретно визначеному регіоні
України; 3) окрім основної тематики, присвяченої
історії релігії і церкви на Донбасі, більшість авторів не
оминули характеристики сутності терміну «Донбас»,
історико–географічного, етноконфесійоного виміру цього
поняття, зауваживши на його полісемантичності та синтетичності.
Вищезазначений опус не є вичерпним аналізом
науково–історичних робіт з історії релігії та церкви на
Донбасі протягом ХІХ – першої третини ХХ століття
і є виключно фіксатором необхідності студіювання
історико–релігійної проблематики у контексті сучасних
регіоналістичних студій України.
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The religious factor in the history of the formation of Ukrainian
Donbass (XIX – the first third of the twentieth century)
in the modern Ukrainian historiography
In this article analyzes the scientific works of domestic professional historians
of the 1990s – beginning of the 21 century of the religious factor in the history of
Ukrainian Donbass during of the 19 – the first third of the 20th century. The religion is
a key social institution, so the interaction with public authorities and political strategy
of state institutions of religion and the church is relevant. At the beginning of the
21 century in the Ukraine was the accumulation of modern historical research on
the religious factor in the history of individual regions, including the Donbass. This
requires a detailed analysis of diverse scientific and historical works from the history
of religion and the Church of the Donbass region of the 19 – the first third of the 20th
century.
It identified the most popular perspective in the study of the religious history
of the Donbas. The attention to the special role of Orthodoxy in the formation of
the religious map of this region and the dominance of scientific papers devoted to it
Orthodox institutions.
Keywords: the government policy, Donbass, history, orthodoxy, religion, modern
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Весільна обрядовість на Покутті
в українській етнографічній спадщині
другої половини XIX – початку XX ст.
Проаналізовано весільні записи другої половини XIX – початку XX ст.,
зроблені вітчизняними вченими–аматорами, що займалися збиральницькою та
узагальнюючою роботою з даного питання. Зокрема, у дослідженні розглянуті
розвідки М. Колцуняка, В. Равлюка, І. Волошинського, О. Голубовичевої, які
у своїх працях висвітлювали родинну обрядовість. Їхні дослідження були
записані на різних теренах Покуття, а саме в Коломийському, Снятинському,
Городенківському повітах. На основі аналізу їхніх публікацій автор робить
спробу визначити характерні риси покутського типу весільного обряду,
розкриває основні етапи весільної обрядодії, а також простежує його локальні
особливості, які побутували на Покутті.
Ключові слова: Покуття, Коломийський, Снятинський, Городенківський
повіти, весільний обряд, традиції вітчизняні дослідники, локальні особливості.

Українське весілля є однією з найурочистіших
і хвилюючих сімейних обрядових традицій. Саме
тому весільна обрядовість завжди привертала увагу
вітчизняних та зарубіжних вчених. Відзначимо, що у
другій половині XIX ст. відбувалася систематизація та
аналіз народознавчого матеріалу, з’являються перші
ґрунтовні роботи з традиційної весільної обрядовості.
Зокрема, це наукові публікації М. Колцуняка, В. Равлюка,
І. Волошинського, О. Голубовичевої. На сьогодні є досить
багато досліджень з весільної обрядовості з різних
етнографічних районів України, проте весільні звичаї на
Покутті та інші складові традиційної культури покутян
залишаються маловивченими.
У кінці XIX ст. багато давніх елементів традиційної
покутської обрядовості втрачаються. Причиною цьому
були нові умови життя, цілеспрямована руйнівна
діяльність радянської доби, відносно традиційної
культури, що призвели до збіднення весільних обрядово–
звичаєвих традиції. Для того, щоб відновити давні
весільні традиції, треба скористатися джерельними
записами давнього покутського весілля. Традиційний
весільний обряд Покутського етнографічного району в
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різних місцевостях мав свої звичаї, ритуали, обряди, які
здебільшого співпадали, але багато в чому і відрізнялися.
Як відмітив сучасний вітчизняний етнограф М. Пань
ків, весільні звичаї на Покутті в жодному селі не
повторювалися. Саме тому, весільні звичаї кожного села
є «національним культурним надбанням, своєрідним
духовним заповідником» [10, с. 4].
Метою даної розвідки є аналіз джерельних матеріалів
з весільної обрядовості, які зафіксували вітчизняні
дослідники другої половини XIX – початку XX ст.
Інформативну вартість для вивчення покутського
весільного обряду мають розвідки М. Колцуняка,
В. Равлюка, І. Волошинського, О. Голубовичевої.
Їхні дослідження були записані в окремих повітах
Покуття. Розвідки висвітлюють родинну обрядовість
Коломийського, Городенківського, Снятинського по
вітів. Вивчення їхніх праць дасть нам змогу з’ясувати
спільності і відмінності в обрядових діях на Покутті,
простежити еволюцію родинного обряду, окреслити
особливості шлюбного звичаю, побачити зміни у весільній
обрядовості.
Однією з перших досліджень весілля на Покутті
належить вчителю М. Колцуняку. Його розвідка
«Весілля в Ковалівці в повіті Коломийським» записана
в передгірській зоні Покуття у 1889 р. в с. Ковалівка
Коломийського повіту. Публікувалася вона в тижневику
«Правда» упродовж 1890–1892 рр. У ній дослідник
виразно поділив весільну урочистість на окремі складові
частини, послідовно розглядаючи кожну з них. Розвідка
складається з 21 розділа, а саме: «сватанє», «обзорини»,
«конець дївоченя», «день перед слюбом», «прощі»,
«деревце», «шитє вінків», «в селї», «вечеря», «танець»,
«посаг», «розплїтаннє», «слюб», «від слюбу», «у
молодого», «у молодої», «молодий приїхав», «молоду при
везли», «молоду завивають», «пирожьини», «колачини».
За свідченням М. Колцуняка, весілля на Підгір’ю
починалося сватанням. Відбувалося воно у неділю
вечором, або якоїсь «скромної днини» [6, с. 17]. Сватів
пригощали найліпшими стравами солониною, яєчню,
борщ з м’ясом, кашу з пшона або рису або солодким
молоком з кулешею [6, с. 19]. Коли дівчина погоджувалася
на шлюб – відбувалися «обзорини», на яких родичі
молодої оглядали господарство, де мала жити молода.
Саме в цей день відбувався і торг, щодо «віна». Як відмітив
М. Колцуняк, інколи, через незгоду приданого нареченої,
весілля могло не відбутися [6, с. 20]. Заручин, які бували в
інших місцевостях в с. Ковалівці не побутувало.
День перед шлюбом на Підгір’ю називали по–різному.
У самій Коломиї – «розколіпими», довкола Коломиї –
«заводина», а в Ковалівці – «посагом» [6, с. 246].
У своєму дослідженні М. Колцуняк зауважив, що до
заповідей дівчина носила одну косу, яка була заплетена на
потилиці. У неї упліталися червона уплітка з волічками
і прикрашалася цвітом та різнобарвними «биндами»,
котрі спадали до низу. На урочисті свята і з початком
заповідей дівчину заплітали у дві коси. Їх обмотували
«позліткою», і утворювали китицю, що називалася
«когут», а коси закладалися на верх голови у вигляді
колача. З такою зачіскою дівчина ходила аж до шлюбу, і
лишень в неділю, і свята, коли йшла до церкви і під час
вінчання, закосичувалася [6, с. 21]. Водночас дівчина
одягала на голову вінок – «драшпанок», який робили з
гусячого пір’я з додаванням позолоченого барвінку. На
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шию прив’язували рівні пасма різнокольорової волічки,
які називалися «баюри» або «коцики» [6, с. 22].
День перед шлюбом у Ковалівці називався «посагом».
М. Колцуняк відмітив, що першим по парі пекли хліб
і колачі, які мали спільну назву – «прощевий хліб».
Випікали їх однаково як в домі молодого, так і молодої.
Окрім цього в домі молодого випікали із найкращої муки
коровай, який прикрашали різними квітами, при цьому
обряді, як зазначив автор, пісень не співали [6, с. 24].
Традиційними передвесільними обрядами на Покутті
були «деревце», «шиття вінків». Дослідник відмітив, що
найдраматичнішим моментом передвесільної обрядовості
було благословення батьків молодої, та одівання їй
весільного вінка [6, с. 50].
Досить детально описаний звичай, коли молодий
приїжджав по молоду. У даній місцевості побутував
звичай «брама». Суть дійства полягала в тому, що перед
ворітьми молодий відв’язував свій калач і давав старості,
а той до калача з двох боків прив’язував по одному
кінцеві з двох хусток, а дві інші кінці давав боярам, щоби
тримали гору. Виходила умовна «брама», через яку тричі
проходив спочатку староста, за ним – молодий, а потім –
все весілля. М. Колцуняк зазначив, що проходити попід
калач символічно означало щиру любов між молодятами і
віддання шани хлібу [6, с. 77].
Пізнавальне значення щодо питань народного
вбрання, має опис весільного головного убора молодої.
Так, з дослідження М. Колцуняка дізнаємося, що покриття
голови молодій відбувався в домі молодого. Свашки
знімали з молодої вінок, після чого одівали «чепець».
Поверх нього одягався «рубок», кінці якого називалися
«циби». Рубки носили лишень молодиці, а старші жінки
носили перемітки, кінці яких називалися «забори». Після
обряду покриття голови молодій, за твердженням автора
роботи, жодна молодиця не показувалася з розкритою
головою, навіть у ночі «не вільно вийти простоволосою
на двір» [6, с. 106]. Цей звичай відмітив і відомий
вітчизняний етнограф, археолог, антрополог Ф. Вовк. Так,
дослідник зауважив, що у всіх народів вважалося великим
соромом для молодиці показувати своє волосся [6, с. 321].
Вечором, після «завивання» молодої, відбувалась
традиція, яка в даній місцевості називалась «пирожьини».
Згідно з нею, свекор посилав до родичів молодої за
пирогами непарне число чоловіків, яких перев’язували
поверх
одежі
червоними
жіночими
поясами.
Зауважимо, що с. Ковалівка знаходиться на покутсько–
гуцульському етнографічному пограниччі. Саме тому, тут
спостерігаються деякі звичаї, які подібні до гуцульських
традицій. Так, звичай «пирожини» побутував і в гуцулів,
який записав етнограф В. Шухевичем, але дещо з іншими
відмінностями [12, с. 63–66].
Закінчувалося весілля обрядом «колачинами», які
відбувалися інколи і тиждень після весілля у домі тестя
[6, с. 111]. У цей же день відбувалася інсценізований
обряд «Гуцул». Сюжет гри полягав у тому, що два
хлопця переодягалися на «Гуцула» і коня, які приїхали
за короваєм. Учасники гри веселили всіх присутніх
розмовою і жартами для того, щоб отримати ритуальний
хліб [6, с. 117].
Розвідка доповнена великою кількістю весільних
обрядових пісень, яких ми налічуємо 134 одиниці.
Дослідник також відмітив зміни в фольклорному супроводі
весільних обрядів. Так, зі слів автора, до «завивання»
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молодої всі обрядодії відбувалися під спів барвінкових
пісень, а після цього обряду починали співати пісні, звані
в народі – «черчатійі». На думку М. Колцуняка, причина в
переміні пісень полягала в тому, що молодята переходили
в поважний стан молодого подружжя і жодному з них не
можна було вже закосичуватися, навіть якби прийшлося
брати другий раз шлюб [6, с. 103].
Наукова цінність весільної обрядовості М. Колцуняка
полягає в тому, що вони походять від першоджерела,
зроблені на основі власних спостережень, а також від
людей, що добре знали весільний обряд і його пісенний
супровід, часто були його учасниками і виконавцями.
Так, М. Колцуняк зазначив, що пісні співав Василь
Катеринчук з с. Мишина [6, с. 96], Онуфрій Ясінський
[6, с. 90], Василь Миронюк. Основним танцем на весіллі
була коломийка, яку танцювали, і одночасно співали, як
зауважив автор розвідки, «без співу танців тут нема» [6,
c. 39]. Такі коломийки, на прохання дослідника, записав
господар з с. Ковалівки Юрій Мочернюк [6, с. 40–47].
Також М. Колцуняк зазначив, що прощу говорив Федір
Долішняк з с. Стопчатова, який був старшим і поважним
чоловіком [6, с. 26]. Додав автор до розвідки і давню
коломийку, яку записав у 1880 р. від Петрихи Бойкової
з с. Іспаса, яку вона співала на «колачинах» середущої
сестри [6, с. 115].
М. Колцуняк дослівно відтворював фольклорний
твір, у своєму дослідженню він посторінково подав
пояснення незрозумілих діалектних слів. Окрім цього
опис супроводжується коментарями, у яких автор прагне
пояснити семантику тих, чи інших звичаїв. Так, весільні
колачі при боці молодят на думку дослідника наслідують
шаблі так, як молодята наслідують князів і княгинь,
котрих влада представлялася в шаблях [6, с. 77]. Також
автор дбав, щоб його публікація в науковому виданні
вийшла в незмінній формі. Так, разом із рукописом
весілля М. Колцуняка був доданий лист до редакції
«Правда». У ньому він повідомляв, що «Мені би дуже
хотілося застерегти проти всяких змін правописних і
місцевого виговору» [7, арк. 1–2]. З листа простежуємо,
що М. Колцуняк старався зберегти діалектизми «живої
мови», якою записував етнографічний матеріал.
Весільну обрядовість жителів Покуття, а саме в
с. Орелець Снятинського повіту досліджував громадський
діяч, вчитель, письменник В. Равлюк, який довший
час вчителював в с. Вовчківці Снятинського повіту.
Ще навчаючись в гімназії, він захопився збиранням
етнографічного матеріалу. Його дослідження вперше
вийшло друком після смерті дослідника в 1970 р., у
двотомному виданні «Весілля» під редакцією М. М. Шуб
равської [1, с. 183–314].
В. Равлюк подав детальний опис усіх весільних
етапів, які побутували на Покутті. Серед традиційних
передвесільних обрядових ритуалів дослідник відзначив,
що весілля в с. Орельці розпочиналося не в «м’ясний
день», а зазвичай у вівторок, п’ятницю чи неділю.
Докладно В. Равлюк подав опис першого вечора весілля,
який називався «деревцем». У покутян – це верховіття
з ялини або вишні. Зрубував його сам князь собі та для
княгині. Якщо наречений не мав свого саду, то вирубував
тільки в того господаря, який жив з першою жінкою.
Зазвичай навішували оздоби на деревце дівчата по
старшині, дрібним гусячим пір’ям з додаванням різних
квітів. Самий верх деревця заквітчували спеціальним
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букетом з «кос», який робили з довгого пір’я, із хвоста
півня. До нього прив’язували квіти «василька», «чибрика»
та «звуздиків». Прикрасивши деревце, дівчата між собою
цілувалися, плескали в долоні і викрикували: «Гой», «гой»
[11, с. 184].
В. Равлюк відмітив, що вінок молодій шили протягом
двох днів. Починали шити звечора в той день, коли
одівали деревце, продовжували вдосвіта другого дня,
«бо так годиться». До вінка пришивали чотири червоні,
шовкові китиці, також чіпляли гроші, «шоби молодята
мали їх повік» [11, с. 188].
Другий вечір весілля в с. Орельці називався «гуски».
Третього дня молодята йшли вінчатися. Автор розвідки
намагався не тільки відтворити весільне дійство в
структурованому плані, а й подати різноманітні народні
вірування пов’язаних з ним. Зокрема, дослідник зауважив,
що при вінчанні молодята дотримувалися забобону, коли
на молодих нічого не повинно було бути зав’язане. Так, зі
слів В. Равлюка, «окрайка, що нею опрізуються, защіпки
при кожусі чи там сердаці – все перев’язуване, «щоби
жадні гузи не в’їзали молодих аби си добре жило» [11,
с. 193]. Підкреслив дослідник і звичай обміну калачами,
коли молодий приїжджав по молоду [11, с. 198–199].
Заслуговують на увагу народознавчі відомості про
покутське весілля, які розміщенні у спареному випуску
в «Матеріалах до української етнології» 1919 р., записані
І. Волошинським і О. Голубовичевою. Їхні розвідки
висвітлюють локальні особливості весілля в різних
повітах Покуття, а саме, в с. Далешів Городенківського
повіту і с. Ілинці Снятинського повіту.
Про І. Волошинського в нас досить мало відмостей,
відомо лише, що проживав він у с. Далешеві
Городенківського повіту. У цьому ж селі був священиком,
де і записував фольклорно–етнографічний матеріал
[c. 128]. Був кореспондентом В. Гнатюка, про що свідчить
їхня переписка [4].
Весільну обрядовість І. Волошинський записав у
1910–1913 рр. в с. Далешів Городенківського повіту. У
кінці розвідки дослідник окреслив своїх респондентів,
а саме: Миколу Мокрицького, Микиту Паньків, Гафію
Паньків, Параску Тимрик, Савку Круца, Леся Шеремета і
Михайлиху Курчака [3, с. 34].
І. Волошинський докладно описав всі весільні етапи.
Серед них досить детально виділив передвесільну
обрядовість. Так, дослідник зазначив, що парубок ходить
до дівчини перед заручинами дарує подарунки перстень
або хустинку для носа. При цьому дівчина до заручин не
повинна ними хвалитися, хіба що матері або батькові.
Натомість парубок міг сказати тому хлопцеві, який міг
його «перебігти» [3, с. 2]. Традиційно після заручин в
с. Далешеві робилося «слово», яке відбувалося за один
або за два тижня перед весіллям. Запрошувалися на це
дійство батька та матір нареченої з родиною, число яких
сягало близько 10–20 осіб. У цей день велися переговори
стосовно дати весілля, подарунків, кількості боярів з обох
боків. Зі слів автора, «на цьому «слові» могли гоститися
інколи і цілу добу, часом і з музиками» [3, с. 4].
День перед шлюбом називався «коровай». Вранці
молода разом з дружкою йшла рвати барвінок, з якого
шилися віночки молодій та молодому. На весілля
запрошували кожний окремо. І. Волошинський зафіксував
давній звичай, коли, ідучи запрошувати молодий в
супроводі з дружбою брали з собою спеціальний атрибут –
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палиці, декоровані оловом. Зроблені вони були спеціально
для молодого і дружби, а переховувалися у когось у
селі, які при потребі зичили за колач [3, с. 5]. На весілля
запрошували все село. Дослідник відмітив, що жидів
запрошували так само, як простих селян, але мало хто
йшов до жида до хати. Їх запрошували, якщо зустрічали
по дорозі. Так само просили кожного чужого, навіть діда,
якщо його зустрінуть на дорозі [3, с. 6].
І. Волошинський у своїй розвідці подав ряд обрядів
при випіканні короваю. Так, пекли його спеціально
запрошенні жінки, яких повинно було бути сім або
дев’ять, називалися вони – коровайниці. Як тільки
коровай посадили в піч присутні коровайниці йшли три
рази перекидати лопату через хату. Крім короваю випікали
дві «теренки», які встромляли по боках. «Теренки» – це
два прутики з фруктового дерева обкручені солодким
тістом. Пізніше тісто віддавали дітям, а самі прутики
зберігали, бо вважалося, що вони приносять успіх у
торгівлі, тому їх брали з собою на ярмарки [3, с. 22].
Прикрашали коровай «гускою», «качкою», «теремочком»
[3, с. 8].
Звернув І. Волошинський і на різноманітні весільні
звичаї. Так, молода закладала нареченому за пояс хустину,
з якою він повинен був ходити доки молоду не «завиють»
[3, с. 12]. Також дослідник зауважив, що давно побутував
звичай коли йшли з молодим у «коровай» до молодої
свашки несли півня, якому на шию одягали позолочений
вінок з барвінку, а як йшли назад – то їм давали курку за
півня [3, с. 13]. Використання півня чи курки у весільному
обряді було традиційним для багатьох народів. Це жертовні
птахи, які втілюють початок статевого життя; символ –
модель цілого комплексу життя–смерть–воскресіння [9,
с. 53].
Також дослідник підмітив, що коли кухарка зварила
страви на весілля, після того вона затикала і заліплювала
піч глиною і відкривала її аж по шлюбі [3, с. 14]. Цікавими
є записи різних весільних забобонів, які побутували на
Покутті. Так, люди вірили, що якщо молода не хотіла
мати швидко дітей, то коли йшла до шлюбу, клала за
пазуху зачинену колодку. З цього ж приводу присідала
на пальці правої руки, коли сідала за стіл – на скільки
пальців присіла стільки років не буде мати дітей [3, с. 17].
При цьому І. Волошинський зауважив, що всі ці забобони
у народі вважалися гріхом. Локальною своєрідністю
відзначається обряд викупу нареченої. Так, у даній
місцевості, коли молодий викупив молоду, брат розкладав
рантух і брав їх на два вишневі прутики, молоді при цьому
схиляли голови. Накривши їх рантухом він промовляв:
«Дарую вас щіским, здоровєм, сим завивалом, вічним
покривалом» [3, с. 22]. Потім зв’язував до купи молодим
голови і бив їх три рази прутиками. Після цього він знімав
рантух і клав молодій на шию. Так, у весільному обряді
на Покутті була традиція обмотувати молоду поверх
усього одягу додатковим рантухом. Пов’язували його «на
грудех навхрест під пахи у гудз на плечех, і вона в нім
ходит аж до віводу» [3, c. 22]. Відзначив І. Волошинський
і характерний для сіл Покуття звичай, коли зранку на
другий день весілля, молодиця йшла з дружбою набирати
воду [3, с. 31]. Зауважимо, що такий самий звичай
зафіксував і польський етнограф О. Кольберг в інших
селах Покуття, а саме в с. Чортівець, що під Оберти
ном [8, s. 263], с. Городниці Городенківського повіту
[8, s. 269].
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На другий день весілля, після обіду вела свашка молоду
до церкви «до віводу». Того ж вечора посилав батько
молодої сина або когось з родини до батька молодого
просити на «сьмінїни». Для цього відрядженного посла,
перев’язували через плече жіночим поясом. Запрошенні
молодята брали по пару колачів, а сваха півня з
позолоченим вінком на шиї, і йшли до батьків молодої.
На «сьмінїнах» гості забавляються аж доранку [3, с. 33].
Другого дня мати молодої приходила до неї зашивати в
подушку вінки, на яких вони мали спати [3, с. 34]. На
цьому весілля в с. Далешів закінчувалося.
Інша згадана нами дослідниця О. Голубовичева в
1914 р. записала весілля в с. Ілинці Снятинського повіту.
За її записами, весілля тривало 5 днів. Зазвичай після
сватання, в суботу молодята йшли на сповідь. У неділю
робили «зачинаннє» цього вечора молоду заплітали у коси.
Досвіта у понеділок зачинали вбирати голову молодої в
«бинди», «волічки», «ґірданчики», «позолочену бинду»,
«рєску» та вінок. Цього ж дня запрошували гостів на
весілля. Молодий і дружба запрошувати на весілля, їздячи
верхи на конях, яким прив’язували коло вух по китиці з
«деревця», що означало, що то коні весільні [5, с. 181].
Висвітлюючи загальну характеристику весілля
Снятинського повіту, О. Голубовичева подала досить
детальну характеристику складу весільних чинів, і
роль, яку вони виконували на весіллі, а саме: дружкам,
дружбам, «світивкам», «кодашу», «боярам», «матці» [5,
с. 178–179]. Так, вона зауважила, що, запрошуючи на
весілля, молодий з молодою намагались не зустрітися в
селі, бо за народним повір’ям вважалося, що між ними
буде сварка в житті [5, с. 182]. У понеділок вечером
хлопці і дівчата сходилися на «гуски». У вівторок зранку
молодята збиралися до шлюбу. Відмітила О. Голубовичева
і місцевий звичай, коли молодята брали шлюб, то на їх
одязі нічого не защипали для того, «щоб житє не було
завєзане» [5, с. 183]. Також звернула увагу на звичай,
коли перед шлюбом молоду перев’язували «попід пахи»
додатковим рантухом. На думку дослідниці, це означало,
«що вона вже жінка» [5, с. 184]. Відмітимо, що такі
самі весільні традиції зафіксовані І. Волошинським в
с. Далешів Городенківського повіту [3, с. 22].
Досить детальну характеристику дослідниця зазначила
про ритуальний колач. Так, зі слів О. Голубовичевої «колач
видкий» перед тридцятими роками, називали «дивуном»,
а пізніше – «видкий». Прикрашали його з чотирьох сторін
«позліткою» і перев’язували червоною волічкою. Назва
цього колача пішла від того, що молода дивилася крізь
колач, коли їхала до молодого. Також хлібом і калачами
витали молодого і молоду, як приходили від шлюбу і
коли молодий віз молоду до свого дому. Також у хліб або
в колач встромляли весільне деревце. Колачі дарували
священикові, дякові, батькові, матці, музикам та кухарці
[5, с. 186].
Цікавими є записи О. Голубовичевої викупу молодої
у брата. Так, зі слів автора, «коло молодої сидит брат,
молодий маї єго скупити, дає єму ножик, гроші» [5,
с. 189]. На переконання археолога, антрополога Ф. Вовка,
звичай дарувати ножі, це був відгомін далекої епохи,
коли викупне за молоду давали братам зброєю [2, с. 277].
Тільки після цього брат покидав свою сестру й уступав
місце молодому. При цьому, за місцевим звичаєм, один
одному старалися присісти на край сорочки, хто скоріше
кому присяде, той буде головувати в сім’ї.
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У с. Ілинці Снятинського повіту вечір коли молодий
привів молоду додому, називався «приводини». Цього ж
вечора після гостин, свашки роздягали молоду з рантуха,
знімали вінок і завивали в «платинку», по молодицьки.
Зняття вінка з голови символізувало, що вона перейшла
в статус молодиці. В середу зранку молодята разом з
музикантами і кількома свашками йшла до церкви «до
віводу» [5, с. 191]. У четвер молода одягалася в перемітку і
йшла з своїм чоловіком в гості до своїх батьків. У п’ятницю
не відбувалося нічого. В суботу родичі молодого одягали
дружбу в червоний пояс, заквітчували його квітками і
посилали до родичів молодої, щоб прийшли у вечір «на
відгризини», на цьому весілля закінчувалося [5, с. 193].
Таким чином, цінність записів традиційної весільної
обрядовості Покуття у розвідках М. Колцуняка, В. Рав
люка, І. Волошинського, О. Голубовичевої полягає в
тому, що вони містять найдокладніші та найповніші
народознавчі відомості з краю. Дослідники зафіксували
всі характерні для Покутського етнографічного масиву
(Коломийського, Городенківського, Снятинського повітів)
етапи весільної обрядовості, її складові частини, обрядові
компоненти і деталі. Їхні записи зроблені в межах одного
етнографічного ареалу, що дають нам змогу уявити
покутський тип весільного обряду, а також простежити
його локальні особливості.
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The wedding rites of the Pokuttia region in the Ukrainian
ethnographic heritage of the second half of the XIX th –
early XX th century
The author analyzes the wedding records of the second half of the XIX th –
early XX th century taken down by domestic scientists and amateurs engaged in the
research of the subject. The study examines the works by M. Koltsuniak, V. Ravliuk, I.
Voloshynskyi, O. Holubovycheva that cover the family rituals. Their studies were based
on the research of the different parts of Pokuttia – Kolomyia, Sniatyn, Horodenka
counties in particularly. The aforementioned publications–based analysis attempts to
define the distinctive features of the Pokuttia wedding ceremony and specify the main
parts of the local wedding traditions.
Keywords: Pokuttia, Kolomyia county, Sniatyn county, Gorodenka county,
wedding ceremony, traditions, domestic researchers, local features.
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Особливості розвитку торгівлі
у містах Волинської губернії
в другій половині ХІХ ст.
Досліджено проблему розвитку торгово–економічних відносин в Волинській
губернії, розглянуто роль ярмаркової, постійної торгівлі у формуванні
внутрішнього та зовнішнього ринків регіону й у розвитку торговельної мережі.
Ключові слова: Волинська губернія, економічні відносини, торгівля,
ярмарки, торги, торгові операції, торгові шляхи.

Стан торговельно–економічних відносин на Волині
почали вивчати ще в другій половині ХІХ ст. Саме в
цей період з’являються перші публікації документів,
що засвідчують активний торговельний рух на Волині
в контексті загальної історії торгівлі Європи. Це,
насамперед, документи Архіву Південно–Західної Росії,
«Пам’ятники», які видала київська комісія для розгляду
давніх актів.
Торговельні відносини та економічні зв’язки Волині
досліджували відомі вчені – М. Грушевський, П. Ба
тюшков, краєзнавці М. Теодорович та В. Іванишев.
В. Пришляк написав кандидатську дисертацію на тему
«Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII –
60–ті рр. XVIII ст.)».
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Мета та завдання роботи – підсумувати дослідження
істориків, економістів, представників інших галузей
науки, які стосуються розвитку торгівлі на Волині,
охарактеризувати та виділити їхні особливості в контексті
загальноєвропейського цивілізаційного розвитку цієї
сфери економічного життя.
В розвитку економіки міст Волині у другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. торгівля продовжувала зберігати
свої провідні позиції. Як і в дореформений період, в другій
половині ХІХ – на початку ХХ ст. міська торгівля на
Волині розвивалася в трьох основних формах: базарній,
ярмарковій та стаціонарній.
Найдавнішою формою організації торгівлі в містах і
містечках Волині були базари. За усталеною традицією
базари в містах Волині проводилися щотижня у вихідні
дні, а подекуди й у святкові (зокрема, в Кременці,
Новограді–Волинському, Острозі). У Рівному та Ковелі
вже в 60–і роки ХІХ ст. базарних днів було два в тиждень, у
Житомирі – 3, а в Старокостянтинові вони функціонували
щоденно [36, с. 1–35]. Наділі в усіх волинських містах
кількість базарних днів зростала.
Незважаючи на малі обсяги торговельних операцій,
які здійснювалися на міських базарах, тут відбувався
прямий обмін: все, що привозилося з навколишньої
округи тут же продавалося, а все куплене безпосередньо
опинялося в руках споживача, переважно міського
жителя. Як правило, це були продукти харчування з
коротким терміном реалізації, продукція ремісників,
частково промислові товари. Зростання в містах кількості
торгових площ, де проводилися базари, також свідчить
про розширення цієї форми торгівлі. Якщо в середині
ХІХ ст. кожне волинське місто мало по одній торговій
площі, то на початку ХХ ст. – не менше двох, а найбільше
їх нараховувалося в Житомирі – 7, Ковелі – 6, Луцьку – 5
[7, с. 534]. У Житомирі торгівля велася тоді на Сінному
та Житньому ринках, а для збуту кустарних виробів був
відведений спеціальний базар на Путятинській площі
[17, с. 20]. На трьох міських базарах велася торгівля і в
Новограді–Волинському. Головний із них знаходився на
Соборній площі, де торгували м’ясом, рибою, молочними
і рибними продуктами, фруктами і овочами. На Сінній
площі велася жвава торгівля худобою і фуражем, а на
Кінній – періодично влаштовувалися ярмарки [16, с. 21].
Міські ярмарки продовжували утримувати міцні
позиції в торгівлі сільськогосподарською сировиною,
ремісничими та мануфактурними виробами. Ось яке
розмаїття товарів на волинських ярмарках у 80–і роки
ХІХ ст. описував О. Забелін: «Зазвичай, на місцеві
ярмарки привозяться предмети сільської необхідності,
а потім красні і бакалійні товари, а також галантерейні
і мануфактурні вироби. До числа перших відносяться
залізні і чавунні вироби, необхідні в селянському
домашньому побуті, мотузки, сира шкіра, сіль, солона
риба, олія і місцеве пиво. Предметами місцевого збуту
служать хліб, худоба, шерсть, домашнє полотно, мед і
віск, сало, смола і дьоготь, оброблені шкіри та інше» [13,
с. 314].
Аналіз статистичних даних вказує на зростання
чисельності ярмарків в досліджуваний автором період як
загалом у Волинській губернії, так і безпосередньо в її
офіційних містах. Якщо впродовж другої половини ХІХ –
на початку ХХ ст. загальна кількість ярмарків в губернії
зросла в 3,5 разу, то безпосередньо її міська частка зросла
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лише в 2,4 разу. Зауважимо, що через відсутність повних
статистичних даних ми не включили до переліку міських
ярмарків ті, які проводилися в економічно розвинутих
містечках і за рахунок яких їх загальна кількість могла
бути значно вищою.
Переважна більшість міських ярмарків на Волині в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. були роздрібними
і залишалися одноденними, а за обсягами торговельних
оборотів майже нічим не відрізнялися від торговельних
операцій, які проводилися у звичайні базарні дні.
Наприклад, впродовж 80–х років ХІХ – на початку ХХ ст.
обсяги торговельних операцій на міських ярмарках не
перевищували 1–1,5 тис. руб. [13, с. 314; 19, с. 125].
Зростала кількість і щорічних гуртових багатоденних
ярмарків. Так, якщо на початку 1860–х років один
чотиритижневий ярмарок проводився в Дубно, а з 1865 р.
три десятиденних ярмарки почали функціонувати в
Житомирі, то на початку ХХ ст. з’явилися ще один
чотиритижневий ярмарок в Дубно, по два двотижневих – в
Ковелі і Старокостянтинові, один тижневий (хмільний) –
у Житомирі [5, с. 63; с. 111; 4, с. 434; 26, с. 264]. Однак
найбільш поширеними на Волині в досліджуваний період
були роздрібні ярмарки. Їх функціонування і відкриття
нових у пореформений період, як стверджує Б. Кругляк,
відбувалося в тих регіонах України, де існувала дуже
слабкорозвинута промисловість з високою часткою в ній
ремісничого виробництва [19, с. 99–100].
Як і в попередні періоди, в другій половині ХІХ – на
початку ХХ ст. на ярмаркову і базарну форми торгівлі
в містах Волині продовжували впливати такі фактори,
як географічне розміщення того чи іншого міського
поселення, наявність шляхів сполучення тощо. Південна
межа Полісся з лісостепом, що проходить приблизно
вздовж лінії Володимир–Волинський – Луцьк – Рівне –
Корець – Берездів – Шепетівка – Полонне – Чуднів –
Троянів – Житомир, водночас вказує на найвищі точки
торгового обміну, які існували в даних населених
пунктах на межі двох фізико–географічних зон [18, с. 88].
Вочевидь, що саме вказані міста і містечка мали певні
переваги над іншими в розвитку торгівлі.
У 60–80–і роки ХІХ ст. важливу роль в міській
торгівлі відігравали насамперед шосейні і водні шляхи
сполучення. Відсутність останніх негативно позначалася
на її розвитку. В найгіршому становищі перебував Овруч.
«Не маючи зручного сполучення з іншими найближчими
містами, не може організувати ніякої значної торгівлі:
восени і навесні по причині оточуючих його боліт воно
буває майже недоступним», – писав про цей повітовий
центр у 80–і роки ХІХ ст. М. Теодорович [27, с. 287].
Наявність же зручних шляхів сполучення дозволила
таким містам, як Кременець, Новоград–Волинський,
Острог, Старокостянтинів в 60–70–і роки ХІХ ст. зайняти
провідні позиції в гуртовій торгівлі на Волині. При
цьому вони орієнтувалися на торгові зносини з Одесою
і Царством Польським, а також Австро–Угорщиною і
Пруссією. Найбільші обороти цих міст були пов’язані з
торгівлею хлібом, цукром, лісом, спиртом тощо [36, с. 18,
22, 28].
Однак головну роль у внутрішній торгівлі на Волині
в 60–80–і роки ХІХ ст. відігравав губернський центр. У
цей час найбільш поширеними предметами продажу на
житомирських базарах та ярмарках були зерно, борошно,
лісні будівельні матеріали, предмети розкоші (як місцевого

29

Випуск 114

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

виробництва, так і привізні). Найбільші цукрові заводи
Київської і Волинської губерній мали тут свої великі
склади, звідки цукор поступав до рук дрібних торговців і
розвозився в інші місцевості [36, с. 4].
Окрім Житомира, значними торговельними хлібними
центрами на Волині у 60–80–х роках ХХ ст. були повітові
міста Луцьк, Острог і Дубно і містечка Корець Новоград–
Волинського та Устилуг Володимир–Волинського повітів
[37, с. 236].
У 1880–90–і роки частина старих торговельних
центрів Волині, які залишилися осторонь залізниць,
втратила своє значення, а інші, отримавши залізничне
сполучення, починають інтенсивно розвиватися. Це
може служити підтвердженням висновку П. Лященка, що
залізниці не лише залучали до товарного обігу все більші
маси сільськогосподарської і хлібної продукції, а й різко
змінили налагоджені шляхи постачання ринків [22, с. 129].
Так, через відсутність або пізню появу залізничної колії
поступово втратили свої провідні позиції в торгівлі Острог,
Новоград–Волинський, Старокостянтинів, Кременець.
Довготривала відсутність залізничного сполучення
негативно позначилася навіть на обсягах торгівлі
губернського центру. А з появою залізниць відпадала
потреба у функціонуванні тут гуртових ярмарків. Ось як
описує занепад гуртової торгівлі у 80–х роках ХІХ ст. в
Старокостянтинові Б. Зуц: «Падіння гуртової торгівлі,
безумовно, змусило багатьох підприємців залишити місто
і переїхати в інші місцевості, забравши з собою і значні
кошти, які були в місті в обігу … Цим же можна пояснити
і падіння значення міських ярмарків, котрі, за спогадами
старожилів, на даний час не мають і тіні подібності тих
багатолюдних ярмарків, які бували» [15, с. 69].
Новий вид транспорту спрощував доставку товарів
від виробника безпосередньо до споживача. Так, за
1894–1895 рр. лише до Дубна залізницею було привезено
861432 пудів різних вантажів [11, арк. 74], а в 1898 р. через
станцію Здолбунів відправлено 542929 пудів, прибуло
ж 1262373 пудів вантажів. Найбільші обсяги товарних
перевезень тут були пов’язані з пшеничним борошном і
лісними будівельними матеріалами [34, арк. 61, 61зв].
Залізничне сполучення, зв’язавши між собою ряд
населених пунктів Волинської губернії, прискорило
поширення постійних форм торгівлі в її містах, зокрема,
магазинно–крамничну. Хоча подібні торгові заклади були
відомі в містах краю і в середині ХІХ ст., найбільшого
поширення вони починають набувати пізніше, від 80–х
років. У своїх спостереженнях того часу О. Забелін
вказав на таку характерну деталь: «…В містах Волинської
губернії вражає маса крамничок, а втім рідко в якій товару
набереться більш ніж на 100 рублів» [13, с. 314].
Найбільше постійних торгових закладів функціонували
в містах з найвищими демографічними показниками і
передусім у тих, де проживало найбільше потенційно
заможних покупців із числа дворян, чиновників тощо.
Це, відповідно, стосується губернського центру Волині, а
також повітового Рівного. Стаціонарна торгівля успішно
процвітала і на залізничних станціях. Так, у Здолбунові
в 1903 р. функціонував 31 торговий заклад, а поблизу
вокзалу збиралися щоденні базари, на які місцеві селяни, а
також чеські колоністи з навколишньої округи привозили
на продаж продукти харчування [35, арк. 7]. На початку
ХХ ст. його торговельні обороти вже перевищували
100000 руб., що дозволило за даним показником цьому
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позаштатному місту обігнати повітовий центр Острог
[35, арк. 93]. Здолбунів продовжував швидко розвиватися,
незважаючи на близькість такого значного торговельного
центру, як Рівне.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стаціонарна
торгівля тісно взаємодіяла з базарною, доповнюючи
одна одну. Міські базари в цей час починають збиратися
значно частіше (тричі на тиждень, а подекуди й
щодня), а на базарних площах відкриваються крамниці,
з’являються рундуки, столи, з яких велася торгівля
продуктами харчування та фабричними виробами. Ось
якою наприкінці 80–х років ХІХ ст. змалював центральну
частину губернського центру Волині його мешканець
Т. Вержбицький: «Крамниці, крамнички … туляться
на кожному кроці. Базарна площа на Воздвиженській
вулиці і Кафедральна вулиця зосереджують всю торгівлю
предметами першої необхідності … Починаючи від
меблів і завершуючи поношеним одягом – тут все можна
знайти» [3, с. 22].
Базарну, а також крамничну торгівлю значно
пожвавлювала присутність у містах військових, оскільки
вони виступали потенційними споживачами місцевих
товарів. Саме тому їх тимчасова відсутність в містах
в період перебування у літніх таборах призводила до
різкого скорочення обсягів торгівлі, на що звертали
увагу як представники виборних органів міської влади,
так і мешканці волинських міст. «З обезлюдненням
міста наступає повна відсутність всілякого торгового
обігу», – неодноразово констатували на своїх засіданнях
уповноважені зборів Дубенського міського спрощеного
громадського управління [10, арк. 52]. А в описі
Старокостянтирова 1880–х років Б. Зуц також відзначив,
що «на час відсутності полків для табірного збору
активність торгівлі завмирає і на самому місті лежить
якийсь відбиток запустіння» [14, с. 69].
Як відомо, в роботах І. Гуржія, Г. Діхтяра, Б. Кругляка,
присвячених розвитку внутрішньої торгівлі в Україні в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., відзначається
роль нових форм постійної торгівлі, які нарівні з гуртовими
дозволяли займатися і гуртово–роздрібними, а також
роздрібними операціями [8, с. 99–100; 12, с. 95–131; 19,
с. 58–59]. Поява гастрономів та універмагів, торговельних
фірм і домів, сільськогосподарських виставок і бірж –
все це стає характерним для найбільших торгових міст
Волині на початку ХХ ст., передовсім Житомира і Рівного.
Як зауважує Т. Лазанська, у Житомирі впродовж ХІХ ст.
не існувало жодного торговельного дому [21, с. 28, 30].
Проте в 1905 р. їх вже діяло 10 [28, с. 51–53]. За даними
«Збірника відомостей діючих в Росії торговельних домів»
у 1912 р. таких домів у містах Волині нараховувалося 55,
а в 1914 р., за підрахунками Б. Кругляка, їх вже було 59,
що становило 35% загальної кількості в губернії [1, с. 79–
285; 19, с. 68]. Найбільша кількість таких закладів була
в Рівному. У 1912 р. тут діяли 38 торговельних домів
з капіталами майже 300 тис. рублів. Серед них діяли
як дрібні, так і дуже потужні. Так, торговельний дім
«А. Роттенберг і Х. Бат», який займався торгівлею сукном,
володів капіталом в 150 тис. руб. і був найбільшим в
губернії [1, с. 79–285].
Значного поширення в Рівному на початку ХХ ст.
набула складська торгівля з реалізацією продукції за
зразками, які пропонували агенти торговельних фірм. На
вказаний час у місті нараховувалося 18 постійних складів
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хліба і лісу. Для порівняння відзначимо, що у Житомирі їх
діяло тоді лише 8 [6, с. 136].
Прискорене зростання Рівного як важливого торгового
центру Волині спонукало тут в 1910 р. відкрити товарну
біржу. Аргументуючи перед волинським губернатором
необхідність її відкриття, управляючий Рівненським
відділенням державного банку наголошував: «Необхідне
місце, де б торговці могли отримувати дані про ціни на
товари, про місця збуту їх і обговорювати інші комерційні
питання. Фактично біржа і тепер уже існує, але вона не
має приміщення і є натовпом євреїв, які штовхаються
на вулицях» [33, арк. 4]. Зазначимо, що до цього в
Правобережній Україні діяла лише одна товарна біржа у
Києві, яка в умовах різкого збільшення випуску товарної
продукції вже була неспроможна пропустити всю масу
пропонованих товарів у цьому регіоні України. На думку
Б. Кругляка, поява ще однієї біржі в Рівному дозволила
обслуговувати шляхом посередництва торгівлю всієї
Західної Волині, а також більш дієво підтримувати
економічні зв’язки з підприємствами Царства Польського
[20, с. 116].
У розвитку внутрішньої торгівлі на Волині, зумов
леному соціально–економічними змінами 60–90–х років
ХІХ ст. важливу роль відігравали і магнатські господарства
краю. Погоджуючись із висновками В. Павлюка про те, що
волинські магнати і шляхтичі в умовах розвитку ринкових
відносин у другій половині ХІХ ст. перетворювали
свої господарства на капіталістичні економії, що
виробляли продукцію на ринок, варто відзначити, що її
реалізація через ярмарково–базарну мережу, як правило,
відбувалася в містах [24, с. 106]. Тут поміщики продавали
сільськогосподарську продукцію і промислові товари й
водночас закуповували гуртом сировину для своїх заводів
і фабрик.
Ефективною формою стаціонарної торгівлі в цьому
зв’язку, в якій активну участь брали місцеві поміщики,
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стала виставкова
торгівля. На сільськогосподарських і промислових
виставках, які, як правило, організовувалися в містах,
експонувалися зразки продукції, з якими могли
ознайомитися потенційні покупці, а при потребі і
придбати потрібний товар. Хоча поширення така форма
торгівлі в містах Волині не набула, однак відомо, що
на початку ХХ ст. в Житомирі і Луцьку діяли філіали
найбільшої на Правобережній Україні Бердичівської
виставки, а в Кременці – виставка продуктів садівництва і
бджільництва. У 1912 р. в Житомирі пройшла самостійна
виставка
продукції
землеробства,
тваринництва,
хмелярства тощо [20, с. 116].
Близькість кордону з Австро–Угорщиною визначала
основні напрямки зовнішньої торгівлі Волинської губер
нії, в якій головну роль відігравали містечка Волочиськ
Старокостянтинівського і Радзивилів Кременецького
повітів. Функціонування в цих населених пунктах
найбільших державних митниць на Волині позитивно
позначилося на їх торгівлі, особливо після того, як
в 70–і роки ХІХ ст. залізнична колія з’єднала їх із
внутрішніми регіонами підросійської України, а також із
західноукраїнськими землями у складі Австро–Угорщини.
Ось як описував Радзивилів у цей період Т. Стецький: «Вже
на його околицях помітний значний рух подорожніх, які
рухалися в напрямку митниці, а в містечку він видавався
ще більшим: хто перепаковував товари з возів на вози, а
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хто вже починав торгувати з подорожніми, що прибули до
Росії» [2, s. 193].
У 1881 р. у Радзивилові було 162 крамниці, щотижня
збиралися великі базари, 6 разів у рік проводилися
одноденні ярмарки [29, арк. 57зв]. Найбільш значні обсяги
зовнішньоторговельних операцій здійснювалися через це
місто на початку ХХ ст. Так, у 1905 р. через Радзивилівську
митницю було вивезено товарів на суму більше 5 млн.
руб., а ввезено на 2,67 млн. рублів. Через шість років
торговельні операції з експорту зросли на 1 млн. руб., а з
імпорту – на 2,5 млн. рублів [31, арк. 57зв; 25, с. 86].
Проте першість із зовнішньоторговельних операцій
утримувала Волочиська митниця, через яку на початку
ХХ ст. вивозили товарів на суму більше 20 млн. руб. і
ввозили більш, ніж на 10 млн. рублів [26, с. 86]. Головними
експортними товарами, що проходили через найбільші
волинські митниці, були, як і раніше, хліб, цукор, худоба,
шерсть. Ввезені товари з–за кордону були переважно
промислової групи (сільськогосподарські машини та
інвентар, залізничне обладнання тощо) [13, с. 322; 32, арк.
57зв].
Висвітлюючи роль Радзивилова і Волочиська у зміц
ненні економічних зв’язків Наддніпрянської України із
західноукраїнськими містами Австро–Угорщини, О. Ма
зурок вказував, що в цих волинських прикордонних
містечках постійно жили купці і торгові агенти з
Тернополя, Львова, Бродів, Станіславова, Перемишля,
Дрогобича, Чернівців й інших міст; водночас в Східній
Галичині добре були відомі імена радзивилівських і
волочиських купців [23, с. 64–65].
У внутрішній торгівлі Волинської губернії на початку
ХХ ст. головну роль продовжували відігравати міста, при
цьому поширюючи свої торговельні операції і на інші
регіони України, а також царської Росії. Так, анкетні дані
міських торговців губернії, які в 1911–1914 рр. бажали
отримати кредити в Ковельському відділенні Російського
торгово–промислового банку для розвитку своєї справи,
свідчать, що переважно мануфактурні, тютюнові,
бакалійні, книжково–канцелярські товари вони завозили
на Волинь із Києва, Москви, Санкт–Петербурга, Варшави,
Любліна, Лодзі [9, арк. 5зв, 19зв, 36, 38].
Підсумовуючи матеріал необхідно зазначити, що
в розвитку економіки міст Волині в другій половині
ХІХ – на початку ХХ ст. торгівля продовжувала зберігати
свої провідні позиції. Однак впродовж цього періоду
відбулися зміни у співвідношенні окремих форм торгівлі
на користь стаціонарної. Сформована в 70–90–і роки
ХІХ ст. сітка залізниць призвела до зростання ролі нових
торговельних центрів, а також до занепаду деяких старих.
Цілеспрямований потік товарообігу між поліською та
лісостеповою частинами Волинської губернії дозволив
тісніше їх об’єднати в єдиний економічний організм, а
торговельні зв’язки волинських міст з іншими регіонами
України внесли свій вклад у формування всеукраїнського
ринку. Водночас торговельні зносини міст Волині з
центральними губерніями царської Росії та Царством
Польським прискорювали інтегрування української
економіки у загальноімперську. У зовнішніх торговельних
зносинах волинські міста тяжіли до ринків Східної
Галичини у складі Австро–Угорщини, що диктувалося
географічним розташуванням Волинської губернії.
Ярмаркова система Волині в основному, була
зорієнтована на вирішення потреб внутрішнього та
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міжрегіонального ринків. Ярмарки були періодичними
торгами, а також місцями, де відбувалася у визначений
час гуртова й роздрібна торгівля різними товарами.
Характерними рисами розвитку ярмаркової системи
було існування розвиненого інституту перекупництва
та участь у торгах покупців і продавців не лише з
навколишніх сіл, але й з найближчих міст і містечок (що є
характерним для ярмарків регіонального рівня) або навіть
з інших країн (ярмарки міжнародного рівня). Ярмарки
становили незрівнянно вищий ступінь розвитку торгово–
економічних стосунків, на відміну від торгів, які досить
часто виникали доволі стихійно. Ярмаркам, як правило,
передувала поява локального щотижневого міського
торгу з пізнішим законодавчим затвердженням його як
ярмарку. Іншими особливостями ярмаркової системи є її
прив’язаність до певних дат, в основному, православних
чи католицьких свят.
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Features of trade in the cities of Volyn province
in the second half of the nineteenth century
In the article the problem of development of trade and economic relations in the
Volyn province, the role of fair and constant trade in the internal and external markets
of the region and the development of distribution network.
Keywords: Volyn province, economic relations, trade fairs, auctions, trades,
trade routes.
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Історіографія дослідження української
кредитної кооперації у Східній Галичині
(кінець ХІХ ст. – 1914 р.)
Проаналізовано історіографічний комплекс праць учених, присвячених
проблемам української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. –
1914 р.). Методологічну основу склали принципи наукової об’єктивності,
історизму, системності, всебічності, які ґрунтуються на пріоритеті роботи
з документами. Використання різноманітних джерел під час дослідження
української кредитної кооперації дозволяє уникнути однобічності та сприяє
всебічному вивченню поставленої проблеми.
Ключові слова: історичні джерела, історіографія дослідження,
кооперація, кредитна кооперація, кредитні товариства, Східна Галичина.

Актуальність обраної теми зумовлюється важливістю
кооперативної проблематики в сучасній історичній науці.
Особливе значення при з’ясуванні різних аспектів місця і
ролі української кредитної кооперації у Східній Галичині
в кінці ХІХ – початку ХХ ст. має вивчення історіографії
досліджуваної проблеми.
Метою статті є комплексний аналіз вітчизняної істо
ріографії в дослідженні проблеми української кредитної
кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.),
визначення її малодосліджених аспектів.
Зважаючи на доволі велику кількість праць вітчизняних
і зарубіжних дослідників, у яких тією чи іншою мірою
досліджено становлення і розвиток системи українських
кооперативних організацій Східної Галичини кінця ХІХ –
початку ХХ ст., в тому числі і кредитної, доцільно буде
здійснити їх аналіз за кількома групами. До першої групи
належать праці, які побачили світ у досліджуваний період;
до другої – дослідження міжвоєнного часу; третю групу
становлять роботи радянських дослідників; четверту –
дослідження науковців незалежної України; п’яту – студії
істориків українського зарубіжжя.
Серед праць першої групи виділимо роботи російсь
ких та українських дослідників, опубліковані наприкінці
ХІХ – на початку ХХ ст. в Російській та Австро–Угорській
імперіях, до яких тоді належали українські землі.
Визначальною ознакою більшості праць, опублікованих у
Російській імперії, є їхнє прикладне і загальнотеоретичне
спрямування. Винятком була робота І. Хоткевича
«Кооперація в Галичині»» (Харків, 1918) [1], в якій автор
детально охарактеризував галицьку кредитну кооперацію
та високо оцінив її діяльність.
Принципово важливим є те, що в період націо
нально–визвольних змагань початку ХХ ст., коли у
Наддніпрянській Україні активно розвивався український
кооперативний рух, учені П. Пожарський [2], М. Туган–
Барановський [3; 4], та ін. намагалися поєднати завдання
кооперації з невідкладними проблемами державотворення
і національного відродження Особливої уваги заслуговує
фундаментальна праця М. Тугана–Барановського «Со
ціальні основи кооперації» [3], що здобула визнання
в усьому світі та ввела ім’я вченого у число класиків–
теоретиків кооперативного руху. У цій праці М. Туган–
Барановський детально простежив історичну еволюцію
ідеї кооперації, проаналізував практику діяльності
кооперативів у різних країнах світу.
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Одним із фундаторів наукового дослідження націо
нальних фінансово–економічних організацій у Галичині
став Іван Франко – видатний український політичний,
громадський діяч, письменник, учений і публіцист.
Він доклав багато зусиль, щоб пробудити iнiцiативу
української громадськості до активної підприємницької
діяльності у сфері банківсько–кредитних відносин,
детально проаналізував причини банкрутства перших
банків, до діяльності яких були причетні українці [5–7].
Майже кожну статтю на економічну тематику вчений
закінчував висновком про необхідність опановувати
банківську діяльність, вчитися банківської запопадливості
у поляків, євреїв, інших народів.
Найбільшими дослідниками кооперації були і зали
шаються її творці, активні діячі, керівники центральних
кооперативних установ. Вони написали чимало праць
про кооперативний рух, більшість з яких є сьогодні
бібліографічною рідкістю. У них досліджувалися
проблеми становлення і розвитку кредитної кооперації,
формування її структури, подано багато історичних подій,
фактів та явищ кооперативного життя.
Перші роботи з проблем розвитку української
кооперації опубліковані засновниками кооперативного
руху у 70–х – 90–х рр. ХІХ ст. В. Барвінським, С. Качалою,
К. Левицьким [8; 9; 10]. Велике теоретичне і практичне
значення для українського населення Східної Галичини
мали праці К. Левицького [10], в яких автор пояснював
причини політичної та економічної залежності українців,
а шлях виходу з неї вбачав у створенні самодопомогових
організацій та відзначав роль кооперативного кредиту
у розвитку дрібного господарства. Значний вплив на
формування економічної свідомості галицького українства
справила книга С. Качали «Що нас губить, а що допомогти
може» (1870) [9], в якій давалися цінні практичні поради
щодо створення ощадно–позичкових кас.
До теоретичного обґрунтування засадничих ідей
української кооперації і наукового узагальнення досвіду
діяльності кооперативних організацій у Східній Галичині
на початку ХХ ст. вдавалися А. Ільченко (Жук) [11],
С. Кузик [12], які вбачали в кооперації засіб захисту
національних інтересів українців, шлях до господарського
і духовного розвитку українського народу.
Важливе місце в історіографічному надбанні дослід
жуваного періоду посідають праці А. Жука. Серед його
важливих історичних досліджень заслуговує на увагу
праця «Українська кооперація в Галичині» (1913) [11], в
якій автор окреслив періодизацію кооперативного руху,
відзначив роль окремих діячів та організацій у поширенні
кредитної кооперації, навів відомості про діяльність
перших ощадно–позичкових товариств, їх кількість і
соціальний склад, обсяги кредитних і посередницьких
операцій.
У 1920–1930–ті рр. становище української кредитної
кооперації досліджуваного періоду знайшло відображення
у роботах Ю. Павликовського, К. Коберського, М. Тво
ридла [13; 14; 15]. Вони розглядали українську кредитну
кооперацію як природний вияв соціальної та громадської
самоорганізації рідного народу, джерело і рушійну силу
його господарського та культурного саморозвитку у фор
мах, що узгоджувалися з ментальністю українців, умовами
національно–політичного і соціально–економічного життя.
Так, К. Коберський послідовно проводив думку, що
кооперативний рух – не суто господарський, а швидше
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політико–державницький рух, покликаний створити
сприятливі умови для повноцінного життя українства [14].
М. Творидло детально дослідив діяльність Земельного
банку гіпотечного – першого українського банку,
якому належала помітна роль у фінансово–кредитному
забезпеченні галицької кооперації [15].
Аналіз літератури, опублікованої в 20–30–х рр.
ХХ ст. засвідчує, що у центрі уваги авторів опинились
ґенеза і розвиток системи українського кооперування,
характер діяльності кооперативних установ та їх вплив на
суспільно–політичне життя Східної Галичини на початку
ХХ ст.
Після 1939 року на вивчення історії українського
кооперативного руху було накладено негласне табу. Вчені
УРСР силою обставин змушені були дотримуватися
класового підходу у висвітленні досліджуваних процесів,
явищ і фактів. Теоретичні і практичні здобутки видатних
вчених і діячів Східної Галичини були сфальсифіковані,
перекручені.
У 30–50–х рр., у період сталінщини, не робилося
навіть спроби хоча б у загальних рисах з’ясувати розвиток
та досягнення кооперації. Адже дослідження її було
небезпечним з огляду на тісний зв’язок кооперативного
руху з національно–визвольним, з боротьбою за незалежну
Українську державу. Тільки в кінці 50–х рр. радянські
історики та економісти звернулися до вивчення історії
кооперації Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Переважна більшість радянських дослідників, які
вивчали проблеми соціально–економічного розвитку
Галичини на початку ХХ ст., концентрували свою увагу
на колоніальному становищі цього краю, намагалися
відтворити стан аграрних відносин, проаналізувати хід
соціальної, класової, національно–визвольної боротьби.
Зокрема, В. Осечинський на [16] М. Герасименко [17].
У 70–80–х роках ХХ ст. були опубліковані праці,
автори яких, на основі аналізу великого масиву джерел
зуміли дещо по–новому, нетрадиційно для радянської
історичної науки висвітлити ряд проблем із історії
українського кооперативного руху. Цікавими щодо
вивчення економічної ситуації та розвитку кредитної
кооперації в Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. є
дослідження Л. Олесневича, Я. Хонігсмана, С. Макарчука.
С. Макарчук змалював широку палітру етносоціальних
і національних відносин на українських землях у складі
Австро–Угорщини, звернув особливу увагу на економічні
та політичні фактори, що обумовлювали характер
східногалицької кооперації [18].
Помітною подією у вивченні історії кооперативного
руху в Східній Галичині стала монографія Л. Олесневича
«Кооперативні міфи і капіталістична дійсність.
Західноукраїнська буржуазна кооперація (1883–1939)»
[19]. Вона вирізнялася глибоким підходом до теми,
різноманіттям матеріалу, новизною у підході до ряду
аспектів проблеми.
Дещо повніше висвітлив історію кредитних відносин
у Східній Галичині на початку ХХ ст. Я. Хонігсман
у дослідженні «Проникнення іноземного капіталу в
економіку Західної України в епоху імперіалізму (до
1918 р.)» [20]. В ньому автор дає детальну характеристику
банковій системі Австро–Угорщини.
У цілому ж аналіз наукового доробку вчених УРСР
свідчить, що в оцінках української кооперації вони
змушені були дотримуватися постулатів комуністичної
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доктрини, тому, загалом, публікації радянської доби
характеризувалися ідеологічною заангажованістю.
Окрема група дослідників історії кредитної кооперації
в Східній Галичині – це українські історики діаспори,
більшість з яких були активними учасниками громадського
життя та кооперативного руху. На відміну від радянських
науковців, скутих ідеологічними догмами, українські вчені
в зарубіжжі мали змогу вільно трактувати процеси, які
досліджували. У працях істориків–кооператорів чимало
цифрового матеріалу, висвітлено механізм діяльності
кооперативів, правові, соціальні, політичні умови їх
функціонування.
Вагомий внесок у розроблення досліджуваної проб
леми зробили українські вчені, які в 1920–ті рр. працювали
в Українській господарській академії в Подєбрадах та
Українському вільному університеті у Празі. Серед
визначних
українських
економiстiв–кооператорiв
особливе місце належить Сергієві Бородаєвському.
Одним iз його найважливіших монографічних досліджень
є «Історія кооперації» [21], в якій вперше у світовій
кооперативній літературі здійснено порівняльний аналіз
особливостей кооперації на матеріалі понад сорока країн
світу.
Помітне місце серед українських дослідників–
кооператорiв слід відвести Борисові Мартосу. Вчений
намагався доступно окреслити особливості кооперативної
розбудови
господарства
порівняно
з
іншими
господарськими системами [22]. Б. Мартос розробив
свою класифікацію кооперативів, докладно описав кожну
кооперативну форму.
Одним із найзмістовніших досліджень, присвячених
кооперації, є, безперечно, «Історія українського коопе
ративного руху» І. Витановича [22]. На думку С. Гелея, ця
праця – виразно енциклопедична і належить до значних
здобутків української економічної думки новітнього
часу [24, с. 422]. Опрацювавши практично всю наявну
на той час в Україні й у діаспорі літературу, а також
використавши власні спостереження, І. Витанович
обґрунтував передумови виникнення українського
кооперативного руху, простежив динаміку розвитку
кооперації з другої половини ХІХ ст. до 60–х років
ХХ ст., висвітлив практично всі напрямки діяльності
кооперативів, у тому числі і кредитних. Автор зазначав,
що кредитна кооперація врятувала українських селян
Східної Галичини від лихварського визиску, позитивно
вплинула на розвиток дрібного виробництва.
Цінність праць істориків української діаспори полягає
в тому, що вони позбавлені певної заангажованості,
фальсифікації, притаманних для радянської історіографії.
Їх внеском є запропоновані методологічні та концептуальні
підходи, що були противагою засиллю радянських
ідеологічних доктрин.
Враховуючи потреби суспільного розвитку, відрод
ження кооперативного руху в незалежній Україні, з початку
1990–х років розпочалося наукове переосмислення
у вивченні історії української кооперації. На основі
широкого використання нових джерел і застосування
сучасних методів дослідження українські дослідники
створили низку наукових праць, в яких розроблені різні
аспекти історії західноукраїнського кооперативного руху.
Домінуюче місце серед історіографічних джерел
займають узагальнюючі наукові праці. До них належать
навчальні посібники з історії кооперативного руху та
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історії споживчої кооперації, що вийшли у світ заходами
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича у Львові
[25; 26].
Серед колективних досліджень необхідно виділити,
насамперед, серійне видання Львівської комерційної
академії «Українська кооперація: історичні та соціально–
економічні аспекти» [27], на сторінках якого знаходять
висвітлення проблеми з історії української кредитної
кооперації. Серед статей, вміщених у другому томі цього
видання, вирізняються дослідження С. Гелея [28], та
Р. Пастушенка [29], в яких автори основну увагу приділи
ли питанням становлення та розвитку кредитної коопе
рації у Східній Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Значну зацікавленість у сучасних дослідників
викликають біографії творців української кооперації та
її активних діячів. Першою спробою висвітлити історію
українського кооперативного руху крізь призму життєвої
долі подвижників кооперативної ідеї став біографічний
збірник «Українські кооператори» [30], який підготували
науковці Львівської комерційної академії. У дослідженнях
С. Гелея, С. Злупка відображено життєвий шлях видатних
діячів кредитної кооперації, всебічно проаналізовано
їхній доробок на кооперативній ниві [31].
Окремі аспекти історії української кредитної кооперації
досліджені у працях Б. Савчука [32]. Особливу увагу
автор звернув на взаємини українських кооперативних
організацій з національними громадськими культурно–
просвітницькими товариствами: «Рідною школою»,
«Просвітою» та ін.
Важливою для з’ясування поставленої нами проб
леми є праця А. Пантелеймоненка «Українська кредитна
кооперація в минулому» [33]. Автор відобразив теоре
тичні і практичні аспекти діяльності вітчизняних
сільських кредитних кооперативів на українських землях,
які входили до складу Російської та Австро–Угорської
імперій.
Історія українського кооперативного руху Східної
Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. стала важливим
напрямком наукових інтересів молодих українських
дослідників. Це, зокрема, кандидатські дисертації М. Вер
бового «Фінансово–кредитні інституції національного
господарського руху в Західній Україні впродовж 1848–
1939 років» [34] та М. Вітенка «Польсько–українські
відносини у Галичині: соціально–економічний аспект
(остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)» [35].
Таким чином, загальний огляд літератури, присвяченої
розвиткові українського кооперативного кредитування
Східної Галичини в кінці ХІХ–го – на початку ХХ ст., дає
підстави стверджувати, що, незважаючи на незаперечні
успіхи істориків у вивченні кооперативної проблематики,
питання, пов’язані з діяльністю української кредитної
кооперації, її взаємодію з іншими національними інсти
туціями як важливий аспект суспільно–політичного
та соціально–економічного життя краю, потребують
комплексного і ґрунтовного дослідження.
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Спекуляція як повсякденне явище
в містах Правобережної України в роки
Першої світової війни (1914–1917 рр.)
Автор розглянув вплив спекуляції на повсякденне життя мешканців міст
Правобережної України в період «Великої війни».
На основі аналізу матеріалів з тогочасної місцевої газетної періодики
встановлено, що спекулятивні прояви на продовольчому ринку були помічені
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ще на самому початку воєнної доби. Спекуляція набула масового поширення
вже на другому році війни в зв’язку з погіршенням залізничного сполучення, яке
спричинило труднощі в постачанні продовольства до міст. З’ясовано, що в
громадській думці спекуляція ототожнювалася з мародерством, а спекулянтів
найчастіше називали мародерами тилу. Водночас наголошено, що для певних
верств населення спекулятивна діяльність була єдиним засобом виживання.
Автор дійшов висновку, що шалений ріст спекуляції в містах, яка
охопила всі сфери людської життєдіяльності, свідчив про моральний занепад
суспільства, роблячи пропаговану царською владою ідею ведення війни до
переможного кінця безперспективною.
Ключові слова: спекуляція, повсякденність, Перша світова війна,
Правобережна Україна, міста.

Перша світова війна створила в містах Правобережної
України нову повсякденну реальність, зруйнувавши звичну
для їхніх мешканців картину буття. Тягар воєнної доби
вніс розлад у систему цінностей, внаслідок чого досить
часто закони моралі витіснялися «законами джунглів».
Населення поділилося на дві категорії – тих, хто від них
потерпав, та тих, хто наживав статки. У популярному
в Російській імперії енциклопедичному словнику
«Брокгауза и Ефрона» під спекуляцією розуміють угоди
купівлі–продажу, що здійснюють з певним родом товарів
або цінних паперів, з метою отримання вигоди від різниці
між купівельною та продажною ціною. Від звичайної
торгівельної угоди вона відрізняється наявністю елементу
ризику для заробляння «баришу надзвичайного» [1,
с. 171–172]. Хоча спекуляцію прийнято вважати цілком
природним явищем, особливо на продовольчому ринку,
характерним як для мирної, так і для воєнної доби, за
збігом певних об’єктивних та суб’єктивних обставин вона
може з’явитися в зовсім несподіваній сфері й заволодіти
умами навіть дуже законослухняних людей.
В історіографії проблема спекуляції в досліджуваний
період не знайшла комплексного висвітлення, хоча вона
й проходить червоною ниткою через численні наукові
публікації, присвячені соціально–економічному та
повсякденному життю міст. Радянські вчені постійно
використовували тезу про наживання на війні пануючих
торгово–промислових кіл та різних буржуазних елементів
шляхом отримання воєнних надприбутків та спекуляції
на товарах широкого ужитку [2; 3; 4]. Сучасні українські
науковці О. Реєнт та О. Сердюк зазначають, що формула
«кому війна, а кому рідна мати» набула нечуваного
поширення саме в містах, що призвело до небувалого
розвитку спекулятивної вакханалії [5, с. 371]. О. Кирієнко
в контексті дослідження маргіналізації суспільства
акцентував увагу на зловживанні інтендантських структур
та простого населення на предметах солдатського
обмундирування [6, с. 471]. Дослідниця історії
повсякденності О. Вільшанська зауважила, що спекуляція
стала однією з тяжких реалій життя населення [7, с. 66].
Мета статті полягає в з’ясуванні феномену спекуляції
як повсякденного явища життя міст досліджуваного
регіону. Задля цього ми використали матеріали
Правобережної преси 1914–1917 рр.
Чи не вперше в роки війни класичний спекулятивний
метод – приховування продуктів з метою створення
штучного дефіциту – було зафіксовано на початку
осені 1914 р. на київському продуктовому ринку, коли
на місцевих базарах раптово подорожчали фрукти, що
привозили з Криму, Кавказу та Туркестану. Наприклад, за
один фунт винограду продавці просили 25–35 коп., хоча в
аналогічний період 1913 р. він коштував 10–12 коп. Таку
разючу різницю в цінах торгівці пояснювали скороченням
підвозу фруктів, хоча місцеві ЗМІ доводили протилежне,
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вказуючи на величезний запас товару на київських
складах [8, с. 4].
Зафіксованих місцевими газетами проявів спекуляції
значно побільшало після осені 1915 р. внаслідок
погіршення залізничного сполучення, що зумовило
величезні проблеми з транспортуванням продовольства
до міст. Недарма відомий тогочасний київський юрист
В. Синайський у своїй лекції «Війна та цивільно–правовий
порядок» назвав розладнання транспортної мережі «чи
не найсуттєвішою причиною дорожнечі життя». Життєві
реалії чітко демонстрували, що чим важче було доставити
на міський ринок товар від виробника, тим вище піднімали
свої голови спекулянти. Стосовно останніх на тій же лекції
професор особливо не добирав слів. «Спекуляція – гірша
за мародерство». – розповідав він студентам. – «Мародери
бояться людей та оббирають мертвих, оглядаючись
довкола. Сучасні дільці, натомість, не бояться людей» [9,
арк. 8, 15].
З не меншою різкістю засуджувалася спекуляція в
пресі. Ще наприкінці 1914 р. в газеті «Южная копейка»
вийшов друком вірш, у якому торгівців–спекулянтів
вважали гіршими від зовнішніх ворогів Російської імперії:
«Германец, турок, австрияк –
Разят нас честно и открыто
(Не мало их в боях убито).
Торгаш–кулак – наш тайный враг.
Торгаш, тевтон, осман и шваб –
Они все четверо в союзе.
Те трое, в гневе дерзновенном,
Разят мечом, войдя в забор,
А этот действует безменом
Исподтишка, как мародёр» [10, с. 2].
У Житомирі слово «мародер» увійшло до житейського
лексикону замість звичного – «грабіжник» [11, с. 3].
Окрім того, в одній із місцевих газет спекуляцію назвали
«новою бацилою», носіями якої були «тарантули» та
«кровопивці». Зазначалося, що «проти них, на відміну
від справжніх хвороб, наука безсила» [12, с. 4]. В Ковелі
спекулянтів нарікали «каторжниками» (в лайливій формі
це тоді означало «негідник» або «шахрай» – авт.) [13, с. 4],
у Вінниці – «паразитами війни» [14, с. 4].
В останні дні 1915 р. київська преса розповідала про
масовий характер махінацій із цінами на продукти на
міських базарах. Від них страждали селяни, що кожного
ранку тисячами стікалися до міста з товаром, і, звісно,
покупці. Постанова місцевої думи про дозвіл торгівцям
та перекупникам купувати в селян продовольство лише
після 10 год. ранку по буднях та 12 год. у святкові дні
[6, с. 457] фактично не діяла. Вже за кілька годин до
зазначеного часу підвезених на базари продуктів не
залишалося, а населенню доводилося їх придбавати в
спекулянтів удвічі дорожче. Більше того, перекупники
взяли собі на озброєння тактику здійснення закупівель
у селян ще на під’їзді до міста, зустрічаючи їх там рано
вранці. Спекулянти, щоб переконати мешканців сіл
продати їм товар, вигадували різні нісенітниці, наприклад
про проведення в Києві реквізицій коней та возів [15, с. 2].
Не дивлячись на осуд у суспільстві спекуляції, в
якому панувала думка про недопустимість наживання
на народних бідах у скрутний для всіх час, потужну
антиспекулятивну кампанію засобів масової інформації,
демонстрування в кінотеатрах фільмів на кшталт
«Мародери тилу» (16–17 травня 1916 р. у Києві) [16,
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с. 1], заробляння на перепродажу товарів набуло масового
характеру, ставши одним із найяскравіших проявів
спотворення міської повсякденності в роки Першої
світової війни. У вересні 1916 р. на сторінках «Южной
копейки» знаходимо, зокрема, таке: «З легкої руки дільців
та спекулянтів великої марки так звана комерція легенько
та помалу охопила й інші верстви населення. Хто тепер
не займається комерцією? Та всі. І звичайна баба, і
казначей, і гімназист, і двірник, посильний і студент. (…)
Усі «працюють», усі комерсують, усі купують і продають.
І якщо цією справою ще не зайнялися грудні немовля –
так лише тому, що за них роблять свою комерцію
няньки та матері» [17, с. 2]. Це також підтверджувалося
і статистичними даними, оприлюдненими часописом
«Киев» наступного місяця щодо кількості в місті різного
роду торгівельних закладів. Так, якщо до війни їх було не
більше 1,7 тис., то станом на осінь 1916 р. – понад 5 тис.
[18, с. 4].
Варто, однак, зауважити, що спекуляція не для всіх
городян була наживою: в ті буремні часи для декотрих із
них вона залишалася чи не єдиним способом виживання:
перепродування одного товару давало можливість
придбати інший [6, с. 457]. Тобто можемо ділити
спекулянтів на дві категорії: тих, хто займався цією
справою «за нуждою» та «за покликанням». Останні не
припиняли шукати нових способів для заробляння легких
грошей. Один із них стосувався найбільш ласого, за
спостереженням Н. Шапошнікової, товару – текстилю [19,
с. 54], що протягом війни був у надзвичайному дефіциті.
Метод полягав у скуповуванні товару й закладання
його в ломбард під позику, отримавши яку спекулянти
знову й знову повторювали цю схему. «Ломбардні
мануфактуристи» носили в кишені зразки товарів та
продавали. Іншими словами, покупцям доводилося
викупати текстиль у ломбардів за високими цінами, а
спекулянти отримували надприбуток. У Києві ця афера
набула поширення напередодні краху царського режиму
[20, с. 2].
Водночас тогочасне суспільство турбував однобокий
підхід держави щодо покарання за спекуляцію. Навесні
1916 р. в «Юго–Западном крае» вийшла стаття, автор
якої нарікав на безкарність великих спекулянтів. «Але
чому один лише стрілочник, а не начальник залізниці за
компанію з ним не притягуються до законної відпові
дальності?», – справедливо задавався питанням газетний
аналітик Б. Петров, маючи на увазі рядових торгівців
та грошовитих представників фінансово–промислових
кіл [21, с. 2]. У жовтні того ж року в Російській імперії
вступив у силу Закон «Про відповідальність торгівців
за підвищення цін». Він передбачав збільшення строків
позбавлення волі: за навмисне підняття цін – від 4 до
8 місяців, за приховування припасів продуктів – від
3 до 4 місяців, якщо їхні дії призводили до порушень
громадського спокою – до 2 років. Крім того, винні по
всіх статтях, незалежно від покарання, засуджувалися
до грошового штрафу від 100 до 10 тис. руб. [22, с. 3].
Наскільки ці «драконівські» заходи були дієвими за умов
стагнації економіки – питання риторичне.
Отже, в роки Першої світової війни спекуляція стала
масовим соціальним явищем, незмінною попутницею в
повсякденному житті городян. Вона зумовлювалася вкрай
несприятливою економічною ситуацією у виснаженій
війною країні та каталізувалася моральним занепадом
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суспільства. За таких умов спекуляція для населення міст
перетворилася на інструмент наживання та виживання,
спотворюючи цим самим міську буденність та готуючи
підґрунтя для майбутніх революційних змін.
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Speculation as an ordinary phenomenon in the Right–Bank
Ukraine towns in the years of the First World War (1914–1917)

In the article the author examined the speculation influence on daily–life of the
Right–Bank Ukraine town residents during the «Great War».
On the base of materials analysis with local newspaper periodicals the
speculation display at foodstuff market is established to notice even at the beginning
of the war period. The speculation was already widely spread during the second
year of the war because of the worsening of railway communication which coursed
difficulties in foodstuff delivery the towns. The speculation is established to identify
with marauding in public opinion and speculators were often called rear marauders.
At the same time it was noted that speculative activity for some population sections
was the only way to survive.
The author came to a conclusion, that the great growth of speculation in towns
which involved all the spheres of human a vital activity testified to moral decline
of society, making the war idea of the triumphal end, popularized by tsar’s power,
hopeless.
Keywords: speculation, daily–life, the First World War, The Right–Bank
Ukraine, towns.
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Виконавчі комітети громадських організацій
та інститут комісарів Тимчасового уряду:
проблема взаємовідносин
Висвітлюється проблема взаємовідносин інституту комісарів Тимчасового
уряду та виконавчих комітетів громадських організацій у Правобережній
Україні після Лютневої революції 1917 р., з метою з’ясування їх місця та ролі
в системі органів державної влади. Відображено умови в яких відбувалось
становлення даних органів. Звертається увага на ставлення населення, органів
місцевого самоврядування в особі виконавчих комітетів громадських організацій
на механізм виникнення інституту комісарів. Показана підтримка комісарів
Тимчасового уряду земствами, на яке у перші весняні місяці уряд намагався
зробити ставку. Розкрито заходи, які вживалися для зміцнення становища
комісарів, налагодження їх діяльності та формування довіри у громадськості.
Приділяється увага діяльності Тимчасового уряду у сфері побудови вертикалі
виконавчої влади на місцях та ускладнення взаємовідносин між виконавчими
комітетами та комісарами Тимчасового уряду влітку 1917 р.
Ключові слова: Тимчасовий уряд, виконавчі комітети, комісари
Тимчасового уряду, органи місцевого самоврядування, Правобережна Україна.

Трансформаційні процеси, які розпочалися після
революційних подій лютого 1917 р. торкнулися всіх рівнів
влади. З поваленням самодержавства влада перейшла
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до рук Тимчасового уряду, який практично відразу ж
взявся за встановлення нового ладу. Одним із перших
кроків стало утворення інституту комісарів Тимчасового
уряду, з метою встановлення порядку та забезпечення
підтримки нової влади. В цей час у багатьох українських
губернських та повітових центрах почали створюватися
виконавчі комітети, до яких увійшли представники
міських дум, інтелігенція, підприємці. Безпосередній
учасник революційних подій 1917 р. О. Г. Шляпников
описував картину, яка склалася в перші революційні
місяці на місцях – «одночасно там діяли губернські
комітети, міські комітети, повітові комітети, міські думи,
губернські управи, повітові управи, Ради робітничих
і солдатських депутатів та представники Тимчасового
уряду – комісари» [24, с. 6]. Дослідження проблеми
взаємовідносин даних органів заслуговує особливої уваги
та дасть можливість більш глибше оцінити їх місце та
роль в системі органів влади Тимчасового уряду. Метою
дослідження є висвітлення проблеми взаємовідносин
інституту комісарів Тимчасового уряду та виконавчих
комітетів громадських організацій у Правобережній
Україні після Лютневої революції 1917 р.
В історіографії дана проблема досліджена недо
статньо. В основному вона представлена короткими
згадками, в контексті дослідження революційних
подій 1917 р. в цілому. Досить вагомим є дослідження
Г. А. Герасименка [7], який висвітлює аспекти проблеми
виникнення та діяльності комісарів Тимчасового уряду
та виконавчих комітетів у загальноросійських масштабах.
Даному питанню присвячене також дослідження А. Ніт
ченко [15], але увага у її роботі зосереджується на проблемі
взаємовідносин виконавчих комітетів та комісарів
Тимчасового уряду Чернігівської губернії. В дослідженні
П. Гай–Нижника [6], присвяченому інституту місцевих
комісарів та комендантів за Центральної Ради відобра
жаються окремі аспекти проблеми з основним акцентом
на органи підконтрольні Центральній Раді. Деякі важливі
моменти піднімає Т. О. Матвієнко [13], висвітлюючи
становище земств України в контексті процесу формування
інституту комісарів Тимчасового уряду.
Велику підтримку у зміцнені свого становища
Тимчасовий уряд отримав від земського управління,
на яке сам здійснив першочергову ставку. Це було
обумовлено тим, що багато членів уряду саме в земствах
пройшли школу громадсько–політичної діяльності
[7, с. 57]. Телеграми які надходили від земств різних
губерній засвідчували підтримку та радість роботи під
його керівництвом. В телеграмі із Києва говорилось:
«Губернська управа захоплено вітає прийняття Вами
відповідального служіння в великий для Батьківщини
історичний час» [7, с. 53]. Тому, напевно закономірним
стало рішення прийняте Тимчасовим у березні 1917 р.
та передане головам губернських земських управ, про
усунення інституту губернатора і віце–губернатора та
створення посад губернських комісарів Тимчасового
уряду [7, с. 56; 19, с. 113; 20 с. 18]. Дані посади зайняли
голови земських управ. Голови повітових земських управ
отримали повноваження повітових комісарів з поєднанням
головування в земській управі [13, с. 96; 11, с. 47; 14,
с. 91; 9, с. 49]. Подільське губернське земське зібрання
виразило князю Львову глибоку вдячність за призначення
голови губернської управи комісаром Тимчасового
уряд [7, с. 58]. Вже 6 березня 1917 р. голова Київської
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губернської земської управи М. Суковкін прийняв на себе
нові обов’язки [5, с. 1]. Таким чином, посада комісара була
не виборною і голови земських управ займали дані посади
автоматично, не потребуючи ніякого затвердження.
Таке суміщення посад вважалось тимчасовим
заходом. Комісари призначалися та діяли з метою
реалізації контрольно–наглядових функцій щодо закон
ності діяльності місцевого самоврядування, а також брали
на себе відповідний обсяг повноважень з управління
територією. У підпорядкуванні губернського комісару
знаходився штат колишнього губернського правління,
а повітових комісарів – волосні правління. Згідно
«Інструкції комісарам Тимчасового уряду» [10, с. 1]
запроваджувалися посади помічників губкомісара, один
з яких міністром внутрішніх справ призначався його
заступником. Як з’ясувалось, призначались на цю посаду
переважно члени губвиконкому [1, арк. 6]. Це ще більше
пов’язувало діяльність даних інститутів влади.
У губерніях Правобережної України суттєвого опору
поширенню революційних перетворень не чинилось.
Так, у Вінниці губернатор мирно, без кровопролиття,
був усунений з посади [12, с. 95]. Посаду Волинського
губернського комісара зайняв член союзу українських
федералістів–автономістів А. В’язлов [8, с. 115]. Отже,
можна стверджувати, що на території Правобережної
України зміна влади пройшла досить легко, хоча
призначення комісарами осіб з осередку органів влади
колишньої царської адміністрації не зовсім відповідало
принципам формування нових революційних органів
місцевого самоврядування.
З процесом масового утворення комітетів громадських
організацій, Рад робітничих, солдатських та селянських
депутатів та інших органів, відбувався процес поступової
зміни комісарів. На посади комісарів, призначалися люди
різних професій та категорій населення. Дана інформація
чітко видна у списках комісарів, які складалися восени
1917 р. [2, арк. 60]. Інститут Волинського губернського
та повітових комісарів, на думку І. Гуцалюк, зазнав
найменших внутрішніх змін, що позначилось на його
діяльності [8, с. 116].
Невдоволення населення, та постійні скарги, які
надходили на адресу Тимчасового уряду, все ж змусили
його поступово відійти від розпорядження 5 березня
1917 р., з метою збереження влади. 26 березня МВС було
направлено циркуляр губернським комісарам, в якому
говорилось, що призначення нових повітових комісарів
необхідно покласти на осіб, які користуються широким
авторитетом та довірою населення [13, с. 98]. Проте, уряд
намагався забезпечити контроль за діяльністю повітового
рівня комісарів, шляхом доручення даної функції
губернським комісарам.
Загалом циркуляр не оправдав тих сподівань, які
на нього покладав Тимчасовий уряд та не розв’язав тих
проблем, якими був зумовлений. Навпаки, інколи він
викликав критику демократично налаштованих верств до
призначення нових комісарів та їх діяльності. На думку
дослідника В. І. Старцева, призначення представників
центральної влади шляхом адміністративних розпо
ряджень суперечило тій практиці обрання всіх осіб, що
так широко розповсюдилась по країні після Лютневої
революції [21, с. 206]. Тому з кінця березня пішов новий
потік телеграм про усунення комісарів Тимчасового
уряду з зазначенням вже згаданих причин. Зібрання
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

громадян міста Нової Ушиці Подільської губернії,
яке відбулось 7 квітня 1917 р. надало характеристику
повітового комісара наступного змісту: «Патон весь час
перебував предводителем дворянства, був близькою
людиною Миколи ІІ, за спрямуванням реакціонер і як
такий дискредитує Тимчасовий уряд, агентом котрого він
є» [3, арк. 63]. У травні 1917 р. на адресу князя Львова
надійшла телеграма від Германовського сільського сходу
Київського повіту з постановою виразити недовіру
діяльності повітовому комісару Демченку і позбавити
його повноважень [7, с. 64]. Дана ситуація погіршувалась
ще й тим, що часто особи яких висували на посаду
комісара виконавчі комітети, не знаходила одобрення та
відхилялась.
Ситуація з призначенням комісарів була гострою
і у квітні–травні. До Тимчасового уряду надходили
повідомлення про усунення старих та обрання нових
кандидатур на поcади комісарів з проханням затвердити
їх на посаді. В деяких місцевостях інколи комісари
залишали займану посаду так швидко, що навіть не
встигали призначити заступника. Зокрема, така ситуація
обговорювалась в кінці квітня 1917 р. в Волинському
губернському виконавчому комітеті. З місць надходили
повідомлення про те, що повіти залишаються без
керівництва, повітові комісари поспішно залишають
посади. Так, у 10 повітах Волинської губернії на початок
травня були відсутніми 6 комісарів, 9 помічників комісарів
та не вистачало 8 заступників, а бажаючих зайняти ці
посади не було [13, с. 99]. Виконавчі комітети часто на
своїх засіданнях розглядали питання про не бажання
посідати займані посади комісарами Тимчасового уряду.
Це свідчить, що реальні результати їх діяльності були
фактично не значимими в таких умовах, оскільки люди, які
не бажали працювати, були відсутні на своєму робочому
місці не могли виконувати свої обов’язки.
Визначити структуру вищої губернської влади на
місцях і насамперед взаємовідносини губернських
комісарів з виконавчими комітетами та іншими
комітетами повинен був з’їзд губернських комісарів,
який було скликано на 22–23 квітня у Петрограді. На
з’їзд прибуло 38 комісарів. Питання про вищу губернську
владу викликало жваві дебати між делегатами з’їзду:
одні члени з’їзду вважали, що на чолі губернського
правління повинен стояти колегіальний орган, обраний
виконкомами, інші – одноособовий представник урядової
влади в особі комісара з опорою на довіру місцевого
населення [17, с. 4]. Як відомо, це питання було вирішено
на користь комісарів. Більшість присутніх проголосувала
за необхідність розробити для них особливі тимчасові
правила [18, с. 2–3].
Хоч уряд постійно підкреслював у своїх заявах, що
саме комісари є місцевою владою, питання про їхні
повноваження залишалося не зовсім чітким. Отримавши
повноваження губернаторів, комісари володіли, як
правило, номінальною владою. Виборність комісарів ще
більш ускладнювала ситуацію і перешкоджала створенню
жорсткої вертикалі державної влади на місцях.
Питання про обрання кандидатури на посаду комісара,
відповідності або невідповідності обраних осіб даній
посаді досить часто стояло на порядку денному засідань
виконавчих комітетів у травні–червні 1917 р. Міністр
внутрішніх справ 10 травня 1917 р. отримав телеграму від
Кам’янець–Подільського повітового виконавчого комітету
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з проханням «усунути губернського комісара Александрова
з посади губернського комісара» [13, с. 100]. Кіблицька
волосна рада Гайсинського повіту Подільської губернії
11 травня 1917 р. висловила недовіру Гайсинському
повітовому комісару А. А. Севастьянову. Своє рішення
вона обґрунтувала тим, що «А. А. Севастьянов був головою
Гайсинської повітової земської управи та повітовим
предводителем дворянства і будучи слабохарактерним
керівником органу земського самоврядування, допускав
на службу осіб, не відповідних своєму призначенню,
які зловживали під його заступництвом у збиток казні
й населенню». З Київської губернії 18 травня 1917 р.
повідомляли, що повітові комісари міняються кожні 3 дні.
20 травня 1917 р. на адресу кн. Львова надійшла телеграма
від Германовського сільського сходу Київського повіту
з постановою: «виразити недовіру діяльності Київській
повітовій земельній управі на чолі з її головою комісаром
повіту Демченком і просить лишити його повноважень»
[7, с. 97]. Безрезультатне звернення волосної ради
Гайсинського повіту до уряду вилилося 23 травня
1917 р. в телеграму, в якій зазначалося: «Рада об’єднаних
суспільних організацій м. Гайсина і повіту визнала
діяльність повітового комісара Севастьянова шкідливою
і постановила обрати на посаду повітового комісара
О. Г. Кешолу». Зазначені факти свідчать про демократичну
трансформацію інституту комісарів Тимчасового уряду в
різних регіонах не залежно від адміністративного рівня.
Хоча з аналізу архівних матеріалів, можна стверджувати,
що у Київській та Подільській губернії кадрові зміни
відбувались частіше.
Внаслідок переобрання комісарів влада на місцях
поступово переходила до демократичних верств –
учителів, інспекторів народних училищ, прапорщиків,
мирових суддів, контролерів купецьких товариств та ін.
Тимчасовий уряд частково намагався протистояти такій
тенденції, та не поспішав усувати голів земських управ з
посад комісарів. Як уже зазначалося, лише голова земської
управи, котрий займав посаду комісара, звільнявся від
процедури затвердження урядом. Усі інші особи повинні
були отримати дозвіл Тимчасового уряду. За даними МВС,
отриманими в другій половині квітня 1917 р., з 55 голів
губернських земських управ, котрі стали комісарами, цю
посаду зберегли 23, а з 439 голів повітових управ, що
також зайняли посаду комісара, до того часу залишилося
лише 177 [7, с. 98]. Таким чином, більша частина
комісарів призначених автоматично розпорядженням
Тимчасового уряду у березні 1917 р. не зберегла
займаних посад. На території Правобережної України із
3 губернських комісарів свої посади зберегли Волинський
губкомісар А. В’язлов (який обіймав посаду губкомісара
від Тимчасового уряду, а потім від Центральної Ради),
Київський губкомісар М. Суковкін (перебував на посаді
губомісара до вересня 1917 р.). Подільський губернський
комісар Алєксандров подав у відставку ще у травні
1917 р., а обраний на його місце М. Стаховський, як
повідомлялось Подільським губернським комітетом на
кінець серпня 1917 р. [4, арк. 48] не був затверджений
Тимчасовим урядом. Інститут комісарів Тимчасового
уряду повітового рівня зазнав значно більших змін.
Намагаючись перехопити ініціативу у виконкомів
по розбудові місцевої влади, уряд знову зобов’язав
губернських комісарів підтримати та об’єднати всі місцеві
громадські організації. У «Звернені керуючого МВС
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І. Церетелі до комітетів громадських організацій, рад
робітничих, солдатських та селянських депутатів, органів
місцевого та земського самоврядування» наголошувалося,
що комісари є виконавці розпоряджень уряду, яким
вказані органи повинні «надавати енергійну та діяльну
підтримку» [16, с. 1]. 5–8 серпня у Петрограді відбувся
з’їзд губернських комісарів, на якому переважна більшість
делегатів піддала жорсткій критиці циркуляр І. Церетелі.
Не сприяла зміцненню влади комісарів і політика
Центральної Ради, яка вже оформилася і намагалася
поширити свій вплив на місця. 10 червня нею було
прийнято І Універсал, в якому не тільки ставилося питання
про українізацію системи місцевого самоврядування та
переорієнтацію її на Центральну Раду, а також містився
заклик до переобрання місцевої адміністрації там, де
влада була зосереджена «в руках людей ворожих до
українства» [22, с. 104], що посилило нестабільність у
середовищі органів адміністративної державної влади
Тимчасового уряду.
27 червня 1917 р. була оголошена «Декларація
Генерального Секретаріату», в якій йшлося про перебудову
місцевої і загальнокрайової адміністративної влади на
засадах «органічного зв’язку» (тобто співробітництва) та
«пристосування» до Центральної Ради [22, с. 158].
Після визнання Тимчасовим урядом Генерального
секретаріату вищим крайовим органом, було прийнято
його «Статут2, в якому наголошувалося, що Генеральний
секретаріат буде здійснювати свою владу «через усі
урядові органи» і саме секретаріат буде визначати,
«які органи, в яких межах і в яких випадках» мають
взаємодіяти безпосередньо з Тимчасовим урядом [22,
с. 181]. 25–27 липня 1917 р. у Києві відбувся обласний
з’їзд губернських комісарів та голів виконкомів України,
на якому була ухвалена наступна схема підпорядкованості
місцевої адміністрації: губкомісари – Генеральний
секретаріат; повітові комісари – губкомісари [23, с. 578].
Таким чином, процес становлення інституту
комісарів Тимчасового уряду був досить складним та
неоднозначним і був тісно пов’язаний з діяльністю
та впливом на цей інститут виконавчих комітетів
громадських організацій. Варто відзначити, що виконавчі
комітети фактично виконували функції органів місцевої
адміністрації, виступали як представники влади на місцях,
під їх керівництвом розпочалася кампанія за перевибори
на демократичних принципах органів старого місцевого
самоврядування, у той час як комісари, отримавши
повноваження губернаторів, володіли номінальною
владою. Проводячи політику лавірування і дозволивши
обирати комісарів Тимчасовий уряд ще більше ускладнив
ситуацію, що перешкоджало створенню жорсткої вер
тикалі державної влади на місцях.
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The Executive committees of social organizations
and the institution of Commissars Temporary government:
the problem of the relationship
The problem of the relationship of the institution of Commissars of the Provisional
government and Executive Committee of public organizations in right Bank Ukraine
after the February revolution of 1917 is highlighted.., to determine their place and
role in the system of state authorities. The conditions in which the formation of these
bodies are reflected. Attention is drawn to the attitude of the population, bodies of local
self–government in the person of Executive committees of NGOs (Non–governmental
organizations) on the mechanism of occurrence of the institution of Commissars.
Shown the support of the commissioners of the Provisional government of Zemstvos,
which in the first spring months the government tried to make a bet. Disclosed measures
that had been taken to strengthen the position of commissioners, to establish their
activities and building trust among the public. Attention is paid to the activities of the
Provisional government in the area of construction of the vertical of Executive power
in the field and complications of the relationship between the Executive Committee and
the Commissars of the Provisional government in summer 1917.
Keywords: Provisional government, Executive committees, Commissars of the
Provisional government, bodies of local self–government, right–Bank Ukraine.
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Українсько–польські відносини
доби директорії УНР
Мета дослідження: вивчити діяльність українських дипломатів часів
Директорії УНР у справі налагодження відносин з Польщею. Проаналізувати
наслідки формування дипломатичних делегацій від УНР до Польщі у глибокій
таємниці відносно Держсекретаріату ЗУНР і без відома командування УГА.
Дослідити хід українсько–польських переговорів у місті Демблін.
Застосовані методи: порівняльний аналіз, історизм.
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Основні одержані висновки: Директорія очікувала від Польщі визнання та
збройної допомоги. Факт переговорів не був таємницею для Держсекретаріату
ЗУНР, що викликало зародки недовір’я і підозри між двома урядами України.
Варшава, використовуючи скрутне становище Директорії УНР, морально
тиснула на українських дипломатів і підходила до вирішення польсько–
українських відносин з позиції сили. Наївна ж віра українського керівництва у
щирість польських політиків щодо їхньої згоди на досягнення самостійності
УНР надавала можливість проникнення в дипломатичні місії Директорії
агентів польської розвідки.
Ключові слова: дипломатична місія, переговори, зовнішня політика,
меморандум.

З обранням на посаду голови Директорії УНР С. Пет
люри курс на досягнення порозуміння з Польщею став
основою зовнішньополітичної доктрини українського
політичного проводу [1, с. 11].
У липні 1919 року С. Петлюра погоджується на
загарбання поляками Галичини, Холмщини та Волині. Він
лише просить Ю. Пілсудського, щоб польська армія не
посувалася на схід і повідомляє, що «...серед українського
суспільства почав ширитися настрій про необхідність
порозуміння з Польщею. Цей настрій і це пересвідчення
уряд УНР взяв у свої руки...» [2, с. 204].
Але не благання голови Директорії УНР зупинили
польські війська перед Збручем. Ю. Пілсудському було
вигідно, щоб українська армія знаходилася на Поділлі,
виконуючи роль збройної перешкоди між поляками та
Червоною армією [1, с. 12].
Щодо ставлення Польщі до Директорії УНР, то сам
Ю. Пілсудський вважав за вигідніше мати союз з Нестором
Махном, ніж з головним отаманом військ УНР. Н. Махно
відмовився від такого союзу. Тому Ю. Пілсудському не
залишалося нічого іншого, як зробити своїм контрагентом
С. Петлюру [1, с. 12].
До складу української місії до Польщі, крім
дипломатів В. Прокоповича та О. Карпинського, входив
полковник К. Павлюк. По закінченні переговорів він
залишився у Варшаві і, як оповідає О. Доценко в своїм
«Літописі української революції...», «щось там робив на
власну руку» [3, с. 90]. Але навряд чи він діяв самостійно.
В липні 1919 року К. Павлюк прибув до Кам’янця. Голова
ради міністрів українського уряду часів Директорії УНР
І. Мазепа пише, що про його приїзд він довідався 27
липня 1919 року від заступника голова ради міністрів
А. Лівицького. Той заявив І. Мазепі, що К. Павлюк
приїхав з дорученням від Ю. Пілсудського, який «стоїть
за Україну», погоджується на оборонний союз проти
російськийх добровольців і дає для боротьби з ними
2 дивізії з українських полонених. Гарантією майбутньої
угоди мав бути лист С. Петлюри до Ю. Пілсудського [4,
с. 60].
Як пізніше стало відомо, К. Павлюка знали ще з 1917
року. За часів Центральної Ради він служив у лісовому
департаменті генерального секретаріату земельних справ
і брав участь в організації «Вільного козацтва». Тепер,
приїхавши до Кам’янця, К. Павлюк заявив українському
міністру МЗС Б. Мартосу, що він не Павлюк, а Зак
шевський, і не українець, а поляк [4, с. 60]. Виходить,
що Б. Мартос і А. Лівицький знали, хто такий К. Павлюк
насправді.
І. Мазепа пише, що «невідомо, з якою саме відповіддю
повернувся тоді К. Павлюк до Варшави. Але незабаром
туди виїхала місія дипломата П. Пилипчука, який мав
передати листа С. Петлюри. А. Лівицький домагався, щоб
до складу цієї місії ввійшов також К. Павлюк. Б. Мартос і
деякі інші члени уряду були проти цього. Але П. Пилипчук
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все ж таки виїхав з місією, до якої, крім В. Тулюпи й
полковника А. Липицького, входив також «полковник
української армії К. Павлюк» [4, с. 61].
Звичайно, що без порозуміння з С. Петлюрою А. Лі
вицький не став би так твердо нав’язувати в склад місії
П. Пилипчука кандидатуру польського агента, ігноруючи
негативне ставлення до нього не тільки членів уряду, але й
самого прем’єра. Цілком можна погодитись з твердженням
І. Нагаєвського, що політична афера з Павлюком–
Закшевським була потрібна їм для успішного вирішення
на Паризькій конференції долі Галичини [5, с. 309].
І. Мазепа вважає, що спроба неофіційних зносин
Ю. Пілсудського з С. Петлюрою при посередництві
Закшевського–Павлюка була єдиним випадком у пол
ьсько–українських стосунках. Але він помиляється. Ще в
травні 1919 року Ю. Пілсудський послав до С. Петлюри
майора Заглобу–Мазуркевича, який під виглядом
військовополоненого, що повертається на Україну, передав
лист Ю. Пілсудського С. Петлюрі, де було сказано, що він
хоче з ним бачитись і говорити особисто [6, с. 315].
Ю. Пілсудський писав, що він позитивно ставиться до
припинення воєнний дій, але тільки з Наддніпрянською
Україною. Очевидно, такий поворот подій задовольнив
голову Директорії. Саме цим, мабуть, можна пояснити
несподіваний крок С. Петлюри – вислання ще одної місії,
до складу якої входили виключно військові на чолі з
полковником І. Липком.
Склад делегації формувався в глибокій таємниці від
Держсекретаріату ЗОУНР і без відома командування УГА
[6, с. 315]. Такою ж таємницею ця справа була і для деяких
членів уряду УНР, бо І. Мазепа, який тоді займав важливу
посаду міністра внутрішніх справ, у своїх спогадах про
контакти майора Заглоби–Мазуркевича з С. Петлюрою не
згадує.
Переговори проводилися в містечку Демблін, що під
Варшавою. З польської сторони в них брали участь теж
лише військові на чолі з генералом Т. Дирським. Пропозиції
делегації УНР зводилися до якнайшвидкого миру на
українському фронті й встановлення демаркаційної
лінії, яка відповідала б станові на 18 травня 1919 року,
тобто з дня прибуття місії на переговори. Польській
стороні пропонувалося ведення спільних воєнних дій
і надання польському військові певної ділянки фронту.
Було також запропановано досягнення угоди з Польщею
про припинення боїв на Волинському фронті з тим, щоб
забезпечити УНР збір усіх сил проти Червоної армії [6,
с. 315].
В цей час Найвища Рада в Парижі обговорювала справу
Галичини. На її широкій автономії наполягала насамперед
англійська делегація. Тому польському урядові потрібна
була інша делегація від Директорії, заява якої допомогла
б здійсненню мети польської делегації на конференції в
Парижі. Через те на запит української сторони: чи поляки
ведуть війну з метою придбання територій, була така
відповідь: «Поляки схиляються до ведення переговорів.
В разі прийняття вищезазначених пропозицій, з України
повинна прибути спеціальна делегація, яка матиме широкі
повноваження, зокрема і в справі Галичини, питання про
яку залишається відкритим» [7, с. 340].
Українська військова делегація брала участь у
Демблінських переговорах в той час, коли почався
загальний наступ польських військ проти УГА. Через
те у стосунках обох урядів Собороної України виникла
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досить напружена ситуація. В час польського наступу,
спрямованого на приєднання земель Західної України
до Польщі, уряд УНР увійшов у таємні переговори з
польськими провідними колами. Звичайно, що таємними
Демблінські переговори могли бути обмежений час, бо
польська преса, знущаючись, ставила питання в своїх
коментарях переговорів до полковника І. Липка: «Ми
знаємо, що ви представляєте Петлюру, але ми не знаємо,
кого представляє Петлюра» [8].
Тому факт переговорів не був таємницею для
Держсекретаріату ЗУНР, що викликало, звичайно, зародки
недовір’я і підозри між двома урядами Соборної України.
Після початку загального наступу польських військ
Директорія переїхала з Радивілова до Тернополя, куди
повернулася місія полковника І. Липка. 24 травня 1919 ро
ку представники української місії склали урядові УНР звіт
про хід переговорів, де зазначалося, що польський уряд
бажає вести переговори про мир з делегацією, яка матиме
ширші повноваження.
З цією метою Директорія сформувала місію на
чолі з генералом С. Дельвігом. Вона мусила визначити
з польською стороною напрямок проходження
демаркаційної лінії на польсько–українському фронті,
провести переговори про тривалий мир та спільну
боротьбу проти наступу Червоної армії.
Українська делегація мала завдання обстоювати лінію
Бартелемі, як демаркаційну. У випадку, коли цього не
вдалося б досягти, С. Дельвіг повинен домагатися лінії,
що йшла паралельно лінії Бартелемі якмога менше на схід.
Після тривалого переговорного процесу місія С. Дель
віга підписала з польською стороною перемир’я при
умові, що демаркаційна лінія між Польщею й Україною
буде йти північним берегом Дністра зі сходу до східного
берега річки Золота Липа при гирлі Дністра. На північ
лінія мала йти східним берегом Золотої Липи, яка на
південь від Бережан завертала на схід, що Тернопіль і
область мали належати Польщі. Потім вона повертала на
північ в бік Стрипи і прямувала далі на північ до старого
австро–російського кордону [9, с. 176].
Польська сторона пішла на підписання угоди про
мир саме з такою демаркаційною лінією, яка б в багатьох
деталях нагадувала лінію Бартелемі, під тиском обставин,
що склалися в той час на фронтах. Майже одночасно з
діями УГА розгорнулася у контрнаступі військо УНР проти
Червоної армії на схід від Збруча. Успіхи українських
армій примушували поляків підписати перемир’я з
визначеною демаркаційною лінією з явною поступкою
українській стороні.
По закінчені діяльності місії С. Дельвіга виникла
потреба розпочати переговори з метою налагодження
тісніших відносин з Польщею. Директорію особливо
спонукала до цього та обставина, що на Україну почав
швидко наступати Денікін [4, с. 70].
Для ведення переговорів з поляками уряд УНР
визначив дипломатичну місію на чолі з П. Пилипчуком. В
офіційному документі від 9 серпня 1919 року за підписами
Б. Мартоса та А. Лівицького повідомлялося: «Уряд УНР
уповноважує Пилипи Пилипчука, колишнього міністра
шляхів, приват–доцента Київського політехнічного
інституту, бути головою Надзвичайної місії уряду УНР
при уряді Польщі з метою встановлення зносин між
Польщею та Україною, також вияснити ту допомогу,
яку Польща може подати для підтримання в боротьбі її
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проти більшовиків [4, с. 70]. Згідно з уповноваженням
уряду УНР до складу цієї місії входять: К. Павлюк,
колишній товариш міністра земельних справ, полковник
української армії; В. Тюлюпа – кандидат юридичних наук;
Ю. Липицький – полковник української армії як радник з
військових справ» [10, арк. 1].
Місія П. Пилипчука і делегація від польського уряду
проводили переговори з 19 по 21 серпня 1919 року.
Обговорювались питання, порушені в декларації, яку
місія П. Пилипчука запропонувала польській стороні:
1) територіальне розмежування між УНР та Польщею;
2) гарантії національно–культурних прав поляків на
Україні та українців в Польщі; 3) проблема вирішення
аграрного питання в УНР взагалі та на тих землях, які
будуть визволені від більшовиків внаслідок спільних
акцій збройних сил УНР та Польщі [11, с. 11].
Щодо пункту першого декларації, то лінія кордону
між УНР та Польщею проходила «з півдня від гирла
на північ до села Зджари на річці Буг, згідно постанови
Паризької мирної конференції. Далі від села Зджари до
міста Устелуг, від селищ Руди й Турчани по річці Турії до
села Руди на Прип’яті, а далі до містечка Ганцевичи по
прямій лінії» [11, с. 11].
Гарантія національно–культурних прав українців
у Польщі та поляків на Україні, про що йшлося у
пункті другому декларації, то проблема вирішувалася
на засадах взаємності. Щодо пункту третього, то
«остаточне вирішення аграрного питання буде досягнуте
Всеукраїнським парламентом обраним на підставі
загального демократичного права, рівного для всього
народу України» [11, с. 11].
Виходячи за межі своїх повноважень, П. Пилипчук
дозволив собі заявити на переговорах, що нібито уряд УНР
ставиться до справи Галичини байдуже. В газеті «Кур’єр
Польський» було вміщене не менш «сміливе» інтерв’ю
П. Пилипчука, в якому він заявив, що український уряд
нічого не має проти окупації Галичини Польщею. Поляки
потім використали заяву П. Пилипчука в своїх інтересах
при подальших переговорах представників українського
уряду в Варшаві в кінці 1919 і 1920 років. Дізнавшись
про це, Є. Петрушевич запідозрив Директорію в намірі
порозумітися з Польщею коштом Галичини [4, с. 62].
Побачивши всюди невдоволення своїми заявами,
П. Пилипчук помістив спростування в кам’янецькому
часописі «Стрілець». Він зазначив, що про Східну
Галичину місія не була уповоноважена робити ніяких
заяв, а в «Кур’єрі Польському» його думка перекручена.
Але все це не розвіяло сумнівів щодо позиції голови місії
[4, с. 62].
Доповідь про діяльність місії у Польщі, яку зробив
П. Пилипчук голові уряду УНР та членам Директорії після
повернення з Варшави, викликала, як згадує І. Мазепа,
«почуття великого недовір’я до цієї людини... Пилипчук
так виконував доручення українського уряду, що просто
соромно було говорити про це навіть у вужчому колі своїх
людей» [4, с. 62].
Щодо місії П. Пилипчука, то І. Падеревський
повідомив 16 серпня 1919 року голові польської делегації
на Паризькій конференції М. Замойському: «Як досягнемо
їх повного незацікавлення Галичиною і Північною
Волинню і як нам удасться не визнати україну, маємо
надію використати їх як протибільшовицьку силу для
скорішого закінчення війни, що вимагає великого вкладу
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військової сили, зброї і грошей. Важливим є також гарний
урожай в Україні цього року» [5, с. 310].
Місія П. Пилипчука використовувалася польським
урядом для досягнення своїх імперіалістичних цілей. Та
інакше і бути не могло. Адже в складі місії знаходився
К. Павлюк–Закшевський – агент польської розвідки, який
увійшов до неї з ініціативи А. Лівицького, за спиною якого
стояла постать самого С. Петлюри. Не міг же А. Лівицький,
що виконував обов’язки міністра закордонних справ УНР,
включити до складу дипломатичної місії агента польської
розвідки без порозуміння з головою Директорії. До того
ж, мабуть, ще існувала стара традиція у відносинах між
Директорією та першою особою зовнішньополітичного
відомства, коли важливі політичні справи у сфері
міжнародних відносин вирішував голова Директорії, а не
міністр закордонних справ.
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Ukrainian–Polish relations UNR days’ directory
The purpose of the study is to examine the activities of Ukrainian diplomats
of the Directory of the UNR in establishing relations with Poland. To analyze the
consequences of the formation of diplomatic delegations from UNR in Poland in
secrecy relative to the state Secretariat of ZUNR and without the knowledge of the
command of the CAA. Studied the course of the Polish–Ukrainian negotiations in
Sochi.
Methods are applied: comparative analysis, historicism.
The main obtained conclusions: Directory expected from Poland’s recognition
and military assistance. The fact that the negotiations were not secret to the state
Secretariat of ZUNR, which caused the germ of distrust and suspicion between the two
governments of Ukraine.
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Warsaw, using predicament of the UNR Directory, the moral pressure of
Ukrainian diplomats and came to the decision of Polish–Ukrainian relations from
a position of strength. The naive faith of the Ukrainian leadership in the sincerity of
Polish politicians regarding their consent to the independence of UNR provided the
possibility of entering the diplomatic mission of the Directory agents of the Polish
intelligence service.
Keywords: diplomatic mission, negotiations, foreign policy, memorandum.

***
УДК 327:94(477.83/.86)

Галицька–Дідух Т. В.,
кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
України, Інститут історії, політології і міжнародних
відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» (Україна, Івано–
Франківськ), tamara–halytska@i.ua

Східногалицька проблема
як об’єкт міжнародної політики
(вересень – грудень 1920 р.)
Досліджується місце східногалицького питання у зовнішньополітичних
стратегіях радянської Росії, Польщі та держав Антанти, а також
дипломатична діяльність західноукраїнського уряду у вирішенні питання
міжнародного визнання ЗУНР (вересень – грудень 1920 р.). Проаналізовано
зовнішньополітичну концепцію уряду РСФРР щодо Східної Галичини, яка
ґрунтувалася на ідеї поширення комуністичної революції на Захід через
територію цього краю. Про це свідчила вимога самостійності Східної
Галичини, з якою виступила радянська делегація на Ризькій мирній конференції.
Однак зі зміною воєнно–політичної ситуації восени 1920 р. більшовицьке
керівництво Росії погодилося не порушувати на переговорах у Ризі питання
державно–правового статусу Східної Галичини.
Висвітлено позицію уряду Польщі, який домігся підміни у ході радянсько–
польських переговорів східногалицького питання проблемою встановлення
східного кордону Польщі, а уряди західних держав переконував у правомірності
включення Східної Галичини до складу Другої Речі Посполитої.
Проаналізовано зовнішньополітичну діяльність уряду ЗУНР, спрямовану на
актуалізацію східногалицької проблеми на міжнародній арені, щоб забезпечити
визнання незалежності Східної Галичини.
Ключові слова: геополітичний інтерес, зовнішньополітична стратегія,
ЗУНР, східногалицьке питання, дипломатична місія, міжнародне становище.

В сучасний умовах, коли великодержавні амбіції
Росії спрямовані на відродження новітньої Російської
імперії, відбувається процес переосмислення історич
ного досвіду українського народу, особливо в контексті
зовнішньополітичної активності України. Актуальність
теми випливає з того, що у вересні – грудні 1920 р.
східногалицьке питання належало до одного з най
більш суперечливих об’єктів міжнародної політики,
відображаючи протиріччя у європейському політичному
середовищі за економічні й політичні впливи в цьому
регіоні. Власне зовнішньополітичну діяльність ЗУНР або
окремі її аспекти досліджують М. Литвин та К. Науменко,
Б. Тищик та О. Вівчаренко, С. Макарчук, Д. Стовбуха,
М. Гетьманчук, О. Павлюк, Н. Городня, М. Геник, І. Дацків,
Т. Осташко, О. Доценко, І. Чуйко [1]. Зовнішньополітична
діяльність уряду ЗУНР у 1918–1923 р. відображена також
у праці О. Карпенка [46]. Незважаючи на значну кількість
істориків, які вивчають історію ЗУНР, досліджуване в
статті питання ще не було предметом спеціальної праці.
Метою статті є вивчення місця східногалицького
питання в політиці радянської Росії, Польщі та країн
Антанти, а також аналіз зовнішньополітичної діяльності
західноукраїнського уряду у вирішенні питання міжна
родного визнання ЗУНР (вересень – грудень 1920 р.).
На початок осені 1920 р. зусилля західноукраїнського
політичного проводу спрямовувалися на виконання
двох головних завдань: визнання Антантою вирішення
східногалицької проблеми на засадах визнання права
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нації на державне самовизначення; перешкоджання
урядові Польщі домогтися інкорпорації українських
земель у склад Другої Речі Посполитої. Причиною
самостійного зовнішньополітичного курсу уряду ЗУНР,
спрямованого на міжнародне визнання незалежності
Східної Галичини як основи майбутньої соборної України,
стало загострення відносин між західноукраїнським і
наддніпрянським політичними проводами внаслідок
укладення Варшавського договору, за умовами якого
уряд УНР зрікся Східної Галичини на користь Польщі.
Восени 1920 р. протиріччя між українськими політич
ними центрами загострилися. У вересні 1920 р. у Відні
був створений організаційний комітет для скликання
Всеукраїнського Національного Конгресу, який пови
нен був вирішити питання державного будівництва
України. Однак уряд ЗУНР вважав, що «участь Галичан
в сім конгресі не є на часі… не лише небезпечна, але і
шкідлива…», оскільки «галицькі політичні представники
установлять нову українську державну репрезентацію,
хоч визнають свою окрему державу свій окремий Уряд»
[21, арк. 14–15].
Намагаючись протидіяти спробам польської влади
домогтися інкорпорації Східної Галичини до складу
Другої Речі Посполитої, східногалицький політичний
провід вдавався до дипломатичних заходів. В інформа
ційному листі уповноваженого у закордонних справах
С. Витвицького представникам уряду в іноземних країнах
від 1 вересня 1920 р. наводилися причини визнання
державної самостійності Східної Галичини: противага її
більшовицькій Росії; перешкода російсько–німецькому
союзу; польський окупаційний режим у Східній Галичині;
право націй на самовизначення [45, с. 130–133]. При
цьому уряд ЗУНР, усвідомлюючи, що «Англія бажає
самостійної Східної Галичини», але «нікому не схочеться
для нашої оборони слати свої війська проти Польщі»
[45, с. 176]. За повідомленням польського дипломата
в Лондоні англійський уряд надалі підтримував
контакти з Є. Петрушевичем, однак серйозних кроків у
східногалицькому питанні не здійснював, обмежуючись
прийняттям меморандумів та розмовами з представниками
ЗУНР [53, с. 243]. Своєю чергою, «Франція задовольняє
всі польські бажання; вона союзниця і протекторка
Польщі»» [45, с. 185].
У вересні 1920 р. представник ЗУНР у Празі С. Смаль–
Стоцький вів переговори з Є. Бенешем, переконуючи його
в доцільності існування самостійної Галичини як члена
«малої Антанти» [46, с. 484].
Оскільки державно–правовий статус Східної Гали
чини залишався восени 1920 р. нерозв’язаною міжна
родною проблемою, західноукраїнський політичний
провід намагався не допустити до його актуалізації на
Ризькій конференції. З цією метою до Риги була скерована
делегація від ЗУНР у складі К. Левицького, О. Назарука,
Є. Брайтера і Л. Мишуги.
11 вересня 1920 р. делегація отримала від Є. Петру
шевича таємну інструкцію, за якою її обов’язком «є
недопустити до того, щоб Галичина /т.зв. східна/ не
була, силою мирового трактату між Польщею і Росією–
Україною, признана в цілости або в части Польщі» [45,
с. 161].
21 вересня 1920 р., прибувши до Риги, галицька місія
опублікувала ноту «До президії Мирової конференції
в Ризі». У ноті повідомлялося про створення на терені
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Східної Галичини 19 жовтня 1918 р. самостійної україн
ської держави, яку, виходячи з імперіалістичних цілей,
Польща окупувала в ході воєнних дій. Далі спростовува
лися навмисне поширювані польською адміністрацією
чутки про прагнення східногалицького населення до
злуки з Польщею. Галицькі делегати перелічували
фактори, які, на їх думку, засвідчували право українського
народу у Східній Галичині на самовизначення, а саме:
1) етнографічний, статистичний та історичний; 2) існу
вання державності після розпаду Австро–Угорщини;
3) збройна боротьба західноукраїнського народу проти
агресії Польщі за самостійне існування; 4) відсутність у
польського уряду прав на Східну Галичину, тимчасовий
характер його уповноважень на окупацію [7, арк. 128].
На підставі цих аргументів галицька делегація
наполягала на визнанні ЗУНР, бо «всяке інше вирішення
державної долі Східної Галичини проти вже виявленої
волі населення було б яскравим потоптанням загально
признаного права самовизначення» [7, арк. 129].
У ноті східногалицької делегації на адресу Ризької
конференції від 28 вересня зазначалося: «Мирові
переговори, які тут розпочалися мають означити границі
між Польщею, Росією й Україною. Одначе цеї ціли не
дасться осягнути без розв’язання питання про державно–
правну будучність Східної Галичини». Оскільки
найбільше зацікавлення у вирішенні цього питання
мало населення Східної Галичини, яке домагалося
самостійності східногалицької держави, то представники
ЗУНР вимагали «щоби без нас не порішувано судьбу
Східної Галичини» [36].
Поява галицької місії в Ризі викликала занепокоєння
польської делегації. Польське прес–бюро виступило з
заявою: «З нагоди повідомлення ризьких часописів, що
до Риги прибула делегація України з Костем Левицьким
і комуністом Брайтером на чолі, бюро преси Польської
мирної делегації повідомляє, що ці особи нікого не
репрезентують». Пояснювалося це тим, що «існує дві
України: Петлюри і Павленка й радянська Україна
Раковського», а «третя Україна германофіла Петрушевича,
який розсварився з Петлюрою і прислав до Риги делегацію
Левицького, є звичайною вигадкою» [7, арк. 128–129;
18, арк. 2]. Ця заява промовисто ілюструвала позицію
Польщі на ризьких мирних переговорах: усунути з
порядку денного конференції східногалицьку проблему
й не допустити до офіційної участі в її роботі галицьких
представників.
У цей час галицькі делегати на підставі інструкції
Є. Петрушевича делегатам ЗУНР «увійти у контакт з
російсько–українською [делегацією] та приєднувати її
до ідеї повного визволення Галичини з–під польського
панування» [52, с. 114], розпочали переговори. Це було
викликане, з одного боку, тим, що делегація УНР на
Ризькій конференції шукала підтримку у Польщі, а, з
іншого боку, заяви радянського керівництва про визнання
права націй на державне самовизначення викликали в
урядових колах ЗУНР надію на підтримку з його боку
на Ризькій конференції прагнень східногалицького
населення до незалежного існування. Обґрунтовуючи
цю ідею, К. Левицький зауважував: «Польща завше
загрожувала нам у нашім життєвім єстві: винищуванням
українського народу, злобним підриванням економічних
основ життя українських народних мас та загрозою
всякого культурного і політичного розвою українського
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народу. Росія ніколи не загрожувала нам у такій мірі»
[48, с. 175].
27 вересня на зустрічі галицьких парламентарів з
представником радянської України Д. Мануїльським
останній заявив, що «ми розходимось принципово,
але тактично можна йти разом» [42, с. 87]. Радянські
делегати намагалися використати галицьких послів для
компроментації делегації УНР. Зокрема Д. Мануїльський
пропонував галицьким делегатам опублікувати ноту,
спрямовану проти С.Петлюри і проти Варшавської
угоди [42, с. 57]. Але, за свідченням О. Назарука,
західноукраїнські делегати «рішуче відмовили» [42, с. 57].
На зустрічах східногалицьких делегатів з радянськими
представниками була досягнута угода про створення
єдиного галицького представництва ГСРР і ЗУНР. Таку
пропозицію А. Іоффе висловив ще 22 вересня 1920 р.:
«Я вважаю, що потрібно спробувати перетягти цих
панів на нашу сторону і з наших галичан спільно з
цими створити нібито Галицьке представництво» [29,
л. 2–3]. Уряд РСФРР будував свій розрахунок на тому, що
Східна Галичина, інтереси якої на загальноєвропейських
форумах представляв уряд ЗУНР, була об’єктом
міжнародної політики, тому вимога спільним галицьким
представництвом самостійності цього краю набувала
б законних підстав. При цьому під самостійністю
Східної Галичини більшовицьке керівництво розуміло
міжнародне визнання ГСРР. Але цей проект так і не був
реалізований. Вирішальну роль тут відіграло те, що ГСРР
проіснувала лише до 21 вересня 1920 р., коли наступ
польських військ змусив Галревком та його місцеві органи
разом із Червоною армією відступити до р. Збруч. Тобто
делегати від ГСРР представляли державу, уряд якої не мав
фактичної влади в краю.
З іншого боку, радянська сторона упереджено ста
вилася до зунрівських делегатів як до представників
буржуазної держави, як вияв сторонньої інтриги. Так
у телеграмі до А. Іоффе Г. Чичерін зазначав, що «поява
його [Є. Петрушевича. – Т. Г.–Д.] представників у Ризі
напевно не пройшла без участі англійців. Ця делегація
повинна виступати проти Польщі, хоча не має ніяких
прав вважати себе виразниками галицького народу» [31,
л. 11]. Повноправним репрезентантом західноукраїн
ського населення радянське керівництво намагалося
представити Галревком.
Не відповідало інтересам радянської Росії й
надмірне усамостійнення галицької делегації. Так,
доповідаючи ЦК КПУ, Д. Мануїльський зазначав, що
заяви західноукраїнських делегатів пройняті вимогою
референдуму і створення самостійної Галицької держави,
що не є в інтересах уряду УСРР [22, арк. 55]. Загалом
контакти радянських делегатів з представниками ЗУНР
були винятково дипломатичним маневром, щоб спонукати
Варшаву до поступок. Це відверто визнав А. Іоффе
у приватній розмові з головою польської делегації
Я. Домбським [4, арк. 119].
Створивши Галицьку Соціалістичну Радянську
Республіку, уряд РСФРР планував за допомогою її деле
гатів поставити на порядок денний засідань радянсько–
польської мирної конференції питання Східної Галичини.
30 серпня 1920 р. НКЗС РСФРР телеграфував до Харкова
про відрядження на мирну конференцію делегатів від
ГСРР [2, арк. 52]. У Москві затверджувались і кандидатури
галицьких послів.
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6 вересня 1920 р. Політбюро ЦК Комуністичної партії
Галичини [КПГ], а 15 вересня Галревком призначили
члена Політбюро ЦК КПГ, заступника голови Галревкому
Михайла Барана представником ГСРР на Ризькій мирній
конференції, його заступником було обрано Н. Хомина
[55, с. 38]. Радянський уряд Галичини ставив перед своїми
делегатами завдання «добитися визнання незалежності
від панської Польщі Галицької Соціалістичної Радянської
Республіки…, добиватися, щоб вороже військо польської
шляхти увільнило всю територію Східної Галичини» [55,
с. 38]. Таким чином, за допомогою представників від
ГСРР радянський уряд Росії планував, при можливості,
домогтися визнання ще однієї «незалежної» радянської
республіки.
Уряд РСФРР використовував західноукраїнські
делегації, як ЗУНР, так і ГСРР, для тиску на польську
сторону задля якнайшвидшого підписання миру. Однак
в умовах, коли польська делегація категорично вимагала
зняти з обговорення проблему Східної Галичини, а
ГСРР наприкінці вересня 1920 р. перестала існувати,
уряд РСФРР не поставив на порядок денний Ризької
конференції питання про офіційну участь у її роботі
представників Галревкому. Так 22 вересня 1920 р. під час
телефонної розмови А. Іоффе з наркомом закордонних
справ РСФРР Г. Чичеріним було визнано за доцільне
не реєструвати делегацію від ГСРР і «чекати зручного
моменту для їх виступу» [30, л. 9].
Маніпулювання «галицькою картою» урядами Польщі
і Росії викликало необхідність об’єднати сили делегацій
УНР і ЗУНР задля спільного виступу на Ризькій конференції.
3 жовтня 1920 р. посол УНР у Латвії В. Кедровський на
зустрічі з делегатом ЗУНР О. Назаруком запропонував
від імені обох делегацій надіслати спільну заяву в Лігу
Націй про зневажання права України на національне
самовизначення. «Нам потрібна єдність національного
фронту» [42, с. 110], – заявив В. Кедровський. Однак
політичні амбіції українських політиків переважили
необхідність єдиної зовнішньополітичної стратегії,
спрямованої на захист національної державності України.
У листі до представника УНР у Берліні Є. Левицького від
16 вересня 1920 р. С. Витвицький зазначав, що «галичани
не годяться на петлюрівський союз із поляками, які Східну
Галичину вважають своєю провінцією» [46, с. 487].
Категорично проти контактів обох делегацій виступали їх
голови – К. Левицький і С. Шелухін [42, с. 129].
Плани польського керівництва полягали у підміні
на Ризькій конференції східногалицького питання
проблемою встановлення східних кордонів Польщі. На
засіданні Ради оборони Польщі 11 вересня 1920 р. було
окреслено лінію кордону, яку польські делегати повинні
були відстоювати в Ризі: на півдні по р. Збруч і далі на
північ по кордону Східної Галичини, потім до р. Свіча,
північніше Рівного, Лунінця, Барановичів [44, с. 386; 17,
арк. 201]. Рада оборони також одноголосно ухвалила, що
у випадку відмови радянської сторони від запропонованої
лінії кордону, польська делегація повернеться до
Варшави [17, арк. 201]. Згідно з урядовою інструкцією,
польським делегатам доручалося визнати повноваження
представників УСРР тільки за умови «згоди другої
сторони на найважливішу для Польщі вимогу, тобто
на визначення кордону, сформульованого в пункті
шостому». Тобто польське керівництво узалежнювало
визнання Української СРР від згоди радянської сторони на
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кордон, за яким Східна Галичина входила у склад Другої
Речі Посполитої. Усвідомлюючи, що остаточно питання
східного кордону Другої Речі Посполитої вирішуватимуть
уряди західних країн, польське керівництво розглядало
Ризьку конференцію як пролог до рішення Антанти [57,
s. 78].
Задля створення сприятливих умов для польської
делегації на Ризькій конференції, 19–20 вересня 1920 р.
польська армія із залишками української в її складі перейшла
в контрнаступ на всій лінії фронту. До кінця вересня
польські війська вийшли на лінію Староконстянтинів,
Славута, Горинь. Зарубіжна преса з цього приводу писала,
що на мирних переговорах радянська делегація буде
«домагатися приєднання Галичини. Навпаки поляки не
хочуть розглядати українське питання в Ризі. Тому нова
офензива поляків в Галичині має метою викинути звідти
більшовиків» [17, арк. 204].
В умовах воєнних дій на радянсько–польському фронті
24 вересня 1920 р. на першому засіданні головної комісії
мирної конференції був прийнятий радянський проект
прелімінарного мирного договору, в якому зазначалося: «З
огляду на те, що національне самовизначення в Східній
Галичині ще не вилилося в остаточні державні форми
(не враховувалися ні ГСРР, ні ЗУНР. – Т. Г.–Д.), обидві
договірні сторони, визнаючи у принципі незалежність
Східної Галичини, погоджуються з тим, що остаточне
вирішення її долі має бути встановлене шляхом опитування
всього місцевого населення на основі загального, прямого,
рівного й таємного голосування» [44, с. 403].
В основу вирішення східногалицького питання
радянське керівництво Росії поставило визнання
незалежності Східної Галичини договірними сторонами,
а також право східногалицького населення на державне
самовизначення. Це відображало прагнення уряду РСФРР
виступати на міжнародній арені захисником європейських
народів, що виборювали своє право на національне
самовизначення. У телеграмі В. Леніна голові радянської
делегації А. Іоффе зазначалось: «У той час, коли західні
уряди демагогічно заявляють про підтримку боротьби
народів за самовизначення, нічого не зробивши для цього,
ми з такою вимогою виступили офіційно» [33, л. 14].
До проекту прелімінарного миру радянська делегація
також запропонувала «Тимчасові умови в питанні Східної
Галичини на час прелімінарного миру включно до
вирішення її державно–правових відносин», за яким уряд
Польщі через місяць після підписання прелімінарного
миру зобов’язувався: відновити всі права, які мали
громадяни Східної Галичини до її окупації польською
армією (без різниці національності і релігії); виконувати
взяті на себе за статтею 92 Сен–Жерменського договору
зобов’язання; звільнити з тюрем усіх політичних в’язнів
і припинити нові репресії; оголосити амністію для всіх
арештованих за політичними мотивами, за злочини проти
польської влади в період окупації і радянсько–польської
війни; повернути роботу всім державним службовцям,
які працювали на 1 січня 1918 р. або в період існування
ЗУНР; виплатити їм заробітну плату за час вимушеного
безробіття; виплатити пенсії вдовам і сиротам; відкрити
всі українські і єврейські школи та інші навчальні
заклади, які існували до встановлення у Східній Галичині
польської влади; відкрити український університет і не
обмежувати прийом у вищі навчальні заклади, виходячи
з національних мотивів, віросповідання або попередньої
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військової служби вступників; відкрити всі культосвітні,
економічні та політичні установи й товариства, що
існували до встановлення польської влади; дозволити
діяльність старих або новостворених українських,
польських і єврейських видавництв; визнати українську
мову рівноправною з польською в усіх державних,
громадських і автономних установах тощо [47, с. 51–52].
Як бачимо, «Тимчасові умови» окреслювали становище
східногалицького населення у польській державі в період
до проведення плебісциту і передбачали надання йому
широких громадянських, культурно–релігійних прав, а
також гарантували захист від переслідування польською
адміністрацією за діяльність у період існування ЗУНР.
Польські політики за умов успішного наступу
польської армії (лінія фронту на території Західної України
досягла Рівного, Кремінця) кваліфікували радянський
проект, а особливо «Тимчасові умови», як неприйнятні
[58, s. 88; 30, л. 65]. Я. Домбський заявив: «Справа
Східної Галичини повинна зникнути з дискусії» [8, арк.
120]. Саме від вирішення цього питання польська сторона
узалежнила саму можливість продовження переговорів
[8, арк. 119; 30, л. 65; 6, арк. 98].
До поступливості польську делегацію схиляла
позиція радянської сторони. Так, 29 вересня 1920 р. під
час зустрічі голів делегацій Я. Домбського та А. Іоффе
останній заявив, що радянська делегація «не налаштована
ультимативно і готова йти на великі поступки в інтересах
найшвидшого підписання попереднього миру» [58, s. 90].
Польська сторона запропонувала східний кордон: з
півдня на північ по лінії Збруч – Рівне – Сарни – Вілейськ –
Десна до р. Західна Двіна [58, s. 100]. Від цієї лінії, яка
залишала в польських кордонах східногалицькі землі,
запевнив Я. Домбський, польська делегація не відступить
[58, s. 100].
Принциповим для уряду радянської Росії на Ризькій
конференції було визнання УСРР суб’єктом міжнародного
права. Для реалізації цих планів уряд РСФРР був готовий
поступитися своїми інтересами у Східній Галичині. В
інтерв’ю зарубіжній пресі Г.Чичерін заявляв: «Східна
Галичина не є для Росії особливим інтересом, але вона є
предметом розбіжних думок між Англією і Францією, бо
Англія не хоче дати Львова Польщі, а Польща, попирана
Францією, мабуть французькими нафтовими інтересами,
обстоює, аби дістати Східну Галичину» [35].
Тому 4 жовтня 1920 р. Політбюро ЦК РКП(б)
прийняло постанову – погодитися на запропоновану
польською делегацією лінію кордону й доручити А. Іоффе
найближчими днями підписати з Польщею прелімінарний
мирний договір [50, с. 145]. При цьому на другому
засіданні Головної комісії голова радянської делегації
А. Іоффе зазначив: «Небажання польської делегації
включити до порядку денного питання про Східну
Галичину береться до уваги... Залишаючи це питання
осторонь, російсько–українська мирна делегація, проте,
не може не звернути увагу польської делегації на те, що
питання про незалежність Східної Галичини є волею
всього галицького населення» [53, с. 253; 37]. Таким чином,
східногалицька проблема не стала предметом обговорення
на конференції в Ризі відповідало цілям делегації ЗУНР.
Аналізуючи східногалицьке питання в процесі радянсько–
польських переговорів, делегація ЗУНР, заявляла: «Коли
ж в тоці нарад конференції Делєгація Совітських Росії
і України, визнавши державну незалежність Східної
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Галичини, піддалася напорови польської Делєгації та
згодилася прийняти в прелімінарним мировім договорі
таку демаркаційну границю, що Галичина припадає
на захід від неї, то вважаємо нашим обов’язком, як
заступники лєгальної влади Східної Галичини, заложити
отсим найбільш рішучий протест проти всякого, хоча би
тимчасового розпоряджування землею Східної Галичини»
[38]. 7 жовтня 1920 р. галицька делегація опрацювала
ноту–протест «До мирової конференції в Ризі», в якій
кваліфікувала Ризьку конференцію як форум, що не
компетентний вирішувати проблему державно–правового
статусу Східної Галичини. «Самовільне вирішування
про державну територію Східної Галичини мировим
договором між Польщею та Росією, – підкреслювалось у
цій ноті, – прямо порушує волю народу Східної Галичини»
[42, с. 147]. У заключній частині ноти висловлювалася
надія на швидке розв’язання проблеми міжнародно–
правового статусу Східної Галичини: «Державна справа
Східної Галичини не вирішена та вона жде остаточного
вирішення на світовій мировій конференції, згідно з волею
населення цієї території» [38]. 8 жовтня 1920 р. делегація
ЗУНР залишила Ригу [18, арк. 58; 36].
12 жовтня 1920 р. відбулося підписання договору
про перемир’я і прелімінарні умови миру між РСФРР і
УСРР, з одного боку, і Польщею – з іншого. За статтею
І Східна Галичина, Холмщина, Полісся з Підляшшям і
Західна Волинь залишалися на захід від лінії кордону [44,
с. 429; 43, с. 247]. Ця лінія майже співпадала з тією, на
яку погодився уряд УНР восени 1919 р. і у квітні 1920 р.
Кордон також фактично збігався з лінією фронту, якої
сягнули польські війська на час перемир’я.
Перша стаття прелімінарного договору містила
принципове положення: «Обидві договірні сторони,
згідно принципу самовизначення народів, визнають
незалежність України і Білорусії» [43, с. 246]. Положення
про незалежність Східної Галичини, первісно включене до
радянського проекту прелімінарного миру, було упущене.
Росія й Україна, за прелімінарним миром, відмовлялися
«від всяких прав і претензій на землі, розташовані на захід
від цього кордону» [43, с. 247], таким чином радянське
керівництво погоджувалося не вимагати об’єднання всіх
українських земель у склад УСРР.
За статтею ІV договірні сторони зобов’язувалися
включити в мирний договір постанови, які б гарантували
всі права, що забезпечують вільний розвиток культури,
мови і виконання релігійних обрядів [43, с. 248]. Тобто
українське населення в Польщі отримувало обмежену
культурно–релігійну автономію.
Польський уряд і політичні партії назагал позитивно
оцінили договір про перемир’я і прелімінарні умови
миру, оскільки він «дав більше території, ніж пропонував
Петлюра» [5, арк. 15], а також був «корисніший за
лінію Керзона» [60, s. 139; 61, s. 65]. Польський уряд
усвідомлював, що «більше землі Польщі не дасть
Антанта» [24, арк. 49], однак усвідомлював, що накреслену
прелімінарним миром у Ризі лінію кордону, не можна
вважати остаточно встановленою до згоди на неї західних
урядів. Це змусило В. Вітоса визнати, що «справа Східної
Галичини зістається під знаком питання» [9, арк. 46].
Побоювання польського уряду щодо негативного
ставлення в Європі до умов прелімінарного миру були
небезпідставними. Так французький уряд заявив, що
Ризька конференція не є компетентним форумом для
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врегулювання проблеми Східної Галичини [13, арк. 25зв;
7, арк. 149]. Французьке Міністерство закордонних справ
у зв’язку з підписанням прелімінарного миру запевнило
представників ЗУНР, що Польща за жодних умов не може
одержати Східну Галичину, яка за етнічним складом і
географічним положенням належить до Сходу Європи
і питання державної приналежності якої може бути
остаточно розв’язане тільки разом із цілим комплексом
східноєвропейської проблеми [54, с. 124; 33, л. 18].
Підписання
прелімінарного
миру
викликало
невдоволення і в Німеччині, інтересам якої не відповідало
зміцнення Другої Речі Посполитої. Оберндорф у жовтні
1920 р. писав, що «закінчення війни між Польщею і
радянськими республіками матиме вплив на плебісцит у
Верхній Сілезії, а це негативно позначиться на Німеччині»
[59, s. 185]. Українське посольство у Берліні в доповіді
Міністерству закордонних справ УНР зазначало, що «мир
у Ризі тут вважають нетривким» [11, арк. 72; 7, арк. 149].
За свідченням голови польської делегації Я. Дом
бського, «ніхто в Європі не сприймав переговорів
[радянсько–польських. – Т. Г.–Д.] серйозно» [58, s. 121].
Основним аргументом на користь такого ставлення
європейських держав до Ризької конференції було
переконання «про тимчасовий характер більшовицького
уряду» [6, арк. 105].
Уряд США, зазначала 21 жовтня 1920 р. газета
«Chigago Tribune», не визнавав «підписаних у Ризі
поляками та більшовиками зобов’язань» [19, арк. 13].
Політичне керівництво РСФРР назагал розцінювало
досягнуті в Ризі домовленості як перемогу радянської
зовнішньої політики, хоча окреслена в умовах прелі
мінарного миру лінія кордону, в радянській Росії була
сприйнята неоднозначно. На засіданні 2–ї Надзвичайної
сесії ВУЦВК з питання ратифікації прелімінарного
договору Г. Чичерін зауважив, що «на Україні ми втратили
половину, однак Польща обіцяє не втручатись у внутрішні
справи України і Білорусії». «Ми цим компромісом
купуємо мир» [34, л. 14], – підсумував нарком закордонних
справ РСФРР.
Як і західні уряди, радянське керівництво Росії
вважало встановлені кордони тимчасовими, своєю чергою,
через надії на розгортання комуністичної революції в
Європі. Східну Галичину воно розглядало в контексті
комуністичного руху Польщі. Безпосереднім наслідком
договору про перемир’я і прелімінарні умови миру було
рішення Виконавчого комітету Комінтерну в грудні
1920 р. про підпорядкування КПСГ, яка раніше входила
в КП(б)У, керівництву Комуністичної партії Польщі. Ця
думка була підтримана й більшістю Раднаркому УСРР.
Після підписання попереднього миру Д. Мануїльський
на зустрічі з О. Назаруком переконував: «З Галичини
зробимо питання Ельзасу і Лотарінгії» [42, с. 141]. Саме
на підставі цих та інших подібних заяв Г. Микитей
написав представникові ЗУНР у США Л. Цегельському:
«Совітська Росія і Радянська Україна стоять і дальше на
становищі державної самостійности Східної Галичини»
[52, с. 111].
Укладення прелімінарного миру від 12 жовтня 1920 р.
викликало протест у політичному середовищі ЗУНР. У
відозві до українського народу уряд ЗУНР заявив, що
Ризька конференція «не мала права вирішувати нашої
державної справи, бо Галичина належить свому народові
і тільки той буде правити Галичиною, на кого згодиться
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наш нарід... і кому світова конференція на цій основі
її відступить» [39]. Так у заяві Народного Комітету
Української народно–трудової партії вказувалося, що як
умови укладеного Симоном Петлюрою Варшавського
договору, так і положення прелімінарного миру в Ризі
в частині, де вони окреслюють державно–правовий
статус Східної Галичини, не можуть зобов’язувати
галицьких українців, які їх ніколи не визнають, ніколи
не погодяться на штучний поділ етнічних українських
земель державним кордоном, натомість завжди будуть
прагнути до створення незалежної соборної української
держави» [41].
Уряд ЗУНР прагнув використати заяву радянської
делегації на Ризькій конференції щодо визнання само
стійності Східної Галичини як додаткове підтвердження
права галицького населення на державне самовизначення.
Так, А. Петрушевич у листі до С. Томашівського з
приводу прелімінарного миру зазначав, що «ситуація
заплутана, інтересна і корисна» [23, арк. 187]. У публі
кації «Українського Прапора» від 21 жовтня 1920 р.
зазначалося: «Жадне правительство Росії чи більшо
вицьке, чи чорносотенне не погодиться трівало з думкою,
щоб Галичина могла належати до Польщі. Воно могло
би погодиться з ідеєю і створити з Галичини свого рода
Швейцарію» [38].
Головним завданням дипломатії ЗУНР залишалося
переконати світову громадськість у життєздатності
самостійної галицької держави, а також її значущості
для антибільшовицьких акцій на Сході. Восени 1920 р.
С. Томашівський інформував про східногалицьке питання
секретаря закордонних справ при англійському прем’єр–
міністрі Філіпа Керра. Він наполягав, аби Франція
порушила проблему Східної Галичини на найближчій
сесії Найвищої Ради [25, арк. 17]. У жовтні 1920 р.
уповноважений уряду ЗУНР у закордонних справах
С. Витвицький надіслав до Л. Цегельського інструкцію,
в якій закликав «вживати заходи, аби уряд Сполучених
Штатів Америки підтримав вимоги галицьких українців
[51, с. 102].
Однак основні надії уряд ЗУНР покладав на Англію.
У ноті Є. Петрушевича до уряду Великобританії
вказувалося на необхідність визнати самостійність
Західно–Української Народної Республіки. Це, зазначав
Є. Петрушевич, дозволить консолідувати економічні,
політичні й соціальні відносини Великої України і
таким чином допоможе створити політичну силу, єдино
спроможну забезпечити політичну рівновагу на Сході
Європи [14, арк. 15].
24 жовтня 1920 р. східногалицький уряд надіслав
листа міністрові закордонних справ Чехословаччини
Є. Бенету, в якому просив порушити клопотання перед
Антантою про відновлення самостійності ЗУНР [12,
арк. 5]. Таким чином, східногалицький уряд здійснював
на міжнародній арені заходи, аби утвердити розуміння
Галичини як центру відродження української державності.
У цей період набула популярності концепція «Швейцарії
Сходу», згідно з якою нейтральна Східна Галичина мала
відігравати у Східній Європі роль П’ємонту [49, с. 99].
Аби домогтися підтримки західних держав уряд ЗУНР
використовував обіцянки в економічній галузі. Так
заступник уповноваженого в закордонних справах ЗУНР
Л. Мишуга в листі Л. Цегельському зауважував: «Коли
Америка хоче захопити в свої руки всю нафту в Европі, –
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то може в першій мірі числити на галицьку нафту, участь
в відбудові краю і т.д.» [51, с. 102].
Тим часом договір про перемир’я і прелімінарні умови
миру був ратифікований ВЦВК 23 жовтня і ВУЦВК –
21 жовтня [20, арк. 45], сеймом Польщі – 22 жовтня 1920 р.
[26, k. 56]. Обмін ратифікаційними грамотами відбувся
2 листопада 1920 р. в м. Лібаві.
Після ратифікації договору Ризька мирна конференція
продовжила свою роботу. Радянська делегація прибула до
Риги 2 листопада, польська – 12 листопада. Основна робота
на цьому етапі зосередилась у комісіях. Є. Квірінг, зокрема,
повідомляв у Харків: «Роботи зводяться до деталізації
кордонів по більш точній карті, розробки прикордонним
комісіям і діяльним виправленням конкретних позицій...»
[3, арк. 1]. Прагнення як радянської, так і польської
делегацій вибороти якнайбільше вигідних для себе умов
зумовлювало затягування переговорів. Польські делегати
вимагали уточнення державних кордонів на свою користь,
щоб до складу Польщі відійшли «землі економічно і
культурно зв’язані з Польщею» [27, k. 27].
17 листопада 1920 р. вже на першому після перерви
засіданні Ризької конференції делегати Польщі
зачитували інсценізовані листи польського населення
з вимогами приєднання до Польщі західноукраїнських
населених пунктів [28, k. 61–63]. Виступаючи на засіданні
конференції, голова польської делегації Я. Домбський
заявив: «Польща, встановивши мирною угодою свій
східний кордон, готова завжди захищати свої права» [30,
л. 117].
Уряд Польщі намагався також використати делегатів
УНР для посилення своєї позиції щодо інкорпорації
східногалицьких земель до складу Другої Речі Посполитої,
вимагаючи від представників УНР «переконувати
уряди чужоземних держав, особливо англійський, який
вороже ставиться до імперіалізму Польщі, що Галичина
мусить належати Польщі» [46, с. 496]. Однак офіційна
позиція Директорії щодо східногалицької проблеми на
кінець 1920 р. зазнала змін. Про це, зокрема, свідчить
направлений голові місії УНР у Варшаві документ –
«Становище уряду УНР до галицького питання». У
ньому відзначалося: «З актів Злуки виходить, що Західна
область УНР застерегла собі самостійність і остаточну
розв’язку питання про державну приналежність волі
самого народу». Таким чином уряд УНР, «стоячи на ґрунті
державної окремішності Східної Галичини і вважаючи,
що питання її політичної приналежності належить
до вирішення міждержавних чинників..., не міг ні
насильно відірвати, ні зривати в користь Польщі Східної
Галичини» [56, с. 399]. У документі стверджувалося,
що уряд УНР «не має ні права, ні наміру вирішувати
питання про політичне становище Східної Галичини»
[56, с. 399].
Своєю чергою, радянська делегація на Ризькій
конференції проводила політику на обмеження претензій
польської сторони. У листі наркома Г. Чичеріна до голови
радянської делегації А. Іоффе зазначалося: «Воювати ми
не хочемо і до перегляду взятих на себе зобов’язань не
прагнемо, готові дати Польщі те, що можемо, але більше
того, що в наших силах не дамо в жодному випадку, навіть
якби це нам загрожувало війною» [32, л. 4].
Уряд ЗУНР намагався актуалізувати східногалицьке
питання на міжнародній арені. Під час загальних зборів
Ліги Націй у листопаді 1920 р. до Женеви прибула
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галицька делегація на чолі з Є. Петрушевичем, щоб
порушити справу Східної Галичини. 28 листопада 1920 р.
делегація ЗУНР опублікувала ноту «До Високого Союза
Націй», в якій вимагала надати українському народові
право національного самовизначення, а також окреслити
міжнародно–правовий статус Східної Галичини [16,
арк. 170; 10, арк. 25]. «Ліга народів, визнавши принцип
вільного самовизначення, повинна привести його до
життя, аби цим врятувати існування українського народу
на території Галичини і відновити мир на Сході Європи»
[15, арк. 170; 40], – зазначалось у ноті. УНРада вимагала
від Ліги Націй визнання незалежності Східної Галичини.
Пропонувалося також до часу вирішення долі цього краю
забезпечити йому захист від завойовницької політики
Польщі; гарантувати, що влада у Східній Галичині буде
уконституйована місцевим населенням відповідно до
його національного складу і здійснюватиметься під
протекторатом міждержавної комісії. До ноти додавалося
т.зв. «Мотивування», в якому вказувалося, що західні
держави визнали Східну Галичину «окремою правно–
державною одиницею», тому Ризька конференція не
може вирішувати питання її статусу, яке належить до
компетенції міжнародного форуму [40]. Уряд ЗУНР у
грудні 1920 р. звертався до Ліги Націй з нотами про
польський окупаційний режим і земельну колонізацію,
про санітарні умови у Східній Галичині [45, с. 321–351,
354–382, 397–400]. Зокрема, у меморандумі УНРади до
Ліги націй у грудні 1920 р. зазначалося, що «Галичина
стала під польською управою одною великою спелюнкою
розбою, крадежей, насильств, знущань» [45, с. 417].
Таким чином, східногалицьке питання у вересні – грудні
1920 р. належало до суперечливих об’єктів міжнародної
політики. Невизначеність міжнародно–правового статусу
Східної Галичини значною мірою випливала із протиріч
між урядами ЗУНР, радянської Росії та Польщі щодо
його вирішення. В основі зовнішньополітичної концепції
уряду РСФРР щодо Східної Галичини залишалася ідея
поширення комуністичної революції на Захід через
територію цього краю. Виходячи з цього, радянська
делегація на Ризькій конференції виступала з вимогою
самостійності Східної Галичини. Однак з зміною
воєнно–політичної ситуації восени 1920 р. більшовицьке
керівництво Росії погодилося не порушувати на
переговорах у Ризі питання державно–правового статусу
Східної Галичини.
Уряд Польщі вимагав зняття східногалицького питання
з обговорення на Ризькій конференції, а також підміни
його проблемою встановлення східного кордону Польщі.
Тактика польської делегації у Ризі була вдалою, про що
свідчили умови договору про перемир’я і прелімінарні
умови миру від 12 жовтня 1920 р. Діяльність польської
дипломатії спрямовувалася на розширення східних
кордонів Другої Речі Посполитої за рахунок етнічних
українських земель.
Уряд ЗУНР на підставі права націй на державне
самовизначення, а також зважаючи на те, що східногалицьке
питання залишалося нерозв’язаною міжнародною
проблемою, домагався визнання самостійності Східної
Галичини урядами країн Антанти.
До перспективи подальших розвідок відносяться
питання міжнародно–правового статусу Західної України
у 1921–1923 рр., а також дипломатичних кроків уряду
ЗУНР в екзилі.
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The Eastern–Galician problem as the object of international policy
(September – December 1920)
The article examines the place of the Eastern–Galician question in foreign policy
of Soviet Russia, Poland and the Entente, and diplomacy of the Western–Ukrainian
government in resolving of the issue of the international recognition of the WUPR
(September – December 1920). The foreign policy concept of the RSFSR government
concerning the Eastern Galicia, which was based on the idea of the communist
revolution spread to the West through the territory of this region is studied. This
showed the requirement of independence of the Eastern Galicia, which made the
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Soviet delegation on the Riga Peace Conference. However, with changing of military
and political situation in autumn of 1920 the Bolshevik leadership of Russia has
agreed not to disrupt on the negotiations in Riga the issue of the state–legal status of
the Eastern Galicia.
The position of the Polish government, which has made the substitution during
the Soviet–Polish negotiations the Eastern–Galician question by the problem of
installing of the eastern border of Poland and urged the Western states governments
in the legitimacy of the Eastern Galicia including to the Second Polish–Lithuanian
Commonwealth are characterized in the article.
The WUPR government foreign policy, aimed at updating of the Eastern–
Galician problem in the international arena to ensure the recognition of the Eastern
Galicia independence, is analyzed.
Keywords: geopolitical interest, foreign policy strategy, WUPR, the Eastern–
Galician issue, diplomatic missions, international situation.
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Заходи Радянської влади України щодо
запровадження освіти німецькою мовою
та організації роботи німецьких
культурно–просвітніх установ
(1920–ті – 1930–ті роки)
Розглядаються питання утворення та організації діяльності системи
німецьких культурно–освітніх установ, а також німецького національного
театру й інших духовно–мистецьких об’єднань в контексті освітньої та
культурної політики Радянської влади в Україні у 1920–х – 1930–х роках. При
підготовці публікації застосовувалися загальнонаукові методи досліджень в
галузі культурології, історичної та етнологічної проблематики – принципи
історизму та об’єктивності, а також конкретно–дослідницькі методи,
зокрема, проблемно–хронологічний, історико–порівняльний, статистико–
аналітичний. В пропонованій публікації показані основні етапи формування
мережі загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних та вищих навчальних
закладів з німецькою мовою навчання, а також діяльність спеціалізованих
установ, де видавалася наукова, методична, публіцистична й художня
література німецькою мовою та мовами інших етнічних груп. Розглядаються
процеси запровадження німецької мови в навчальних закладах та культурно–
освітніх установах, утворення німецького національного театру та
різноманітних духовно–мистецьких об’єднань. Автор приходить до висновку,
що до кінця 1920–х років діяльність національних навчальних закладів та
культурно–просвітніх установ була досить активною, що в значній мірі сприяло
забезпеченню національно–культурних, мовних та інших запитів німецької
етнічної групи в Україні. В той же час автор відзначає, що з другої половини
1930–х років в умовах кардинальних змін в політиці влади в сфері етнокультурних
процесів система національної освіти розформовується, а навчальні заклади
переводяться на українську або російську мову навчання. Ліквідовуються
також національні культурно–просвітні заклади. В умовах цілеспрямованого
та всеохоплюючого запровадження русифікаторської політики українська мова
поступово витісняється з різних сфер наукового, культурного та політичного
життя українського суспільства.
Ключові слова: освітня політика КП(б)У, культурна політика КП(б)
У, німецька школа, німецькі середні спеціальні заклади, німецька вища школа,
німецькі культурно–просвітні установи, німецький національний театр,
русифікаторська політика, ліквідація установ національно–культурного
розвитку.

Проблемам формування німецької національної
освіти, організації та діяльності німецьких культурно–
просвітніх установ в Україні присвячені серйозні
наукові розробки вітчизняних та закордонних істориків,
культурологів, етнологів, соціологів та представників
інших наукових напрямів. Серед них особливе місце
займають праці В. І. Наулка, М. І. Панчука, В. Б. Євтуха,
І. М. Кулинича, Н. В. Кривець, А. І. Кудряченка,
Л. Д. Якубової, С. Й. Бобилєвої, Е. Г. Плесської–Зебольд,
Н. В. Осташевої (Венгер), О. І. Безносова, О. В. Коно
валової, Б. В. Чирка, В. М. Васильчука, С. І. Очеретянко,
опубліковані в збірниках наукових праць, наукових
журналах та енциклопедичних виданнях. Публікації
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вітчизняних та закордонних авторів свідчать про значні
успіхи наукової громадськості в дослідженні історії
та культури німецької етнічної групи в Україні. Автор
публікації продовжує дослідження культурно–освітніх
процесів в Україні в контексті політики Радянської влади
у 1920–х – 1930–х роках.
У 1920–х роках одним з пріоритетних напрямів
політики радянської влади в національно–культурній
сфері було запровадження освіти мовами етнічних груп,
утворення мережі культурно–освітніх та наукових установ.
Основні напрями та критерії формування системи освіти
мовами національних меншин визначалися численними
законодавчими актами. Серед них постанови ВУЦВК та
РНК УСРР «Про заходи щодо забезпечення рівноправності
мов і про сприяння розвиткові української мови»
(1 серпня 1923 року) та «Про забезпечення рівноправності
мов і про сприяння розвиткові української культури»
(6 липня 1927 року). В останньому документі в розділі
«Про мову в учбових закладах і наукових установах»
зазначалося: «29. Мережу освітніх установ необхідно
будувати так, щоби населення кожної національності мало
можливість отримати початкову (школи соцвиху) [школи
соціального виховання – Авт.] освіту рідною мовою…»
[11, с. 626]. Передбачалося також надання освіти мовами
національних меншин і в таких навчальних закладах, як
школи фабрично–заводської чи професійної освіти та
вищих навчальних закладах.
Розглянемо структуру освіти мовами національних
меншин. У документі «Схема системи освіти
серед національних меншостей УСРР» (1926 рік),
підготовленому Наркоматом освіти України, вказувалося:
«В галузі соціального виховання. Окрема національна
школа будується в тих пунктах, де є не менш ніж 20 дітей
нацмен шкільного віку. В основі системи шкільної освіти
нацмен є 4–річна школа (молодший концентр 7–річки),
сільська, містечкова та міська, що будується на рідній
мові відповідних нацменшостей. Крім того, для кожної
національності утворюються в районних центрах, більш
крупних містечках та містах старші концентри 7–річних
шкіл. . .» [14, арк. 90, 91]. Що ж стосовно середньої
спеціальної та вищої освіти мовами національних меншин,
то в документі відзначалося: «В галузі профосвіти. Запити
нацмен в галузі масової профосвіти задовольняються
профшколами різних типів як на базі 4–річки, так і на
базі 7–річки у відповідності з системою профосвіти, що
прийнята в УСРР. . .
Для підготовки викладачів для шкіл нацмен існують
педагогічні технікуми, що готують викладачів для
шкіл I концентру та національні Відділи при загальних
Інститутах Народної Освіти для підготовки викладачів
для шкіл II концентру. Національні відділи при загальних
ІНО організаційно пов’язані з ІНО та проводять свою
роботу цілковито національною мовою. При робфаках
цих ІНО існують також і національні відділи Робфаку»
[14, арк. 91, 92].
Слід сказати, що розгалужена система національних
освітніх
закладів
(дошкільних,
загальноосвітніх,
середніх спеціальних, вищих) формувалася поступово
й увібрала у себе все те, що було притаманне освітній
системі України в цілому, в тому числі й нескінченні
структурні та організаційні зміни. Однак при всій
багатоваріантності системи національної освіти, в рамках
якої діяли дитячі садки та майданчики, школи–комуни,
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школи–інтернати, школи–клуби, робітфаки, технікуми,
школи фабрично–заводського учнівства, пункти та школи
ліквідації неписьменності та інші навчальні заклади, її
основу складала «національна школа» [8, с. 100]. Під
національною школою розумілася загальноосвітня
установа, викладання в якій здійснювалося мовою
певної національної групи, наприклад німецькою,
польською, єврейською. Така школа й одержувала статус
національної – німецької, польської або єврейської.
Зауважимо, що німецькі, польські, молдавські та інші
навчальні заклади, хоча і мали статус «національних»,
проте формувалися вони за критерієм мови навчання, а
не за національним складом їхніх учнівських колективів.
Так, практично в усіх національних школах, скажімо,
німецьких, російських, грецьких, вчилися діти чехів,
євреїв, поляків або представників інших національних
груп. При наявності необхідної чисельності учнів (до 20,
а інколи й менше) в національних школах відкривалися
«національні» класи, навчання в яких здійснювалося
мовами відповідних національних груп. У німецькій школі
міг існувати єврейський клас, в польській – німецький
і т. ін. Якщо ж в школі було декілька національних
класів (3 німецькі, 2 російські; 2 німецькі, український,
єврейський) і жодна з національних груп не мала в школі
суттєвої чисельної переваги, то такі школи розглядалися
як «змішані» (німецько–російські, німецько–українські,
німецько–українсько–єврейські,
німецько–єврейські
тощо).
Утворення національних навчальних закладів за
канонами радянської освітньої системи почалося у 1920–
21 роках. У звіті німецької секції Одеського губернського
відділу народної освіти (1920 рік) відзначалося, що в місті
Одесі утворено школу–комуну, школу–клуб, німецьке
відділення при професійно–технічній школі, а також
німецький відділ Одеського інституту народної освіти
[8, с. 100]. У 1923 році тільки в Одеській губернії було
116 німецьких шкіл, а також 82 єврейські, 10 болгарських,
2 польські, по одній грецькій, вірменській, чеській,
грузинській та шведській школі [8, с. 100]. У 1924–
1925 роках впровадження системи національної освіти
набуло ще більшого розмаху. Цьому сприяло формування
законодавчої бази, деяке збільшення державного
фінансування, пожвавлення роботи Ради національних
меншостей Наркомату освіти, інших державних та
радянських органів, що поступово накопичували досвід
утворення та організації діяльності національних
навчальних закладів. У 1924/25 навчальному році в
Україні діяло 1 565 шкіл з російською мовою навчання,
а також 255 польські, 342 єврейські, 43 болгарські,
10 чеських, 3 ассирійські, 3 вірменські, шведська та
566 німецьких шкіл [8, с. 100]. Наступного навчального
року кількість національних шкіл становила: російських –
1 214, єврейських – 457, польських – 337, 74 болгарських,
17 чеських, 5 вірменських, 3 ассирійські, 1 шведська та
625 німецьких шкіл [9, с. 50].
Виходячи із загальної кількості дітей 8–14–річного
віку та кількості наявних навчальних закладів, розглянемо
ступінь охоплення шкільною освітою учнів різних
національних груп. За матеріалами, підготовленими
Центральною Комісією у справах національних меншостей
при ВУЦВК, у 1925/26 навчальному році в усіх школах
України (українських, російських, німецьких, польських,
єврейських та інших) навчалися 1 564 269 учнів–українців,
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що складало 45,6% від усієї кількості дітей української
національності 8–14–річного віку. Щодо росіян, то ці
показники становили 220 519 учнів (53,4%); євреїв –
161 847 (58,1%); поляків – 34 554 (53,0%); молдаван –
14 190 (46,6%), а німців (за неповними даними) – 35 727
(58,7%) [9, с. 50]. Наведені дані свідчать, що з зазначених
національних груп шкільним навчанням найкраще були
охоплені діти німецької національності. На другому
«щаблі» шкільної освіти стояли євреї і на третьому –
поляки.
Розширення мережі національних шкіл підняло
загальноосвітній рівень населення України. Значно
поліпшились умови для надання дітям освіти рідною
мовою. За матеріалами Центрального статистичного
управління УСРР на початку 1930/31 навчального року в
українських школах, яких в Україні було понад 18 тисяч,
навчалося 97,4% загальної кількості учнів української
національності. В російських школах навчалося 81,2%
загальної кількості учнів російської національності:
відповідно болгарської – 84,9%; молдавської – 63,3%;
єврейської – 53,0%; польської – 42,4%; грецької – 26,5%;
німецької – 89,3% [8, с. 105]. Як бачимо, в порівнянні з
найбільш численними національними групами України
(в тому числі і російської) учні німецької національності
мали найкращі можливості щодо отримання освіти рідною
мовою навчання. Це загальні показники. Зрозуміло, що
відсоток охоплення школою учнів по окремих округах
був різним. У матеріалах доповіді німецької секції Ради
національних меншостей Наркомату освіти «Про стан
культурно–освітньої роботи серед німецького населення
УСРР» (березень 1929 року) відзначалося, що по
Волинській та Коростенській округах загальноосвітньою
школою учнів німецької національності було охоплено
36%, а по Артемівській, Запорізькій та Мелітопольській –
наближалося до 85% [15, арк. 74]. Про умови діяльності
німецьких учбових закладів в документі зазначалося: [«В
більшості нім[ецькі] школи мають приміщення. Кепсько
стоїть справа лише в німецьких школах прикордонної
смуги та деяких школах Донбасу.
Підручниками нім[ецькі] школи 1 конц[ентру]
забезпечені на 7%, а другого конц[ентру] – на 3%.
Великим гальмом в нім[ецькій] культурно–о[світній]
роботі є брак педагогічної сили. Щороку округи вимагають
понад 200 учителів, а задовольнити цей попит можна
лише випускниками нім[ецьких] пед[агогічних] ВУЗів,
що безумовно недостатньо для задоволення цих потреб
навіть на 50%» [15, арк. 74]. Про матеріально–побутовий
стан та рівень фінансової забезпеченості учбових закладів
німецька секція Раднацмену повідомляла: «… Нім[ецькі]
проф[есійні] школи ледве животіють. За інструкціями
центру ці школи набирають учнів переважно з бідніших
та батрацьких прошарків різних округ, а стипендіями
задовольняються лише незначна кількість учнів…
Обладнання німецьких проф[есійних] шкіл зовсім
недостатнє, немає достатнього реманенту, бракує тяглової
сили, наочних приладь, хімічних, фізичних та інших
кабінетів» [15, арк. 74–75]. Слід, однак, сказати, що не
дивлячись на наявні труднощі, німецькі учбові заклади
своє основне завдання – навчання дітей рідною мовою та
підготовку кадрів національної інтелігенції – виконували
досить успішно.
Поряд із загальноосвітніми національними школами
діяла також і мережа середніх спеціальних учбових
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закладів, навчання в яких здійснювалося німецькою
мовою. В Українській СРР до початку сталінського
погрому національної німецької інтелігенції діяли 5 німе
цьких сільськогосподарських технікумів, де навчалося
360 студентів, педагогічний технікум (295 студентів)
та індустріальний. Серед навчальних закладів (станом
на 1931 рік) можна назвати Пришибську німецьку
ветеринарно–фельдшерську школу, Ландауську німецьку
сільськогосподарську школу рільництва, Німецький на
ціональний відділ при Кіровській сільськогосподарській
школі механізації, Молочанську німецьку фельдшерсько–
акушерську та Хортицьку німецьку педагогічні школи, а
також Одеський німецький педагогічний інститут [2, с. 39].
Більшість технікумів та інститутів з викладанням
німецькою мовою були утворені в середині – наприкінці
1920–х років. Проте частина навчальних закладів вже
мала значні традиції у підготовці національних кадрів.
Одним з найстаріших учбових закладів України був
Хортицький німецький педагогічний технікум. Ще у
1889 році при Хортицькому центральному училищі було
відкрито дворічні педагогічні курси, що готували вчителів
для німецьких шкіл. У 1917 році курси виділяються в
окремий навчальний заклад, а у 1920 році перетворюються
в педагогічну школу. У 1922 році школа стає вищими
трирічними курсами з підготовки німецьких вчителів, а з
1925 року на їх основі утворюється Хортицький німецький
педагогічний технікум [13, арк. 276].
У 1924 році за рішенням Президії Головного управлін
ня професійної освіти України (Укрголовпрофосвіта) при
Одеському інституті народної освіти (ІНО) було відкрито
німецький сектор (Deutsche Abteilung), основним
напрямом діяльності якого була підготовка вихователів
та вчителів для німецьких виховних та навчальних
закладів – шкіл, дитячих домів, дитячих садків, клубів
та бібліотек. За програмою навчання після підготовчих
курсів слухачі сектору протягом 4 років продовжували
навчання на факультеті соціального виховання [4,
с. 655]. В німецькому секторі викладалися різноманітні
дисципліни – математика, фізика, хімія, ботаніка, зоологія,
анатомія, фізіологія, дидактика, педагогіка, педологія,
рефлексологія, економічна географія, мовознавство,
історія класової боротьби, організація системи народної
освіти та інші. Окремо вивчалися німецька, французька,
англійська та українська мови, а також українська
література. Базовою мовою викладання вважалася
німецька, однак в зв’язку з тим, що німецькомовних
викладачів не вистачало – заняття з ряду дисциплін
проводилися також російською й українською мовами
[4, с. 655]. У 1927/28 навчальному році студентам 3–го
курсу німецькою мовою читалися курси хімії та загальної
технології (викладач Майер), західноєвропейська
історія та історія матеріалізму (Берзевіци), історія Росії
та України, німецька література, методика мови та
природознавство (Міквіц), фізика (Боссе) [3, с. 289]. У
1928/29 навчальному році німецькою мовою читалися
курси сільськогосподарської зоології (Браунер) та
методика політпросвіти (Берзевіци), інші предмети
(анатомія, географія, фізична географія, морфологія та
систематизація рослин, біохімія, метеорологія, економічна
політика викладалися переважно російською мовою [3,
с. 289–290]. Звернемо увагу й на те, що студенти–німці
складали лише 6% від загальної чисельності студентів
ІНО (євреї та українці – по 40%, росіяни – 13%) [3, с. 290].
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В грудні 1930 року ІНО було розформовано і на його
основі утворено 3 інститути, одним з яких був інститут
соціального виховання у складі трьох національних
відділів (українського, єврейського та німецького). В
подальшому Одеський інститут соціального виховання
був перетворений в Одеський педагогічний інститут,
якому передавався німецький сектор з заочним відді
ленням та робітфаками [3, с. 291]. [3 вересня 1934 року
на підставі постанови Політбюро ЦК КП(б)У та РНК
УСРР на базі німецького сектору Одеського педагогічного
інституту був відкритий єдиний в Україні Одеський
німецький педагогічний інститут (Odessaer Deutsches
Padagogisches Institut). В інституті діли 4–х та 2–х річні
курси підготовки вчителів другого та першого концентрів
[3, с. 292]. В структуру інституту входили історичний,
літературний, фізико–математичний, хіміко–біологічний
та географічний факультети. Безпосередня підготовка
здійснювалася на кафедрах діалектичного матеріалізму,
історії України, історії СРСР, світової історії, економіки,
психології, педагогіки, математики і фізики, зоології і хімії,
ботаніки і географії, німецької мови, літературознавства,
української і російської мови та літератури, а також
кафедри військової підготовки] [3, с. 292]. Як зазначалося,
хоча за статусом інститут був «німецьким», однак за браком
німецькомовних викладачів більша частина предметів (на
деяких курсах понад 50%) викладалися українською або
російською мовами. В зв’язку з тим, що частина студентів
не знали в достатній мірі українську та російську мови,
вони були змушені припинити навчання, хоча офіційно їх
відрахування відбувалося з інших причин – академічною
заборгованістю, приховуванням свого соціального стану
тощо [3, с. 296].
З призначенням у лютому 1935 року на посаду
директора Т. Молчадського кадрова політика в інституті
зазнає змін – етнічні німці починають поступово усуватися
від керівних посад в учбовому закладі. Їх місце займають
інші фахівці, в основному єврейської національності.
Т. Молчадський, який сам чудово володів німецькою
мовою, звертається до Агітаційно–пропагандистського
відділу ЦК КП(б)У з проханням надіслати випускників
Комуністичного університету національних меншин
Заходу (КУНМЗ), мотивуючи це тим, що в інституті
відсутні викладачі німецької мови та літератури,
історії та діалектичного матеріалізму [3, с. 296–297].
На запрошення Т. Молчадського з Москви на роботу в
інститут переїхало декілька емігрантів з Німеччини. На
посаду декана історичного та літературного факультету
було призначено випускника філософського факультету
Мюнхенського університету Т. Малькмуса, а німецьку
літературу почав викладати випускник філологічного
факультету Франкфуртського університету професор
Джон (Жозе) Вільф, який до цього часу працював
в Московському історико–філологічному інституті,
Московському обласному педагогічному інституті нових
мов та в Інституті сходознавства. Проте за різних, в
основному ідеологічних та політичних причин, емігранти
з Німеччини припинили викладання в інституті [3,
с. 297]. З середини 1930–х років в Одеському інституті,
як і в інших учбових закладах почалася кампанія по
боротьбі з «троцькістами», «націоналістами» та іншими
«класово–ворожими» елементами. На підставі постанови
Політбюро ЦК КП(б)У від 7 липня 1938 року «Про
реорганізацію особих національних шкіл, технікумів,
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Одеського німецького педагогічного інституту та особих
національних відділів і класів у школах, технікумах та
вузах УРСР» Одеський інститут було розформовано [8,
с. 153].
Звернемо увагу на те, що в галузі освіти складалася
парадоксальна ситуація: вкрай не вистачало дипломованих
спеціалістів, і в той же час у ряді випадків навчальні
заклади не могли набрати необхідної кількості студентів.
Однією з причин цього був тяжкий матеріальний
стан студентів. Особливо це стосувалося навчальних
закладів, розташованих у сільській місцевості, які, за
існуючим тоді положенням, отримували для студентів
продукти харчування за зниженою (порівняно з містом)
нормою. Частина студентів голодувала, і це змушувало
їх припинити навчання. Причому зауважимо, що мова
йде про той час, коли Україна ще не знала голодомору
1932–1933 років. З приводу критичного становища з
харчуванням студентів А. Глинський, заступник голови
Центральної Комісії у справах національних меншостей
при ВУЦВК, у листі до Наркомату постачання (квітень
1931 року) писав: «Ми одержали відомості, що Хортицький
німецький педагогічний і машинобудівельний технікуми
постачаються [харчуванням], як сільські, крім 400 грам
хліба і [то] не регулярно, не видається ніяких харчів.
Через це частина слухачів кидає навчання.
Хортиця, – зазначалося далі в документі, –
знаходиться не в сільській місцевості, а на терені
Запоріжжя і тому ЦКНМ просить постачати ці технікуми,
як міські» [10, с. 157]. Не краще було становище з
харчуванням і в інших навчальних закладах. Складний
матеріальний стан студентів, низький рівень їхньої
базової підготовки були не єдиними проблемами, які
мали місце в процесі підготовки національних кадрів.
З початку – середини 1930–х років з остаточним
утвердженням сталінського режиму посилюється бо
ротьба з «антирадянськими», «націоналістичними» та
«класово–ворожими елементами», частина навчальних
закладів розформовується, викладацький склад піддається
масовими репресіями та арештам.
Для забезпечення учбового процесу в національних
навчальних
закладах
видавалася
різноманітна
наукова та методична література: політична, технічна,
сільськогосподарська, медична тощо. Протягом 1920–
30–х років в Україні було видано понад 1000 книг
та журнальних статей німецькою мовою [2, с. 39]. У
1926 році для видання літератури мовами національних
меншин у Харкові було утворено Всеукраїнську філію
Центрального видавництва Народів СРСР, яка діяла при
Президії ВУЦВК. У 1926/27 видавничому році Українська
філія Центрвидаву випустила 99 назв книжкової
продукції, них польською мовою – 34, єврейською –
23, болгарською – 17, грецькою – 1 та німецькою – 24
[16, арк. 2]. До утворення Української філії література
мовами національних меншин, в тому числі і німецькою,
видавалася Державним видавництвом України (ДВУ),
а також Книгоспілкою, Юрвидавом тощо. У 1924/25
видавничому році в Україні німецькою мовою було видано
90,2 друк. аркушів книжкової продукції; польською – 53,7;
болгарською – 45,5. В наступному році німецькою мовою
було видано 151,3 друк. аркушів книжкової продукції;
польською – 88,4; болгарською – 48,4 [9, с. 55]. Як бачимо,
загальний обсяг книжкової продукції німецькою мовою
був дещо більшим в порівнянні з виданнями польською,
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а також і болгарською мовами. Зрозуміло, що набагато
більшими за своїми обсягами були видання українською,
російською та єврейською мовами.
В рамках здійснення агітаційно–пропагандистських
заходів, з метою ідеологічної «обробки» та подальшої
«радянізації» німців, поляків, євреїв, молдаван та
представників інших етнічних груп значна увага
приділялася
виданню
різноманітної
періодичної
літератури мовами національних меншин. Наприкінці
1920–х років видавалося 18 газет і журналів німецькою
мовою, а на середину 1930–х – вже 21 [2, с. 39]. Вже
з самого початку утвердження Радянської влади в
Україні у березні 1920 року в Одесі розпочалося
видання німецькомовної газети «Nachrichten», тираж
якої становив 3 тисячі примірників. У квітні 1921 року
розпочалося видання газети «Der Pflug» – друкованого
органу німецького відділу Одеського губкому КП(б)У,
а також газети «Der Leuchtturm» – друкованого органу
німецького відділу Одеського губвиконкому [1, с. 593]. В
Харкові видавалася газета «Die Neue Zeit» – друкований
орган Центрального бюро німецьких секцій при ЦК
КП(б)У, редактором якої був Л. Гохштегер, відомий
в свій час партійний функціонер, який брав активну
участь в роботі серед німецького населення України [1,
с. 593]. В Гальбштадті видавалася газета «Hammer und
Pflug» – друкований орган місцевого районного комітету
КП(б)У. Однак вже з 1922 року в зв’язку з відсутністю
необхідного фінансування видання ряду німецькомовних
газет припиняється [1, с. 593]. Новий етап видання
німецькомовної періодичної літератури починається з
1924 року, коли в Катеринославі розпочалося видання
газети «Der Rote Stern». В цьому ж році в Одесі починає
виходити газета «Hammer und Pflug» – друкований орган
німецької секції губкому КП(б)У [1, с. 593]. З 1925 по
1928 роки в Україні була видана низка німецькомовних
газет: громадсько–політична газета «Das Neue Dorf» –
друкований орган ЦК КП(б)У (тираж 11 000 примірників);
«Die Saat» – друкований орган ЦК ЛКСМУ та інші.
Видавалися також німецькомовні журнали: дитячий
журнал «Die Trompete» (тираж 20 тисяч примірників)
[1, с. 593]; антирелігійний журнал «Das Neuland»;
педагогічний журнал «Zur neuen Schule» [1, с. 593].
Збільшення кількості видань свідчило про певні
досягнення в організації видавничої діяльності німецькою
мовою. Однак, якщо порівняти тиражі німецькомовних
газет, журналів та книжкової продукції (особливо
підручників) з чисельністю німецького населення, то обсяг
виданої літератури був незначним. Теж можна сказати і
про забезпеченість літературою євреїв, поляків, болгар
та інших національних груп. Так, на півторамільйонне
єврейське населення України припадало 14 тисяч
примірників газети «Штерн», на півмільйона поляків –
7 тисяч примірників газети «Серп» та на 100 тисяч болгар –
5 тисяч примірників газети «Колективіст» [8, с. 112].
Невеличкі тиражі видань мовами національних меншин
обумовлювали і їх більшу (приблизно у два – три рази)
ціну порівняно з української літературою. Серед причин,
що перешкоджали виданню та поширенню літератури,
були брак шрифтів, розпорошеність поліграфічно–
видавничої бази тощо.
Утворення у 1932 році Державного видавництва
національних меншостей УСРР при Президії ВУЦВК
сприяло
концентрації
видавничих
потужностей.
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У положенні про видавництво відзначалося: «Держнац
менвидав УСРР має такі завдання:
а) видавати за відповідними видавничими планами та
програмами періодичну і неперіодичну літературу мовами
нацменшостей УСРР (газети, журнали, книги, брошури
тощо);
б) видавати наочне приладдя мовами нацменшостей
УСРР;
в) розповсюджувати на території УСРР, а з дозволу
належних органів влади – і на території інших частин
Союзу РСР, свої і чужі видання мовами нацменів і через
власні книготорговельні заклади і через заклади інших
видавництв та книготорговельних організацій» [12, с. 85].
Активна діяльність «Держнацменвидаву» як спеціалі
зованого видавництва, що випускало літературу мовами
національних меншин, продовжувалася до середини 1930–
х років. В подальшому за умов згортання роботи по забез
печенню національно–культурних запитів національних
меншин обсяги видання літератури німецькою мовою,
як і мовами інших етнічних груп значно скорочуються, а
наприкінці 1930–х років практично зводяться нанівець.
В галузі культурних заходів розвивалося також
театральне мистецтво. Утворення німецькомовних
театрів, поряд з іншими інститутами, які діяли в
національно–культурній та освітній сфері, – школами,
вищими навчальними закладами, культурно–просвітними
установами тощо розглядалося владою як важливий напрям
політико–ідеологічного впливу на німецьке населення,
виховання його на принципах духовних цінностей,
нав’язуваних суспільству радянською, соціалістичною
ідеологією. Витоками утворення німецькомовних театрів
стала діяльність так званих «інтернаціональних клубів»,
які також розглядалися владою як один з напрямів ідейно–
політичного впливу на етнічних німців, – в першу чергу
іноземців, а також і громадян України [6, с. 319–320].
На початку 1920–х років в Одесі було утворено декілька
культурно–просвітніх організацій національних меншин –
Латиський та Литовський клуби, Польський дім, а також
німецьке товариство «Культурферейн» (Kulturverein)
[5, с. 308]. У грудні 1924 року вони увійшли до
Інтернаціонального клубу імені Карла Маркса. До складу
«Інтерклубу» входило 10 секцій, найбільш численними
були німецька (у 1927 році вона нараховувала 413 членів),
польська (411) та болгарська (291) [6, с. 320–321]. Однією з
найбільш активних в клубі вважалася німецька секція, яку
очолював безпартійний К. Дорнгоф. І це не дивно, оскільки
в Одеській губернії (станом на січень 1925 року) серед
німців нараховувалося лише 44 комуніста та 22 кандидата
в члени КП(б)У, з загальної кількості понад 5 тисяч членів
партій, які стояли на обліку в Одеському губкомі КП(б)
У [6, с. 320–321]. К. Дорнгоф вважав, що активність
німецької секції пояснюється не тільки її чисельністю, а
також і досить високим рівнем освіти її членів (в німецькій
секції гуртка по ліквідації неписемності не було) [6,
с. 321–322]. При німецькій секції Інтернаціонального
клубу діяло декілька кружків, найкращими з яких були
драматичний та хоровий. Тому закономірно, що саме на їх
основі було утворено театральну студію німецької секції
Інтернаціонального клубу. Художнім керівником студії
став режисер Леопольд Поппер, спеціально запрошений в
Одесу з Берліну у 1932 році [6, с. 322].
На базі студії у травні 1933 року було утворено Одеський
німецький робітничо–колгоспний театр. Німецький театр
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за роки свого існування мав різні назви – Всеукраїнський
державний німецький колгоспний театр – Ukrainisches
Staatliches deutsches Kollektivistentheater (Державний
німецький театр, Німецький робітничо–колгоспний театр)
[7, с. 702]. Діяльність театру продовжувалася з 1934 по
1939 роки. Організатором та першим директором театру
був І. Шмідт, а одним з художніх керівників – Артур Гефт
[7, с. 702]. У відповідності з традиційними ідеологічними
постулатами перед театром ставилося завдання стати
«борцем за пролетарське мистецтво та засобом боротьби
за більшовицькі темпи соціалістичного будівництва»
[7, с. 703]. За своїм жанром театр задумувався як
«драма малих форм», а за характером діяльності –
пересувним або як тоді казали «мандрівним» театром
[5, с. 309]. Оскільки вистави театру були зорієнтовані на
німецькомовного глядача, гастролі театру в основному
відбувалися в населених пунктах німецьких національних
районів або в інших регіонах компактного проживання
німецької етнічної групи. Зазначимо, що всі вистави
театру ставилися німецькою мовою. Тому російські та
українські п’єси, рекомендовані обласним репертуарним
комітетом для вистав, піддавалися адаптованому
перекладу. Перекладачем (адаптером) текстів вистав був
А. Гефт. Зокрема, їм була переведена п’єса М. Зощенко
«Злочин та покарання» [5, с. 311]. Колектив театру
складався як з професіоналів, так і самодіяльних акторів,
причому дуже молодих – віком від 17 до 27 років [7,
с. 703]. З театральних афіш ми знаємо, що до його
колективу входили А. Фрізон, В. Штайнгауер, В. Адлер,
Л. Шауер, К. Арнольд, Ф. Хайлеман, К. Яворський,
Ф. Рест, Г. Отт, Р. Паус, Х. Процель, Л. Рудольф, І. Шаллер,
Ф. Шнайдер, В. Зігле, Є. Фоллер, Є. Зібарт та інші актори
[5, с. 311–312]. До репертуару театру входили драми,
комедії і трагедії німецьких, англійських та французьких
класиків – «Отелло» У. Шекспіра, «Емілія Галотті» Г. Лес
сінга, «Позірний хворий» Ж.–Б. Моль’ера, а також п’єси
радянських авторів, зокрема «Честь» Г. Мдівані [7, с. 703].
Завдяки зусиллям А. Гефта в театрі було утворено
оркестр відомий як «неаполітанський струнний
ансамбль [5, с. 312]. До його репертуару входили
20 музичних класичних та народних творів – В. Моцарта,
Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Й. Гайдна, С. Гулак–
Артемовського, а також ораторії на музику радянських
композиторів [7, с. 703].
Поряд з Одесою національні німецькі театри
діяли в Дніпропетровську, а також в Російській
Федерації в м. Енгельсі [5, с. 316]. Наприкінці 1936 –
на початку 1937 року відбулося об’єднання Одеського
та Дніпропетровського театрів. Художнім керівником
нового театру стала Ільзе Беренд–Гроа, яка приїхала в
Одесу з Московського державного інституту театрального
мистецтва влітку 1935 року. Альберт Гетерле, колишній
учень І. Беренд–Гроа, колоніст Одеської округи, а в
подальшому видатний в Німеччині актор та режисер,
вважав її «ідеальним акторським педагогом» [5, с. 313–
314]. Режисерську роботу І. Беренд–Гроа критики назвали
майстернею оскільки «кожний актор під її керівництвом
винашував, утворював образ з п’єси» [5, с. 315]. За
постановку трагедії «Отелло» В. Шекспіра театру було
присуджено друге місце на Першому обласному смотрі
колгоспних театрів, що дало театру право на участь в
Першій республіканській олімпіаді робітничо–селянських
театрів в Києві у 1937 році [5, с. 315]. У 1939 році в
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

атмосфері боротьби зі «шкідницькими націями» та
переслідуванням національної інтелігенції театр було
розформовано [5, с. 317].
Наприкінці 1930–х років в умовах остаточного утверд
ження сталінського тоталітарного режиму, кардинальних
змін в політиці влади стосовно етнокультурних процесів
та насаджуванні русифікаторської політики німецькі
національні школи, середні спеціальні та вищі навчальні
заклади розформовуються, а частина їх реформується в
навчальні заклади з російською або українською мовами
навчання. Поряд з цим ліквідовуються німецькі театри,
культурно–просвітні заклади, а також інші установи,
діяльність яких полягала в забезпеченні національно–
культурних, мовних та інших запитів німецької етнічної
групи в Україні.
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Measures of the Soviet Ukraine Authorities as to Introduction
of Education in the German Language and Organization
of the German Cultural and Educational Institutions’ Activities
(1920–1930)
The article studies formation and organization of the German cultural and
educational institutions’ system as well as of the German National Theatre and other
spiritual and artistic associations in the context of educational and cultural policies of
the Soviet power in Ukraine in 1920–1930. In preparing the publication, the Author has
used the general scientific research methods in the field of historical and ethnological
issues – principles of historicism and objectivity, as well as concrete historic research
methods, including problem–chronological, historical and comparative, statistical
and analytical. The present publication shows the main stages of formation of the
network of schools, colleges and universities in which training was conducted in the
German language, and the activities of specialized agencies, which published scientific,
methodical belletristic literature and political essays in German and the languages of
other ethnic groups. The paper reviews the processes of introducing of the German
language at schools and cultural and educational institutions, the creation of the
German National Theatre and various spiritual and artistic associations. The Author
concludes that by the end of 1920–th the activities of national schools and cultural
and educational institutions were quite fruitful, which contributed significantly to the
support of national cultural, linguistic and other demands of the German ethnic group
in Ukraine. At the same time, the author notes that starting from the second half of
1930–th under the conditionas of cardinal changes in the authority’s policy in the
sphere of ethnocultural processes the national education system had been disbanded,
while the teaching process at the educational institutions was switched either to
Ukrainian or Russian. There were also liquidated the national cultural and educational
institutions. Due to purposeful and comprehensive implementation of the Russification
policy, the Ukrainian language was also gradually excluded from different areas of
scientific, cultural and political life of the Ukrainian society.
Keywords: educational policy of the CP(b)U, cultural policy of the CP(b)U,
German school, German specialized secondary schools, German high school, German
cultural and educational institutions, German National Theatre, Russification policy,
liquidation of the national–cultural development institutions.
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Агрономічні заходи на Волині в роки нової
економічної політики (1921–1927 рр.)
Метою статті є дослідження розвитку агрономічних заходів у радянській
Волині в роки нової економічної політики (1921–1927 рр.), аналіз їхніх позитивних
результатів та проблем.
Агрономічний персонал Волинської губернії поступово збільшувався.
Агрономи брали активну участь у землеустрої селянських господарств,
організаційній діяльності сільськогосподарських кооперативів, колективних
господарств. Радянські органи влади намагались також використати
діяльність агрономів в ідеологічних та політичних цілях.
Аналіз розвитку агрономічних заходів на Волині в добу непу показує,
що: радянським органам влади знадобився тривалий час для налагодження
цієї мережі; порівняно з періодом столипінської аграрної реформи влада
ще не змогла забезпечити достатнє функціонування агрономічних органів
та заходів; архівні документи виявляють низку проблем, що існувала у цій
сфері забезпечення розвитку селянських господарств: слабке фінансування,
переважання часто формальної сторони справи, відсутність достатньої
кількості спеціалістів–агрономів тощо; селяни дуже повільно застосовували
поліпшені методи господарювання, тримаючись переважно старих.
Ключові слова: агрономічні заходи, Волинь, нова економічна політика,
сільськогосподарська кооперація, селяни, радянська влада.

Дослідження розвитку агрономічних заходів в
Україні та її регіонах залишається актуальною науковою
проблемою, оскільки нинішній етап розвитку селянських
господарств потребує вивчення відповідного історичного
досвіду, у т.ч. в роки нової економічної політики 20–х
років ХХ ст. Без осмислення та урахування цього досвіду
в аграрній політиці можуть виникати ті проблеми та
помилки, що вже існували у попередній радянський
період. Правильно застосовані агрономічні заходи були
і є важливою умовою для розвитку аграрних відносин у
нашій державі.
У сучасних українських дослідженнях аграрний
розвиток українського села в добу непу знайшов
відображення у працях В. І. Марочка, В. В. Калініченка,
О. І. Ганжі, В. М. Лазуренка, О. Є. Литвиненка,
О. М. Свідерської та ін. [1; 3; 4; 14]. Однак, розвиток
агрономічних заходів на Волині в роки непу залишається
малодослідженим, висвітленим переважно у загальному
контексті розвитку сільського господарства України або
Волині. Частково проблему було досліджено у статті
радянського історика Л. Г. Ільчука [2].
Метою статті є дослідження розвитку агрономічних
заходів у Волинській губернії (пізніше – окрузі, в складі
СРСР) в роки нової економічної політики (1921–1927 рр.),
аналіз їхніх позитивних результатів та проблем.
На 1–му Всеукраїнському агрономічному з’їзді у
Харкові (13–22.11.1922 р.) намагалися виробити нові
методи агрономічної діяльності, враховуючи попередній
досвід та умови нової економічної політики; необхідно
також було зберегти старі агрокультурні заклади
дорадянського періоду [3, с. 206].
О. М. Свідерська зазначає, що у названі роки
переважна більшість селян Південно–Східної Волині
і Поділля використовувала у господарюванні свій
селянський досвід – в умовах, коли агрономічну мережу
та структуру фактично було деформовано і зруйновано
попередніми подіями 1917–1921 рр. Її вдалося відновити
лише на середину 20–х рр. Агрономи шукали будь–якої
можливості працювати, щоб вижити [4, с. 180].
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Агроперсонал Волинської губернії (пізніше – округи)
поступово збільшувався: так, станом на 1.10.1922 р. у його
складі було 97 штатних працівників (в дійсності – 73), а на
1.01.1925 р. – 123 (109) [5, арк. 42].
На 2–ому Губернському агрономічному з’їзді
(жовтень 1923 року) було звернено увагу на необхідність
участі агрономів у землеустрої та координуванні їх дій
із землемірами. Учасники губернської наради землевпо
рядників (13.08.1924) висловились за агрономічно до
цільний вибір системи господарювання у справі земле
устрою, а не геометрично правильний розподіл площі;
також зазначалось, що для проведення робіт не вистачало
державної фінансової допомоги [6, арк. 74, 75, 129, 130].
У 1923/24 господарському році працівниками
агровідділу Житомирського окрземуправління було
проведено 18 бюджетних обстежень розвитку селянських
господарств. Землевпорядні роботи проводились ще
досить повільно, з певними складнощами та проблемами.
Агрономи брали участь у проведенні землевпорядкування
в 60 селах на 62639 га землі, преміюванні 28 колгоспів та
41 індивідувального селянського господарства. Допомогу
було надано 54 колгоспам (164 відвідувань агроперсоналу,
190 днів): обстеження колгоспів, агротехнічні вказівки
по всіх галузях господарювання. Також агродопомогу
було надано 105 кооперативним сільгосптовариствам
(167 відвідувань агроперсоналу, 202 дні): налагодження
зерноочисних пунктів, протравлювання насіння.
Важливе
значення
приділялося
й
розвитку
садівництва (оприскування, обрізування садків тощо).
Також проводились лекції, надавались допомога у справі
рахівництва та вказівки з організації сільгосптовариств.
Наприклад, у цьому ж господарському році проводилися
такі заходи з агрономічної пропаганди: було проведено
лекції у 265 селах (25292 слухача), 7376 консультацій,
10 екскурсій на Ново–Чарторийську дослідну станцію
(146 селян), 5 сільгоспвиставок (8 тис. відвідувачів).
Агроперсонал брав участь у 50 з’їздах та нарадах, окремо
у 145 технічних нарадах [7, арк. 21–23, 28зв].
Існувала
низка
проблем
при
проведенні
землевпорядкування, у т.ч. технічного характеру, на що
вказують, зокрема, документи Волинської губернської
земельної управи: на 1924 рік у Волинській губернії не
вистачало 200 землемірних техніків; необхідно було
виділяти кошти на їх утримання та друк відповідних
бланків [8, арк. 1–2].
У 1924 р. площа під озимою пшеницею в губернії
скоротилася порівняно з 1910 р. на 22,6%. Для поширення
її агрономи мали проводити такі заходи: 1) широка
пропаганда положення про преміювання сіл та земельних
громад (25% знижки з єдиного сільськогосподарського
податка, або 500 крб.); 2) пропаганда рядкового засіву
сівалками; 3) агітувати селян до вирощування в їх
господарствах озимої віки, люпину, серадели (що були
найкращим засобом для полів підвищення родючості
за відсутності угноєння); 4) з’ясувати потребу селян у
насінні та вжити заходів до його отримання ними [9, с. 2].
З 1 жовтня до 1 квітня 1925 року відбулася повна
реорганізація
агроапарату
Житомирської
округи:
остаточно відновлено районну агрономію, організовано
8 агрорайонів (до складу кожного входило 2 адміністра
тивних райони). Необхідними для подальшої ефективної
діяльності агроапарату були такі заходи, як організація
райземуправлінь, виділення коштів на організацію
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пересування
агроперсоналу,
збільшення
штату
працівників агровідділу [7, арк. 34зв].
Наприклад, у галузі рільництва робота агрономічного
відділу полягала у: збільшенні засівів пшениці, поши
ренні засівів сортової озимини, штучних угноєнь,
організації зерноочистки та сортування насіння озимини,
влаштування показових ділянок [10, арк. 48].
Агрономічний персонал Волинської округи протягом
1925/26 господарського року провів, зокрема, 22 лекції
на теми землевпорядкування та сільгоспкооперації
(окрім того, висвітлювались теми сільськогосподарського
кредиту, рільництва, спеціальних культур, боротьби із
шкідниками, скотарства тощо); їх відвідали 44523 слухачі
у 577 селах округи [11, арк. 102зв]. Райагроперсонал
брав участь у справі організації нових 13 прокатних
та 22 зернооочисних пунктів у районах округи. Для
агрокабінетів майже в кожному районі було виділено
одну кімнату або ж спільну з канцелярією. При кожному
агрокабінеті була сільськогосподарська бібліотечка,
плакати, діапозитиви; виписувались такі журнали: «На
аграрному фронті», «Українське скотарство», «Новая
деревня», «Український агроном», «Радянський селянин».
Агрономічні наради проводились у 35 районах, в них
брали участь 466 фахівців радгоспів, агробаз, дослідних
станцій, сільгоспкооперації. Основними питаннями,
що розглядались на нарадах були: плани весняних та
осінніх посівних кампаній, про зерноочистку, боротьбу
із шкідниками, землевпорядкування. Також у 1925/26
господарському році відбулося 13 агроконференцій
(420 учасників, з них – 380 селян) [11, арк. 104, 57зв, 53зв].
Зосереджена агрономічна робота проводилась найбільше
у Володарському (3185 селянських дворів), Новоград–
Волинському (2891 селянський двір), Коростишівському
(2853), Пулинському (2097) та Троянівському (1810)
районах.
У той же час в роботі агроперсоналу в районах у
1925/26 господарському році були такі проблеми: 1) не
було встановлено права та обов’язки агроперсоналу
та чітке підпорядкування його; 2) забезпечення агро
персоналу коштами на поїздки (проблема існувала з
1924 р.); 3) відсутність участі райбюджету у витратах
на агрозаходи у своєму районі; 4) неможливість для
фахівця обслуговувати 2 райони (через малу кількість
агроперсоналу в кожному районі).
Землевопорядкування у 1925/26 господарському
році мало такі результати: польові роботи було
закінчено у 13 земельних громадах Волинської округи
(у 3254 селянських господарствах на 17899 га землі).
До 1925 р. було закінчено землевпорядні роботи у
118 земельних громадах (у 9789 селянських господарствах
на 54966 га землі). Гальмувало ці агрономічні заходи
несвоєчасне внесення селянами мінімуму платні за
землевпорядні роботи. Важливе значення надавалось
розвитку громадських сівозмін, що було запроваджено
у 46 земельних громадах (3935 селянських господарств
на 14570 га землі). Перешкоджали цьому відсутність
масового постачання насінням кормових трав та
сідеративних культур. Усього агрономи працювали у
1925/26 господарському році 545 днів під час проведення
польових робіт у 35 земгромадах на 58917 га землі [11,
арк. 6, 9, 10–13].
Агрономічний підвідділ Волинського окружного
земельного відділу також брав активну участь в
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організації у 1925/26 господарському році селянських
кооперативів. Так, протягом цього року було організо
вано 10 сільськогосподарських кредитних товариств
(2320 членів), 2 насіннєві товариства (34 члени), 2 хмі
льові об’єднання (123 члени), 16 машинно–тракторних
об’єднань (616 членів). Допомога агроперсоналу, зокрема
кредитним товариствам, полягала у складанні річних
планів, інспекторських обстеженнях їхньої роботи
[11, арк. 75, 96зв, 104]. Райагроперсонал мав уважно
стежити за правильним використанням кредитів таким
товариствам, що відпускались по лінії Селянського
банку, вносячи також агрокультурний ухил в їхню
діяльність [12, арк. 487]. За участю агроперсоналу
сільсьгосподарськими кооперативами проводились такі
заходи: 1) постачання засівматеріалу, сільсгоспмашин;
2) збут сільгосппродукції; 3) організація контрольно–
молочарських відділів; 4) боротьба із шкідниками;
5) проведення конкурсу молочності корів (у 3 районах,
охоплено 42 села); 6) зерноочистка та протравлювання
насіння; 7) будівництво маслоробного заводу; 8) органі
зація злучних, зерноочисних пунктів та прокатних станцій
сільгоспмашин; 9) розповсюдження насіння сідеративних
культур та конюшини; 10) контрактація конюшини,
хмелю тощо. Окрім того, агроперсонал округи брав
участь в агрономічно–організаційному обслуговуванні
колективних господарств (230 комун, артілей та
товариств зі спільної обробки землі); також в організації
сільськогосподарських курсів (у 3 районах, 4 населених
пунктах), 15 сільгоспвиставок, які відвідало 26427 селян
[11, арк. 26, 27, 32, 78зв].
На плечах агрономів була важка та копітка справа з
організації різних заходів у системі селянської кооперації.
Так, у 1926 р. на повістці дня було питання про організацію
в окрузі скотарсько–молочарської спілки, мережі
маслоробних заводів, конкурсів масла, контрольно–
скотарські відділи при молочарських товариствах, а
також про утворення спеціальної насіннєвої кооперації
(з виробництва насіння та постачання його селянам) та
відповідних товариств [12, арк. 179–183, 267].
Для кращого розуміння організації та проведення
агрономічних заходів на Волині в роки непу доцільним
є вивчення діяльності і районних земельних відділів
про роботу агрономів. Зокрема, у звіті Черняхівського
районного земельного відділу Волинської округи за
1925/26 господарський рік зазначалося, що в роботі
агрономії відчувалася відсутність зоотехніка (хоча
скотарство у районі мало важливе значення); загалом
умови роботи агроперсоналу були несприятливими через
малу кількість проїздних коштів для агроперсоналу
та відсутність агропункту і відповідного помешкання,
також стару методику в агророботі. У цьому ж районі
землевпорядні роботи проводились із великими
перебоями через протидію заможної частини селянства,
яка не бажала землеустрою. Громадські сівозміни
запроваджувались повільно (лише на 50%). Більшість
земельних громад у господарському та культурному
відношеннях були відсталими і для їхнього розвитку
необхідно було провести певні заходи (засів конюшини,
чистогатункових злаків, кооперація молочарської справи
тощо). У роботі сільгоспкооперації відмічалися такі
проблеми, як негосподарчість членів правління, розтрата
ними коштів, мала кількість пайщиків товариств,
великі накладні видатки тощо. Роботу агрономії було
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зосереджено переважно на сільськогосподарських
кредитних та хмільових кооперативних товариствах.
Не було показових полів для пропаганди агрономічних
заходів. Не проводились екскурсії та виставки, що було
доцільним та ефективним для селян. Також необхідно
звернути увагу на те, що агрономічна діяльність у районі
спрямовувалася владою на підтримку в першу чергу
колективних господарств (надання їм кредитів), хоча
більшість селян бажала бути власниками–одноосібниками
[13, арк. 50–58, 65зв, 78зв].
В. М. Лазуренко звертає увагу на важливий аспект
політики радянських органів щодо діяльності агрономів
(що підтверджується аналізом архівних справ і на
Волині): «до чисто практичної діяльності прив’язати
ідеологічні засади та політичну кон’юнктуру» [14, с. 75].
Наприклад, перед Губернським земельним управлінням
у 1924 р. ставилося завдання проводити агітацію за
організацію колективних господарств при проведенні
землевпорядкування [15, с. 3].
Станом на 1924 р. в Україні нараховувалося 300 агро
районів, з них на Волині було 18 [3, с. 207]. У Волинській
губернії на 1 агрорайон припадало тоді 2 адмінрайони,
151,5 населених пунктів (для порівняння: у Київській –
відповідно 2,5 та 86; на Поділлі –3,7 та 140,1) [14, с. 76].
Доцільним, на наш погляд, є порівняльний аналіз
розвитку агрономічних заходів на Волині в роки непу
і у період столипінської аграрної реформи (станом на
1913 р.), оскільки остання тема була предметом наших
попередніх досліджень (див. табл.).
Дані таблиці засвідчують, що у період столипінської
аграрної реформи агрономічна справа розвивалася
значно краще, що було пов’язано із відносно стабільним
соціально–економічним та політичним розвитком
тодішньої Російської імперії і відповідними бюджетними
асигнуваннями уряду на ці заходи. В роки непу станом на
1924 рік Волинь ще тільки почала розвиватись відносно
стабільно після наслідків громадянської війни, розрухи
та інших соціально–економічних негараздів. Тому
радянська влада ще була не готова виділити достатньо
коштів на розвиток агрономічних заходів у селянських
господарствах; до того ж на це значно впливала й ідеологія
нової політичної системи, що формувалася в СРСР.
Однак, по деяких інших статистичних показниках
було досягнуто кращих результатів, ніж у дорадянський
період. Так, скажімо, про це засвідчують окремі пункти з
агропропаганди: якщо у 1913 р. на Волині було проведено
195 сільськогосподарських лекцій та бесід, які відвідали
9458 слухачів, то у 1924 р. – відповідно 1047 та 107336.
Станом на 1924 р. на Волині було набагато більше

зерноочисних пунктів: 153 проти 5 у 1913 р., на яких було
очищено 283411 пуд. зерна проти 107000 пуд. у 1913 р.;
проводилася боротьба із шкідниками (на 88600 дес.
на відміну від 1913 р., де не було таких даних); більше
почали застосовуватись правильні сівозміни на 1924 р.;
кількість злучних пунктів збільшилася з 1913 до 1924 р.
з 23 до 38. На 1913 рік набагато кращими були, зокрема,
показники за кількістю прокатних станцій сільгоспмашин
(109 проти 39 у 1924 р.); показових ділянок (842 проти
119), дослідних показових садів (300 проти 75), показових
ділянок з хмелярства (103 проти відсутніх даних) тощо [5,
арк. 61зв–62].
При даному порівняльному аналізі, на наш погляд,
важливо звернути увагу на те, що на відміну від
агрономічних заходів періоду столипінської реформи,
коли влада виділяла кошти переважно для розвитку
стійких середніх та заможних селянських господарств,
радянська влада орієнтувалася на підтримку з боку
незаможних та безземельних селянських господарств,
проводячи поступову політику наступу на заможних
селян. Так, станом на 1924 рік на Волині було
розкуркулено 9029 заможних селянських господарств,
у яких відібрано 350 тис. дес. землі і передано
незаможним. Сільськогосподарський кредит на Волині
у відповідних кооперативних товариствах розподілявся
таким чином: 60% позик отримали незаможні селяни,
36% – середняки і 4% – заможні [5, арк. 63–64].
За певних успіхів, що було досягнуто в роки непу
у проведенні агрономічних заходів, існувала низка
проблем, про які вже зазначалося вище. У цьому
відношенні важливою є інформація із секретного на той
час звіту Волинської губернської виборчої комісії про
результати кампанії з перевиборів сільрад від 25.01.1925 р.:
«Перевірочна кампанія показала, що агрозаходи на селі
проводяться слабко. Лекції читаються агрономами при
наявності незначної кількості присутніх. Агроперсонал
зайнятий більше канцелярською роботою та участю у
комісіях і нарадах. Контроль за діяльністю агроперсоналу
з боку земорганів доволі слабкий, а в окремих місцях
майже відсутній» [5, арк. 407зв].
У протоколах засідань президії та пленумів Коро
стенського окружного виконкому (від 16.02.1924 р.
та 8.04.1924 р.) зокрема, зазначалося, що агробази,
агроділянки не відповідають встановленим вимогам,
а існуюча на місцях мережа агрономічної організації
не в змозі виконати поставлені перед нею завдання [16,
арк. 23, 50].
Поступово розширювалась сфера діяльності агро
номів на Волині. Так, у протоколі засідання технічної

Стан агрономічної справи на Волині у 1913 та 1924 роках

Таблиця

Роки

К–сть
агро–
районів

К–сть
агрономів

Інструктори
та помічники

Середній
радіус
агрорайону

На 1 агрорайон
у середньому
припадає селянських
господарств

Бюджет на
агрономічні
заходи на рік

Кошти
на утримання
агроперсоналу
на рік

1913

31

31

20

15–20 км

6796

301742,5 крб.

257443 крб.

1924

18

18

–

20–30 км

18791

85878,14 крб.

32376 крб.

Джерело: [5, арк. 60–60зв]1
1
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наради при агрономічному підвідділі окружного зе
мельного відділу від 8.06.1926 р. визнавалося можливим,
щоб райагроперсонал брав участь як експерт у справі
виявлення збитків від градобою на засівах [12, арк. 179].
В одній із статей газети «Радянська Волинь» за
1924 рік зазначалося, що набагато краще жив би селянин,
як би не тримався вперто у своєму господарстві дідівської
звички і не цурався новітніх засобів. Особлива увага
зверталася на засіви озимої віки, що сприяла підвищенню
врожаїв зерна майже у два рази [9, с. 2].
В одній з резолюцій 3–го пленуму Губвиконкому, що
відбувся у серпні 1924 р. наголошувалося на необхідності
переходу селянських господарств до поліпшених
сівозмін, створенні показових ділянок з харчовими
травами та культурами. Серед порад селянам важливе
значення відводилося засівам конюшини. Пісчані грунти
північної частини губернії для підвищення врожайності
мали поширювати люпін. Щодо розвитку скотарства
важливо зазначити, що земельні органи повинні були
вести систематичний облік племінних плідників у
селян, організовуючи їхнє правильне використання
і поширюючи державні та кооперативні плідники.
Агропропаганда вважалася основним методом впливу
на селян, пропонувалося розробити конкретні плани у
цьому напрямі. Також актуальним завданням залишалося
збільшення агромережі: через відкриття агропунктів у
кожному адміністративному районі [15, с. 3].
Для нормального розвитку агрономічної мережі
земельні органи мали брати активну участь у формуванні
місцевого бюджету. Сама ж мережа потребувала цілком
підготовлених працівників, об’єднаних загальним планом
та керівництвом [17, с. 2].
1926 рік порівняно з 1925 р. був відмічений суттєвим
збільшенням площ засівів пшениці (на 31%), зернових та
бобових (на 61%), хмелю (на 63%). Серйозні проблеми
існували у справі меліорації: усього було поліпшено 4 тис.
га з 126 тис. га таких земель; до того ж коштів виділялося
недостатньо [18, с. 2–3].
Отже, аналіз розвитку агрономічних заходів на Волині
в добу непу показує, що: радянським органам влади зна
добився тривалий час для налагодження цієї мережі;
порівняно з періодом столипінської аграрної реформи
влада ще не змогла забезпечити достатнє функціонування
агрономічних органів та заходів; архівні документи
виявляють низку проблем, що існувала у цій сфері забез
печення розвитку селянських господарств: слабке фінан
сування, переважання часто формальної сторони справи,
відсутність достатньої кількості спеціалістів–агрономів
тощо; селяни дуже повільно застосовували поліпшені
методи господарювання, тримаючись переважно старих.
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The agronomical measures in Volyn during
the new economic policy (1921–1927)
The purpose of this article is a research of development of
agronomical measures in Soviet Volyn in the years of a new economic
policy (1921–1927), and an analysis of its positive results and problems.

63

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 114

The agronomical personnel of Volyn was gradually increased.
Agriculturists actively participated in organization of land of peasants’
economies, organizational activity of agricultural cooperative units,
collective economies. The Soviet regime tried to use activity of the
agriculturists for their ideological and political purposes.
The analysis of development of agronomical measures in Soviet
Volyn during the new economic policy shows that: the Soviet regime
required a lot of the time for establishing of this network; in comparison
with the period of the Stolypin’s agrarian reform, regime was not able to
provide the sufficient functioning of agronomical organs and measures;
the archived documents showed a set of problems existed in the area
of providing of development of peasants economies: weak financing,
often predominance of formal side of business, lack of specialists–
agriculturists and others; peasants slowly applied improved management
methods, sticking to mainly old ones.
Keywords: agronomical measures, Volyn, new economic policy,
agricultural co–operation, peasants, soviet power.
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Матеріально–технічне та фінансове
забезпечення робітничих факультетів
радянської України
в 1920–і – на початку 1930–х рр.
Розглядається проблема матеріально–технічного та фінансового
забезпечення робітфаків УСРР в 1920–і – на поч. 1930–х рр. Зосереджено увагу
на заходах держави щодо забезпечення матеріально–побутових умов життя
слухачів робітничих факультетів, а саме: житлом, продовольством, їдальнями,
стипендіями, кваліфікованими викладачами. Показано, що дані проблеми
протягом зазначеного періоду залишалися болючими й гострими.
Метою даного дослідження є висвітлення матеріально–побутових умов
життя робітничих факультетів в 1920–і на поч. 1930–х рр.
Ключові слова: робітфаки, матеріальне забезпечення, фінансування,
освіта, вищі навчальні заклади.

Загальна і спеціальна освіта завжди займала важливе
місце в політиці кожної держави, адже саме освіті,
зокрема вищій, відводиться велика роль у розвитку
суспільства і розв’язанні його проблем. Освіта була
потребою розвитку суспільства, неодмінною умовою його
прогресу і вдосконалення. Оскільки, майбутнє суспільства
залежать від того, наскільки якісно вища освіта виконує
свої функції. Саме вона готує фахівців, які визначатимуть
долю держави, її безпеку, незалежність і добробут через
певний час.
Вищі навчальні заклади готують висококваліфікованих
спеціалістів для роботи в різних галузях державного
будівництва. Прийшовши до влади, більшовики
переймалися питанням оволодіння вищою школою, але
гостро відчувалися проблеми її фінансування. Водночас
ефективність навчально–виховного процесу у вищій
школі значною мірою залежала від рівня матеріального
забезпечення науково–педагогічних кадрів та слухачів.
Радянська влада прагнула у найкоротший час підготувати
нових, відданих справі соціалізму спеціалістів для науки,
культури та економіки.
Важливу роль у цьому в 1920–1930–х рр. відігравали
робітничі факультети. Засновані на поч. 1920–х рр.
робітфаки мали виконувати класове замовлення радянської
влади на підготовку робітників і селян до вступу у вищі
навчальні заклади. Робітфаки були складовою частиною
вузів, завдяки домінуванню у них робітників, наявності
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комуністів та комсомольців, вони значною мірою
визначали процес пролетаризації вузів. З іншого боку,
поповнення студентів вихідцями із робітфаків, які часто
не мали відповідної бази знань, суттєво впливало на якість
підготовки фахівців.
Створення робітничих факультетів сприяло, за словами
наркому освіти СРСР А. В. Луначарського, полегшенню
«пролетаріату фактично завоювати ці вищі школи для
себе». Випускники робітничих факультетів поповнювали
ряди студентів і відповідно до соціалістичної доктрини
пролетаризували їх склад. Велику увагу робітфакам
приділяв В. І. Ленін. У 1921 р. він писав: «Спеціально
зайнятися питанням робітничих факультетів, всебічно
його розглянути і домогтися максимального покращення
стану робітничих факультетів» [1, с. 206]. Зрозуміло,
що розвиток мережі навчальних закладів перебував у
прямій залежності від стану фінансування та навчально–
матеріальної бази.
Складна соціально–економічна ситуація в радянській
Україні на поч. 1920–х рр. не могла не позначитися
на забезпеченні робітфаків. Вищі навчальні заклади,
робітфаки, технікуми функціонували у важких умовах:
незадовільною була матеріально–технічна база, не
вистачало
гуртожитків,
продовольства,
їдалень,
кваліфікованих викладачів, підручників, навчальних
посібників. Все це негативно позначалося на навчанні та
здоров’ї студентів. За таких умов більшовицька влада не
могла не звертати уваги на матеріально–побутові умови
навчальних закладів.
Фінансування навчальних закладів в 1920–х рр.
здійснювалось централізовано, переважно з коштів рес
публіканського бюджету. Певні суми виділялися місце
вими бюджетами. Проте, до середини 1922 р. основним
джерелом фінансування освіти був державний бюджет.
Кошти на утримання мережі закладів освіти щомісяця
виділялись на засіданнях Ради народних комісарів (РНК)
УСРР і надсилались до Народного комісаріату освіти
(Наркомосу). Так, в листопаді 1921 р. на фінансування
закладів професійної освіти було виділено 2200 млн.
крб. Але ця сума була недостатньою для фінансування
зростаючої мережі професійної освіти [2, с. 86–87].
Одним із головних завдань було – забезпечити
слухачів робітфаків житлом та продовольством. 31 травня
1921 р. РНК УСРР ухвалила постанову «Про забезпечення
робітничих факультетів гуртожитками» [3], відповідно
до якої місцеві виконкоми рад мали організувати
гуртожитки поблизу навчальних закладів. На одного
мешканця гуртожитку передбачалося не менше одного
сажня (близько 4–х кв. м) корисної площі. Гуртожитки
забезпечувалися меблями і білизною.
Житла катастрофічно не вистачало. Житловий
фонд радянської України до війни, зазнав значних втрат
внаслідок бойових дій. У липні 1921 р. третя сесія ВУЦВК
запропонувала господарським організаціям вжити
якнайрішучіших заходів до створення матеріально–
технічної бази професійно–технічної освіти, підготовку
навчальних приміщень та створення необхідних побутових
умов. 1 лютого 1922 р. ВУЦВК приймає постанову «Про
матеріальне становище робітничих факультетів», де
вкотре зобов’язує місцеві органи влади впорядкувати
студентські гуртожитки [4].
Згідно з рішенням Раднаркому УСРР від 10 жовтня
1922 р. у багатьох студентських містах створено комітети
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для поліпшення побуту студентів, до роботи в яких
залучалися самі студенти. Їх кошти складалися з субсидій
Укрголовпрофосвіти, допомоги підприємств, внесків
студентів та громадських організацій. Для поліпшення
побуту студентів комітети брали участь у будівництві
та ремонті гуртожитків, студентських їдалень, будинків
відпочинку, допомагали студентам знаходити житло [5].
Але становище з наданням житла для слухачів
робітфаків залишалося складним. Наприклад, в 1923 р.
у Харкові 67,2% робітфаківців проживали у гуртожитку,
у знайомих – 12,8%, у друзів – 4,7%, у родичів – 2,9%,
винаймали житло – 5,4%, 1% слухачів залишалося без
житла. Подібна ситуація прослідковувалася і в інших
містах УСРР [6, с. 24].
Але мережа гуртожитків поступово розширювалася,
будувалися нові помешкання. Найбільш показовим прик
ладом було зведення 10 двоповерхових будинків (7 з них –
з вересня по грудень 1927 р.) у Харкові, так звана «Тол
качівка». Хоча, враховуючи збільшення контингенту
слухачів робітфаків їх житлові умови суттєво не покра
щувалися, а той погіршувалися. Так, при загальному
контингенті прийому 1926–27 рр. у 17 250 осіб забезпеченню
гуртожитками у великих студентських осередках підлягало
лише 5 630 студентів, тобто 33%, якщо вважати, що
гуртожитками забезпечувався тільки пролетарський
склад. У 1927–28 р. гуртожитками було забезпечено 42%
студентів, які мали на них право. Студентські гуртожитки
залишалися неймовірно переповненими [7, с. 89].
Для вивчення побуту студентства робітфаків
вкотре в січні 1930 р. була створена спеціальна урядова
комісія, яка вже в квітні констатувала, що «житлові
умови пролетарського студентства надзвичайно тяжкі»,
пропонувалося вжити негайних заходів для їх поліпшення
[8, арк. 62]. Проблема отримання гуртожитку виникала
у робітфаківців щорічно. Повертаючись на навчання,
доводилося знову й знову клопотатися про поселення
тому, що кімната за студентом не зберігалася. Як завжди
меблями кімнати забезпечені були недостатньо, не
вистачало наволочок, простирадл, матраців та ковдр.
Лише наприкінці 1930–х рр. певною мірою вдалося
вирішити питання оплати за користування гуртожитком,
оскільки занепокоєння багатьох студентів викликав
різний рівень вартості проживання: в одному випадку
вираховувалося 10% стипендії, в іншому – 4–5%,
інколи сюди входила й плата за прання постільної
білизни. З 1 вересня 1938 р. РНК СРСР встановив
плату за користування гуртожитком в розмірі 7% від
місячної стипендії. Одночасно було доручено комітету
у справах вищої школи розробити нові правила
внутрішнього розпорядку в робітфаківських гуртожитках.
Пропонувалося вести найрішучішу боротьбу зі всіма
порушниками правил внутрішнього розпорядку, а
особливо злісних притягувати до товариського суду,
посилити охорону гуртожитків і не допускати вхід
без перепусток. Бажання влади, громадськості та
робітфаківців співпадали: усі бачили «наш гуртожиток
зразковим, а в зразковому гуртожитку мають жити
лише по–справжньому, по–радянськи культурні люди»
[9, с. 139]. Таким чином, проблема житла протягом
зазначеного періоду залишалася болючою й гострою, як
і матеріальне забезпечення в цілому. Більшість студентів
робітфаків у 1920–1930–х рр. стикалася зі справжньою
житловою кризою та побутовою невлаштованістю.
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Гострою проблемою стояло питання забезпеченості
слухачів робітфаків продуктами харчування, враховуючи
це 23 вересня 1921 р. уряд УСРР прийняв рішення про
створення при учбових закладах підсобних господарств.
Комісія робітничо–селянської інспекції, яка перевіряла
у грудні 1921 р. становище робітничих факультетів
УСРР, виявила у багатьох робітфаківців малокров’я
внаслідок систематичного недоїдання, відсутність у
гуртожитках меблів та білизни [10]. Так, 31 грудня того
ж року Український головний комітет професійної освіти
(Укрголовпрофосвіта) розіслав вузам циркулярні листи,
згідно з якими ВНЗ, робітфакам і технікумам, виділялися
ділянки землі, надавався посівний матеріал для того,
щоб викладачі та курсанти робітфаків самі могли себе
забезпечити продовольством, працюючи на цих підсобних
господарствах [11, арк. 133].
Питання матеріального становища робітфаків роз
глядалося на засіданні ВУЦВК 18 січні 1922 р. Було
вирішено забезпечувати слухачів робітфаків продо
вольчими пайками нарівні з Червоною Армією [12,
арк. 55], що зумовлювалося нестачею продуктів
харчування та голодом в радянській Україні. 1 лютого
1922 р. постанова ВУЦВК «Про матеріальне становище
робітфаків» стала чинною. Згідно з нею, студенти
робітничих факультетів як і курсанти військових училищ,
забезпечувалися продуктами харчування, першочергово,
нарівні з Червоною армією [4, с. 137–138].
Надавати допомогу вузам в облаштуванні робітфа
ківських гуртожитків, мали виконавчі комітети Рад
депутатів трудящих, Українській Раді народного
господарства та Південному бюро Всесоюзної центральної
ради професійних спілок (ВЦРПС) було запропоновано
забезпечити слухачів робітфаків необхідним одягом
і білизною. Виконуючи рішення ВУЦВК, Українська
Рада народного господарства виділила з власних фондів
для тих, хто потребував цього особливо гостро – 1 тис.
комплектів білизни, 500 гімнастьорок, 100 вовняних
штанів, 250 бушлатів [5, с. 102].
Влітку 1922 р. розпочинається реформування системи
матеріального забезпечення мережі навчальних закладів.
Фінансові витрати з республіканських органів держав
ного управління перекладалися на місцеві, водночас
розширювалися джерела надходження коштів. На грудень
1922 р. РНК УСРР виділила Наркомосу 124617 тис.
карб., що лише частково задовольнила потреби освіти.
Тому, Наркомос здійснив пошук альтернативних джерел
фінансування. У звіті за 1922–23 навчальний рік зазначало,
що кошти державного бюджету в доходній частині
становили – 44,9%, місцевого бюджету – 27,9%. Решта
коштів надходили від партійних, профспілкових органів,
сільських громад, державних підприємств, плати за
навчання тощо. У витратній частині бюджету Наркомосу
52% були надіслані на утримання мережі соціального
виховання, 28% – професійної освіти, 10,8% – політичної
просвіти, 4,4% – утримання центрального та місцевого
апарату, решта – на інші потреби [2, с. 87–88].
Порівняно в кращих умовах перебували курсанти
робітфаків. Згідно постанови ВУЦВК від 1 лютого
1922 р. вони постачалися по нормам курсантів
військово–навчальних закладів. Це складало на місяць:
зерно–хліб 39 фунтів (1 фунт – 409,5 г) або 30 фунтів
муки; 10 фунтів зерно–крупи, солі – 1 фунт, що на день
містило 1808 калорій. Ця норма до загальнодержавного
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харчового прожиткового мінімуму в 2700 кал. складала
всього 67%. До того ж і цієї незначної норми досить
часто не дотримувалися. Приміром, у січні–травні
1922 р. на кожного учня робітфаку Харківського
технологічного інституту видавалося продовольства
на 1382 кал. в день, сільськогосподарського – 1703 кал.
У 1923 р. для робітфаківців Київського ІНО обіди в
студентській їдальні почали давати лише з 20 березня.
На сніданок і вечерю щоденно видавали 1,5 фунти хлібу,
по 5 золотників (1 золотник – 4,266 гр.) цукру та сала.
В середньому в 1922–23 навчальному році продовольча
норма для робітфаківців на день складала 2 фунти хліба,
43 зол. м’яса, 24 зол. крупи, 3 зол. жирів. Для студентів
взагалі лише 1 фунт хліба і 4 зол. жирів. Як зазначалося
в постанові ВУЦВК у грудні 1923 р., із згадуваних норм
продуктів ніякий обід не може бути приготовлений, тому
що відсутня ціла низка необхідних допоміжних продуктів.
Крім того, відсутні в проднормі цукор, чай та інші
предмети харчування, без яких продпостачання цілком
не задовольняє дійсну потребу. Було запропоновано
встановити для робітфаківців нову місячну продовольчу
норму: м’яса – 10 фунтів, муки – 56 фунтів 24 зол., крупи –
10 фунтів, жирів – 3 фунти 72 зол., сухих овочів – 1 фунт
24 зол., солі – 2 фунти 18 зол., перцю – 0,5 зол., цукру –
2 фунти 48 зол., лаврового листу – 0,2 зол., чаю – 0,24 зол.
Незважаючи на те, що їдальня тільки абияк підтримувала
напівголодне існування, в ній постійно не вистачало
місць. Про це свідчить те, що у вузах багато заяв про
зарахування на обід залишалися без позитивної відповіді
[13, с. 89–90].
Одним із чинників соціального захисту робітфаків
була стипендія. При розподілі стипендіального фонду
враховувалося соціальне походження особи, лише після
згортання непу, коли були ліквідовані економічні основи
соціальної диференціації, були встановленні інші критерії
для розподілу стипендій, головними з яких вважалась
якість навчання. Постановою від 2 вересня 1922 р. ВУЦВК
встановив студентам державні та господарські стипендії,
в тому числі і для слухачів робітфаків. Циркулярним
листом, підписаним секретарем Д. З. Мануїльським
1922 р., висувалося завдання перевірки місцевими
профспілковими і партійними органами розподілу сти
пендій. Губернські комітети зобов’язувалися виділяти
фонди для забезпечення робітфаківців–комуністів [14].
Питання розподілу стипендій неодноразово роз
глядалося на засіданнях Укрголовпрофосвіти. Так,
16 серпня 1922 р. Укрголовпрофосвіти ухвалив рішення
про забезпечення робітфаківців стипендією, яка мала
дорівнювати середньому заробітку робітника (7 крб.
золотом), для інших студентів ВНЗ встановлювались
пів стипендії (половина робітфаківської 3,5 крб.).
За статистикою 1923 р. у вузах радянської України
виплачувалися:
7400
робітфаківських
стипендій,
800 пів стипендій, 650 губернських, 1100 господарських
(студенти–комуністи мали заключати договори з
господарськими органами і отримували від них
стипендію) [15, арк. 8].
Проте, ці стипендії не забезпечували мінімальний
прожитковий рівень, в порівняні із цінами на продукти
були незначними. Бюджет робітфаківця на місяць
мав приблизно такий вигляд: витрати на триразове
харчування – 15 крб., чай та цукор – 95 коп., членські
внески – 50 коп., газети – 90 коп., навчальне приладдя –
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3 крб., платня за гуртожиток – 50 коп., культурні потреби,
прання білизни та лазня – 55 коп. [7, с. 91]. Часто
вони надходили із запізненнями. До 1923 р. стипендія
видавалась у натуральній формі (переважно продуктами
харчування) і частково у грошовій формі. У червні 1922 р.
Наркомос УСРР на чолі з Г. Ф. Гринько сповіщав у листі
до ЦК КП(б)У, що Наркомат продовольства не виконує
встановленні норми поставок продуктів для студентів
робітфаків. У 1923–1924 навчальному році було здійснено
перехід від натуральної форми стипендії на грошеву, що
призвело до погіршення матеріально стану студентства.
Після скасування натуральної форми стипендії в 1923 р.
і переходу до грошової форми виплати, стипендія, як
джерело матеріального існування, втрачає своє значення.
Робітфаківці у переважній більшості змушені працювати
або постійно, або тимчасово і звертатися за матеріальною
допомогою до родичів. Ситуацію щодо матеріального
стану робітфаківців після відміни продовольчих пайків
вивчало Центральне бюро пролетарського студентства.
На початку 1924 р. воно зазначало: «Значно погіршилась
і якість, і кількість стипендій. Студенти живуть
випадковими заробітками. Зафіксовані випадки крадіжок,
проституції» [16, с. 294].
Скорочення кількості стипендій призвело до того,
що курсанти робітфаків почали залишати навчання і
повертатися додому. 8 березня 1925 р. у ВНЗ Катеринослава
спостерігався масовий відплив робітників на виробництво
[17, арк. 5]. В цей період журнал «Комсомолець–агітатор»
писав, що відсутність і малий розмір стипендій негативно
впливають на матеріальний стан студентів робітфаків, який
не зважаючи на успіхи розвитку народного господарства,
залишається вкрай тяжким [18]. Проте така ситуація була
не повсюди. По–перше, переважна більшість курсантів
робітфаків отримувала стипендії. По–друге майже
половина слухачів робітничих факультетів індустріально–
технічних ВНЗ регулярно відчували матеріальну
підтримку профспілок, господарських органів, місцевих
виконкомів тощо. Наприклад, всі курсанти Донецького
гірничого технікуму регулярно отримували стипендії, а
42% студентів індустріально–технічних ВНЗ м. Одеси
у першій половині 1920–х рр. теж мали матеріальну
підтримку з боку держави [16, с. 295].
В листопаді 1924 р. вийшла постанова ВУЦВК
і РНР УСРР «Про державні стипендії для студентів
ВНЗ і робітничих факультетів», за якою встановила
джерела надходження коштів для державних стипендій.
Сюди увійшли асигнування держбюджету, бюджетів
державних, громадських і приватних підприємств [19,
арк. 61]. Формально розмір стипендії, а потім і їх кількість
почали збільшуватися. Проте зменшувалась купівельна
спроможність карбованця і збільшувалась чисельність
студентства. З 1924 р. по 1929 р. чисельність стипендіатів
в УСРР збільшилась на 11850 осіб. В 1928 р. вже 43,2%
студентів та робітфаківців було забезпечено стипендією,
а у наступному 1929 р. цей показник становив 45,5%
[20]. Зважаючи на той факт, що в цей же час відбувалось
знецінення карбованця, слід зазначити, що матеріальний
стан робітфаківців лишався на тому ж самому рівні.
Зазвичай стипендія була значно меншою за заробітну
плату вчителя чи службовця і не відповідала мінімальним
соціальним потребам.
У 1930–х роках прослідковується та ж сама ситуація,
оскільки, розмір стипендій не забезпечував прожиткового
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мінімуму, хоч і стипендія до кінця 30–х рр. ХХ ст. зростала,
це не дуже вплинуло на покращення життя слухачів
робітфаків тому, що зростала вартість найнеобхідніших
речей і продуктів харчування. Наприклад, протриматися,
в першу чергу, могли ті студенти робітфаків, які
отримували державну стипендію. Кількісні показники,
в противагу якісним, дають непогану картину: і розмір
стипендії, і число стипендіатів і утримання на одного
курсанта робітфаку постійно зростали (у 1932 р. –
875 крб. порівняно з 598 крб. у 1928 р.). Проте зростання
стипендії до кінця десятиліття так і не вплинуло на
покращення життя студентів, оскільки зростала вартість
найнеобхідніших речей і продуктів, які, до того ж,
неможливо було придбати. У 1931–32 н. р. «обід, що був
29 коп., тепер коштує 45 коп.; сніданок і вечеря, замість
16 коп. – 23 коп. Взагалі ціни в їдальнях дуже різнилися.
Так, по різних місцях обід коштував від 30 до 50 коп.». У
Київських студїдальнях вартість обідів зросла в 1932 р. до
75 коп. [21, с. 116].
Функціонування робітфаків було неможливим без
їх забезпечення викладацькими кадрами і надання їм
відповідних матеріально–фінансових умов. Спочатку до
роботи на робітфаках залучали усіх педагогів, що мали
практичний досвід. Це були професори ВНЗ, педагоги
середніх шкіл та гімназій, педагоги–початківці, що правда
вимушеному залученню старої професури на сторону
радянської влади на початку 1920–х рр. перешкоджало
тяжке матеріально–фінансове становище вузів, в
тому числі недостатнє забезпечення професорсько–
викладацького складу. Тому, партійні та державні
органи влади ухвалювали постанови про поліпшення
матеріального становища цієї категорії інтелігенції з
метою залучення її до вирішення народногосподарських
завдань, наукової та викладацької діяльності у ВНЗ
і на робітничих факультетах. 31 жовтня 1921 р. для
покращення матеріально–побутових умов життя наукової
інтелігенції постановою РНК УСРР був заснований
«Всеукраїнський комітет сприяння вченим» (ВУКСВ).
У постанові зазначалося, що комітет створюється «для
можливого поліпшення становища працівників науки і
більш успішному здійсненню заходів для забезпечення
їм необхідних умов праці і взагалі для всякого можливого
сприяння їх діяльності». Комітет повинен був забезпечувати
правове і матеріальне становище працівників науки,
піклуватися, допомагати їм і їх сім’ям в разі хвороби
чи смерті [4, с. 134–135]. ЦК ВКП(б) у циркулярному
листі від 14 грудня 1922 р. «Про роботу парторганізацій
у вузах і робітфаках», зобов’язував партійні організації
вжити всіх необхідних заходів для добору викладачів
вищих навчальних закладів і робітничих факультетів [5,
с. 112]. Через нестачу педагогічних кадрів часто викладачі
мали дуже велике навантаження, читаючи дисципліни
«широкого профілю». При влаштуванні на викладацьку
роботу до робітничих факультетів не було обмежень
ні у віці, ні в соціальному походженні, ні в партійності.
Викладачі в більшості своїй не мали належної освіти
та педагогічного стажу, викладаючи українською чи
російською мовами.
Положення РНК від 26 липня 1924 р. «Про викладачів
робітничих факультетів» [22] та низка інших постанов
партійних і радянських органів сприяли тому, що частина
старої інтелігенції почала брати участь у будівництві
нового життя. Багато хто повернувся у вузи і був
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залучений до роботи на робітфаки. Їхній професіоналізм
забезпечував підготовку робітфаківців у найкоротші
строки для вступу до вузів.
Радянська держава намагалася створити необхідні
матеріально–побутові умови для науково–педагогічної
інтелігенції, так як не могла обійтися без їхньої допомоги.
Підвищувалися зарплати, встановлювалися пенсії,
надавалося житло, премії, пільги, путівки на відпочинок,
видавалися продуктові пайки тощо. Але в більшості
випадків зарплати та пенсії часто не відповідали
забезпеченню нормального прожиткового мінімуму,
завжди гострим залишалося житлове питання. Водночас
більшовицька влада встановила жорсткий державний
контроль над життям та діяльністю науково–педагогічних
кадрів вищої школи. За таких обставинах викладачі старої
школи, представники дореволюційної педагогіки не могли
працювати та звільнялись, а їх місце займали молоді
заідеологізовані викладачі.
Активну роль у поліпшенні побутових умов робіт
факівців, з поч. 1920–х – на протязі 1930–х рр., відігравали
комітетами поліпшення побуту учнів (КПОПУЧ) та
профспілки. Головним завданням КПОПУЧу була
підготовка до навчального року, забезпечення для
найбідніших студентів робітфаків сприятливих умов
помешкання і харчування, допомога у створенні гурто
житків, їдалень, поліклінік, будинків відпочинку для
слухачів робітничих факультетів. Профспілки допомагали
КПОПУЧам знаходити необхідні кошти, розподіляти
їх між вузами, поліпшувати побутове обслуговування
курсантів робітфаків. Джерелами надходження грошей
для потреб комітетів були РНК СРСР (виділив 250 тис. крб.
для виплат стипендій та ремонту гуртожитків), Наркомос
УСРР (виділяв кошти на ремонт гуртожитків), в міру
можливостей, місцеві радянські і господарські органи
забезпечували одягом, безкоштовними обідами у їдальнях,
надавали пільгові квитки для проїзду залізницею.
Таким чином, матеріальні труднощі переслідували мо
лодь робітничих факультетів протягом 1920–1930–х рр.,
примушували вдаватися до різних вигадок, щоб мати
можливість якось зводити кінці з кінцями і при цьому
ще й встигати навчатися. Та владу більше цікавило те,
що «в жодному виші не проведено пояснення харчових,
грошових і житлових труднощів» чи негативне або
байдуже ставлення курсантів робітфаків до політнавчання,
а не шляхи ліквідації численних проблем. Конкретні ж
страждання голодних та психологічно пригнічених людей,
до уваги не бралися. Робітфаківці повинні були вірити
в «прекрасне майбутнє» і дякувати партії за отриману
можливість навчатися, тож особисте щастя повинно
було вимірюватися, за словами В. Маяковського, ростом
багатства і сили республіки» [21, с. 125].
Отже, матеріально–технічне і фінансове забезпечення
робітничих факультетів радянської України в 1920–і – на
початку 1930–х рр. спиралася на базу дореволюційних
часів і яка підтримувалася за допомогою косметичних
ремонтів. Держава на скільки це було можливим
намагалася покращити матеріально–побутові умови життя
слухачів робітфаків і не тільки. Але слабке фінансування,
відсутність гуртожитків і необхідного устаткування,
продовольства, гострий дефіцит в підготовлених викла
дацьких кадрах переважало, що негативно позначалося на
навчанні, а саме головне на стані здоров’я. Дані проблеми,
протягом зазначеного періоду залишалися болючими й
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гострими, як і матеріальне забезпечення робітфаківців в
цілому. А головною причиною, що стримувала зростання
матеріальної бази закладів освіти, було недостатнє
фінансування мережі навчальних закладів.
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Material–technical and financial support of workers’ faculties
of Soviet Ukraine in 1920th – begining of 1930th
The problem of material–technical and financial support of USRR’s rabfaks
in 1920th – begining of 1930th. We focused our attention on the state’s actions of
providing material–living conditions workers’ faculties listeners, namely: housing,
food, dinning rooms, scholarships, qualified teachers. It showed that these problems
during called period were sharp and painful.
The aim of this study is to highlight the material–living conditions of workers’
faculties in 1920th – begining of 1930th.
Keywords: workers’ faculties, material support, finance, education, higher
educational institutions.
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Культурно–просвітницька та благодійна
діяльність Митрополита Андрея Шептицького
в патріотичному вихованні
української молоді
Висвітлено просвітницько–виховну діяльність Митрополита Андрея
Шептицького, яка стала основою для створення в Україні українських шкіл,
гімназій та патріотичних, культурно–просвітницьких організацій.
Ключові слова: гімназії, школи, Митрополит, молодь, церква.

Однією з причин того, що українці в минулому столітті
змогли залишитись національною спільнотою, попри тиск
і намагання цю спільноту знищити, є діяльність різних
недержавних інституцій і окремих особистостей, які в
час бездержав’я та окупацій іншими народами, змогли
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само організувати суспільство. Однією з найбільших
інституцій, яка в умовах польської держави організувала
життя української громади, була Українська Греко–
Католицька Церква. Особлива заслуга в цьому питанні
належить митрополиту Андрею Шептицькому. Саме
завдяки його особистій праці і баченню ролі Церкви, яка
не обмежується духовною роллю, а виконує ще й велику
культурно–просвітницьку, патріотично–виховну місію,
УГКЦ стає основою для творення модерної української
нації та народження організацій, які діяли за підтримки
Церкви і захищали її цінності на своїй українській землі.
Пастирська роль митрополита УГКЦ Андрея Шеп
тицького у першій половині ХХ ст. для українського
суспільства Західної України є надважливою. Йому вдалось
об’єднати навколо себе велике коло духовних, політичних,
громадських та ін. діячів, які за його підтримки всіляко
працювали на розвиток української громади. Особливо
турбувався про молодь, надаючи підтримку у формуванні
громадських молодіжних організацій «Пласт», «Сокіл»,
«Просвіта». Митрополит всіляко підтримував талановиту
молодь, створюючи додаткові стипендії для них [1, c. 2–3].
Для виховання молоді в християнському українському
дусі Владика вживав і більш практичних заходів, до яких
належить організація духовної семінарії у Станіславові
(Івано–Франківську). У серпні 1899 р. Єпископ Андрей
Шептицький особисто закупив за 10 тис. злр. земельну
площу, добившись наступного року від австрійського
уряду дозволу на будівництво семінарії [2, c. 32–33],
при тому, за деякими даними, випросив у австрійського
уряду 300 тис. корон на будову [3, с. 277]. Після
обрання Галицьким Митрополитом Єпископ Андрей
Шептицький переписав куплену на своє ім’я земельну
ділянку на Станіславівську духовну семінарію. В кінці
Єпископ подарував Станіславському Капітулу свою
цінну бібліотеку, що складала 4 тис. томів, крім цінних
стародруків, загальною вартістю кілька тисяч злотих [4,
с. 128], а згодом призначив фонд на утримання і збільшення
бібліотеки в розмірі 1200 крон щорічно. Досить цікавою є
доля цієї бібліотеки [5, с. 7–8]. Також в 1900 р. Єпископ
Андрей Шептицький подарував українцям Станіславова
велику збірку музейних експонатів, картин, ікон,
стародруків, доля яких не відома досі.
Лише перелік добродіянь Андрея Шептицького на
ниві просвітництва, мецинацтва та благодійності займе
чимало місця. Назвемо ті його здобутки, які дослідники
вважають найвагомішими і найхарактернішими.
«Ініціативи і матеріально–благодійна підтримка
Митрополита стали основою для створення в Галичині
українських шкіл, бурс, гімназій [6, с. 44]. Завдяки
йому відновили свою діяльність старі і виникли нові
патріотичні культурно–освітні, просвітницько–виховні
товариства. Так, львів’яни знають, що теперішню школу
№34 ім. Маркіяна Шашкевича у їхньому місті збудував і
освятив Андрей Шептицький. То була перша українська
школа, яка постала у Львові в період польської окупації, і
ця подія мала широкий резонанс серед галичан. Оскільки
польська влада не дозволила українцям будувати свою
школу в центрі міста. Митрополит виділив для неї
земельну ділянку біля підніжжя Святоюрської гори.
«А в митрополичих будинках собору св. Юра Андрей
Шептицький безкоштовно «поселив» українську народну
школу ім. Бориса Грінченка» [7, с. 59]. За спогадами
очевидців, Митрополит постійно відвідував українські
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 114

школи, робив подарунки бурсам, гімназіям, іншим
навчальним закладам.
«У 1902 році на засіданні шкільної комісії Галицького
сейму Кир Андрей, будучи його віце–маршалом,
обстоював ідею про відкриття у Станіславі української
гімназії» [8, с. 491]. Проте поляки, які у сеймі становили
більшість, запротестували проти цього.
Велику духовну і благодійну допомогу Кир Андрей
надавав Українському педагогічному товариству (з
1926 року – «Рідна школа»). Його роль, як і значення
«Просвіти», у розвитку української національної
свідомості, важко переоцінити. «Товариство утримувало
десятки шкіл, курсів, гуртків, організовувало бурси
для молоді, видавало педагогічні журнали, підручники,
посібники, дитячу літературу, проводило з’їзди, вистави,
створювало бібліотеки» [9, с. 318].
Це товариство у 1908 році звело у Львові за планами
архітектора І. Левинського просторий будинок для бурси.
На його спорудження взяли у банках позичку. Але сплатити
її вчасно не змогли, і товариство опинилося в боргах, йому
загрожувала конфіскація будинку. «Щоб не допустити
цього, Митрополит купив згаданий будинок. Приміщення
він передав сс. Василіянкам» [10, с. 5]. Вони утримували
українську народну школу і учительську семінарію. Крім
монастиря, у цьому будинку протягом восьми років була
розміщена жіноча гімназія сс. Василіянок.
У 1817 році австрійський уряд заснував у Львові
університет, в якому викладали німецькою мовою. Через
три з лишком десятиліття, у 1849 році, тут було створено
кафедру української мови і літератури на чолі з Яковом
Головацьким та українську кафедру пасторальної теології,
догматики, катехитики і методики. «Але оскільки поляки
мали перевагу в уряді та шкільній адміністрації, то й
університет з часом став польським» [11, с. 12].
Зрозуміло, таке становище з провідним навчальним
закладом Галичини не влаштовувало українців. Особливо
наполегливо виступало проти полонізації університету
українське студентство. Високого резонансу набула масова
сецесія (вихід) 600 українських студентів із Львівського
університету у 1901 році. Це сталося після того, як декан
Фіялек заборонив українським студентам заповнювати
реєстраційні листки рідною мовою.
У 1903 році вогонь конфлікту розгорівся знову,
українські студенти запротестували проти обрання
професора Фіялека ректором університету. У відповідь
польська молодь поставила при вхідних дверях
навчального закладу озброєних сторожів. Вони не
допускали українців на лекції, провокували сутички.
«Дізнавшись про це, Митрополит Шептицький домігся,
щоб сторожі біля дверей не стало» [12, с. 29].
Владика послідовно й наполегливо переконував владні
структури в необхідності створення у Львові Українського
університету. «У червні 1910 року Митрополит виголосив
на засіданні 22–ої сесії Палати панів Австрійського
парламенту знамениту промову, котра увійшла в історію
(то була перша промова українця в Палаті панів)» [13,
с. 16]. Він зокрема, сказав: «Якщо б русини мали вже один
університет, можна б ставити під сумнів потребу другого:
коли ж вони не мають жадного, тоді питання, чи руський
університет є потрібний, майже в’яжеться з питанням,
чи взагалі потрібні університети. Бо коли університети є
могутніми факторами в історичному житті народів, тоді
вони є такими для всіх!.. Раз вони потрібні, тоді вони
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потрібні передовсім і найбільше тим, що їх ще не мають.
«Треба признати, що нарід скількістю три і пів мільйона –
отже займає четверте місце серед націй імперії, що його
національний і культурний розвиток вимагає річно цілих
рядів священиків, учителів середніх шкіл, урядовців,
суддів та інших академічно образованих фахівців, не
може на довший час обійтися без університету й мусить
відчувати це, як пекучу потребу, щоб такий університет
був заснований» [14, с. 17].
Згадана промова була одним із поштовхів до того,
що цісар у 1913 році видав декрет про заснування з
1 вересня 1916 року у Львові Українського університету.
Але на заваді стала Перша світова війна. Лише зі сплином
часу, восени 1921 року, львівська інтелігенція заснувала
Український таємний університет (УТУ). «Університет
мав три факультети: філософський, правничий і медич
ний, а згодом і четвертий – факультет мистецтва.
Діяльності останнього всіляко сприяв його покровитель
і меценат – Митрополит Шептицький, який викладав тут
історію мистецтва. У період свого розквіту Український
університет нараховував 54 професори, 15 кафедр і
близько 1500 студентів».
Хоча багато молодих галичан виїжджало на студії
за кордон, особливо до Чехословаччини, це аж ніяк
не розв’язувало насущну проблему вищої освіти для
українців. Коли стало зрозумілим, що Українського
університету у Львові не бачити, Владика вирішив
заснувати тут Богословську Академію з філософським
і богословським факультетами, щоб у перспективі
перетворити її в Український Католицький Університет.
«Варто відзначити, що з 1919 року теж з ініціативи
А. Шептицького при Духовній Семінарії у Львові
діяв тимчасовий богословський відділ. Він існував
до 1928 року, але не мав ні свого статусу, ані міцних
матеріальних основ» [15, с. 1].
Грамоту про заснування у Львові Греко–Католицької
Богословської Академії Митрополит Андрей видав
28 лютого 1928 року. Ще півтора роки пішло на підготовку
до її діяльності і 6 жовтня 1929 року відбулось урочисте
відкриття цієї високої школи. «Очолював Академію,
згідно з її статутом, Митрополит; безпосередньо керував
нею ректор Йосиф Сліпий, іменований Митрополитом
і затверджений Апостольською Столицею» [16, с. 12].
Так збулася давня мрія Кир Андрея створити у Львові
духовний центр здібної української молоді, яка вирішила
стати на богословський шлях, заснувати тут інституцію,
котра служила б для формування релігійно–національної
ідеології українців Галичини.
Багато зробив Митрополит і для вивчення та
збереження природи Карпатських гір. Він був одним із
перших вчених, хто звернув увагу на цю проблему» [17,
с. 47]. Як дійсний член Наукового Товариства ім. Тараса
Шевченка, з 1925 року Владика став фундатором
першого в Україні природного кедрового заповідника –
на околицях гори Яйце, а згодом і заповідника давньої
степової рослинності Опілля – в довкіллі Чортової гори.
Численні факти свідчать про те, що Митрополит постійно
морально і матеріально підтримував сількогосподарських
виробників краю, український кооперативний рух,
опікувався Українською Господарською Академією в
Подебрадах. «Він мав змогу це робити, бо був графом
Австро–Угорської імперії і володів значними багатствами»
[18, с. 9].
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Надзвичайна зайнятість Андрея Шептицького релі
гійною, науковою і політичною діяльністю не заважала
йому викроювати час для здавалося б, значно дрібніших
справ. «Зокрема, він узяв під свій патронат збереження
і розвиток стародавніх промислів, гончарства, різьби
по дереву» [19, с. 44]. Промисловий факт: у 1912 році
Владика подарував популярному в Галичині товариству
«Сільський господар» двір із 18–ма моргами саду і городу
у селі Коршові біля Коломиї. На цій садибі він доручив
організувати школу домашнього господарства для дівчат.
«А в Миловані біля Товмача Митрополит заклав так
звану «Вакаційну оселю» для дітей найбідніших верств
населення. Тут на канікулах відпочивали і вчилися біля
сотні підлітків. Владика цілком правильно вважав, що і
в бідних сім’ях є здібні діти, яким треба дати розвиток»
[20, с. 49]. Згодом він заснував у своїх лісах в Підлютому
поблизу Долини на Прикарпатті Літнище – літні табори.
До спеціально споруджених тут будинків приїжджали на
кілька тижнів міські діти. Вони не тільки оздоровлювались,
а під керівництвом вчителів і настоятелів вивчали Божі
заповіді, молитви, історію та культуру українського
народу, його пісні.
Після лихоліття Першої світової війни тисячі
дітей у краї залишилися сиротами. Вони потребували
організованої допомоги. «На щастя, з російської неволі
повернувся у вересні 1917 в Галичину Митрополит
Андрей, й місцеві українці, склавши 320 тисяч
австрійських корон, вручили їх йому як основу для
створення «Фонду ім. Митрополита Андрея Шептицького
для дітей–сиріт». Ця фундація з фінансовою допомогою
Владики за короткий час відкрила кілька сиротинців. Тут
дітей доглядали, виховували, навчали» [21, с. 4].
Митрополит часто бував у сиротинцях. Зустрічі, бесіди
з вихованцями підказали йому необхідність ще одного
кроку. Справа в тому, що чимало дітей не надавалися до
науки у середніх школах, Єдиним виходом забезпечити
їх майбутність було залучення до практичних занять,
зокрема хлопців до праці у сільському господарстві або
до ремесел. «І Владика вирішив заснувати хліборобську
школу, купив для цього маєток в селі Зарваниця на
Тернопільщині».
«Не забував він і про родини священиків, особливо
про вдів та сиріт. Для них був створений «Вдовино–
сиротинський фонд» [22, с. 41], через який надавали
матеріальну допомогу. Митрополит дбав також про
інвалідів та немічних, організовував для них різноманітні
захисти, інтернати й гуртожитки. А загалом, усі ці згадані
пожертви – лише частка того, що за Біблійним висловом,
«давала правиця, а не знала лівиця».
«У 1931 році з ініціативи Кир Андрея було створено
Українську Католицьку Спілку – організацію без чіткої
політичної спрямованості, а також почалось видання її
тижневика «Мета» [23, с. 51].
Починаючи з дитинства, протягом усього життя
Владика наполегливо працював над собою, поглиблював
свої знання і бажав українцям якнайбільше здобутків
у галузі науки. «Виступаючи в 1937 році на Марійській
Академії, він вжив дуже влучний вислів: «Багато народу, а
людей так мало» [24, с. 11].
Висновок з цього дослідження. Отже, «Наука... – то
сила, під деяким оглядом навіть більша, ніж багатства!
Нарід, що має учених, здобуває собі в інших народів
признання і честь» [25, с. 48]. Із таким народом мусять
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другі народи числитися!» – так говорила і писала
енциклопедично освічена людина, життєвим кредо якої
було «великого бажайте!».
У праці під назвою «Божа мудрість» Кир Андрей
наголосив на тому, що «мудрість є цінною прикметою
українського народу, який горнеться до науки, освіти,
знання: «Для нас чоловік із золотим перстенем не йде
перед умним чоловіком».
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Роль і місце О. Кандиби–Ольжича
у діяльності УНР 1941−1944 рр.
На основі численних історичних джерел та документів розкрито основні
етапи становлення Української Національної Ради, основні напрямки її
діяльності. Комплексно досліджено політичної діяльності О. Кандиби–Ольжича
та визначено його роль у формуванні політичної формації. Проаналізовано
основні документи організації: Декларацію та меморандум. Показано
ставлення німецької влади до Української Національної Ради. Застосовані
наукові методи дослідження (порівняльно–історичний, хронологічний), що
дозволили об’єктивно розкрити діяльність О. Кандиби–Ольжича в УНР. У
висновках стверджується, що політик зробив значний вклад у відновлення
української державності та створенні політичної формації.
Ключові слова: О. Кандиба–Ольжич, Організація Українських Націо
налістів, Українська Національна Рада, меморандум, Декларація, Президія УНР,
Акт Злуки.

Протягом усієї історії людства процес державотворення
має дві передумови: аналіз політичної, економічної
та соціальної ситуації в країні та врахування досвіду
попередників з метою використання їхніх здобутків
та уникання помилок. Історія діяльності окремих
політичних об’єднань та визначних постатей тієї чи іншої
доби допомагає виробити стратегію діяльності політикам,
а також нерідко стає моделлю формування партій та
засобом генерації ідей для збільшення електорату. Одним
із найбільш цікавих державних утворень ХХ століття є
Українська Національна Рада, в ракурсі діяльності якої
виразною фігурою є постать О. Кандиби–Ольжича.
Метою нашої розвідки стало з’ясування ролі і місця
Олега Кандиби–Ольжича в діяльності УНР 1941–1944 рр.
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Відчутний внесок в історіографію порушеного
питання зробили праці О. Бойдуник [1], М. Величківський
[2; 3], З. Городинський [7; 8], А. Мельник [13], К. Рад
кевича [17] та ін., в котрих розкрито основні етапи
становлення УНР та визначено роль О. Кандиби–Ольжича
у новоствореній організації, а також проаналізовано
тексти двох документів – Декларації та Протоколу.
На початку вересня 1941 р. О. Кандиба–Ольжич
переїхав до Києва. Саме в цей час у місті активізувалося
спілкування громадського діяча з київськими патріотами,
про які згадував К. Радзевич: «З прибуттям до Києва
О. Кандиба–Ольжич здійснює зустрічі з рядом видатних
українських діячів, які згодом відіграли важливу роль у
налагодженні всіх ділянок життя столиці» [8, с. 8]. Про
таку громадську активність згадує і Я. Гайвас: «О. Ольжич,
як син О. Олеся, мав більші від усіх нас можливості
нав’язати ближчі тісні контакти з тими представниками
міської інтелігенції, що ще якимось чином вціліли під час
більшовицького терору 30–х років. Більшість з них знали
його батька, матір, родину. Дехто згадував його самого
малим» [4, с. 111]. Після переїзду до столиці О. Кандиба–
Ольжич проявив організаторські здібності в середовищі
української інтелігенції та спрямував їх на встановлення
українського громадського життя.
Водночас О. Кандиба–Ольжич стояв біля витоків
формування української політичної «репрезентації»,
котра була створена у Києві 5 жовтня 1941 року, і
називалася «Українська Національна Рада». Перший
голова УНР М. Величківський у своїх спогадах зазначав,
що «4 жовтня 1941 р. з активною допомогою доктора
О. Ольжича (О. Кандиби), який прибув з першою групою
емігрантів, у Києві на Подолі в одному з будинків
зібралися визначні громадяни Києва для обговорення
сучасного становища. На цих зборах ми одержали деяку
інформацію від доктора О. Кандиби щодо майбутньої
німецької політики на теренах України, бо йому як членові
старої еміграції, були більш–менш знані напрямки
політики» [2, с. 82]. На цій зустрічі було обговорено назву,
платформу, структуру та склад майбутньої організації і
запропоновано традиційну назву, відому на усіх землях
України – Українська Національна Рада (далі – УНР),
оскільки вже існувала Українська Національна Рада
у м. Львові, очолювана доктором Костем Левицьким
під патронатом митрополита Андрія Шептицького.
Щодо платформи, то у проектах наголошувалося на
спадкоємності правничо–історичних традицій 1917–
1920 років, бо серед присутніх було чимало безпосеред
ніх учасників подій цього національно–визвольного
періоду.
Під час обміну думками висловлювалося прохання
до О. Кандиби–Ольжича укласти проект Декларації для
її подальшого прийняття Установчими зборами, про що
згадував інженер О. Бойдуник «…щоби покликати до
життя Українську Національну Раду як всенаціональну
репрезентацію з включенням у неї різних суспільно–
політичних течій і елементів, готових стати до праці в ім’я
відбудови Самостійної соборної держави українського
народу. Саме УНР мала б спиратися на все населення
України через районні й обласні Ради, які на місцях
виконували б обов’язки влади і разом з тим залучали до
участі в ній усі державотворчі елементи» [1, с. 9]. На чолі
Ради кияни виявляли бажання бачити авторитетну особу,
котра б користувалася підтримкою громади.
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Майбутній склад УНР, а також кандидатури на
керівні посади цієї формації активно обговорювалися
до остаточного ухвалення членів президії. Професор
М. Величківський у своїх спогадах не фіксує, що його
обранню на голову УНР передувало обговорення
інших кандидатур. Так, О. Кандиба–Ольжич намагався
відшукати академіка А. Кримського, співзасновника
Всеукраїнської академії наук і її першого секретаря
за часів Української держави у 1917–1918 рр., однак
А. Кримського було заарештовано співробітниками
НКВС та розстріляно 25 січня 1942 р. М. Городинський
вказує, що існував ще один кандидат на посаду голови
УНР – О. Консунський, котрий пропозицію О. Кандиби–
Ольжича відкинув і запропонував натомість професора
М. Величківського [8, с. 24]. У проектах Декларації та
інших повідомленнях чітко прослідковувалася єдина мета
УНР – повернення Української Самостійної Соборної
Держави. О. Кандиба–Ольжич та його соратники
реалізовували поставлену мету й логічно пов’язували цей
процес із актами державного будівництва 1917–1920 рр.
[21, с. 264].
Як вже було зазначено, установчі збори відбулися
5 жовтня 1941 року. Як зазначав Я. Гайвас (учасник
подій): «... коли Київ здригався від вибухів мін і був
оповитий хмарами диму та численними вогнями, на
Подолі в малому будинку біля школи відбулися установчі
збори УНР» [5, с. 67]. К. Радкевич (відповідальний за
охорону будинку), стверджував, що «… збори відбулися
осінню 1941 року в залі десятирічки на Подолі»
[17, с. 105]. Проте ні Я. Гайвас, ні К. Радзевич не
вказують точної дати проведення Установчих зборів. У
подальших спогадах учасників подій натрапляємо на не
одностайність визначення конкретної дати становлення
нової формації. Так, С. Горак називав – 4 жовтня, тобто
день останньої ділової наради ініціативної групи перед
самими Установчими зборами [6, с. 105]. Г. Полікарпенко
писав, що «... для легального керівництва життя народу,
для очолювання його конструктивних починів треба було
верховного керівного органу, який водночас протистояв
би окупаційній системі і був би втіленням всенародної
волі до суверенності. Таким органом стала Українська
Національна Рада в Києві, що її створено революційним
порядком дня 5 жовтня 1941 р.» [16, с. 433]. О. Бойдуник в
уривках спогадів теж називав дату – 5 жовтня [1, с. 4]. Точна
кількість учасників Установчих зборів невідома, хоча у
спогадах професора М. Величківського натрапляємо на
число – 130. На нашу думку, така кількість охоплює у себе
не лише безпосередніх учасників Установчих зборів, але
й поширюється на усіх присутніх. Для підкреслення ваги
та значимості Української Національної Ради називаємо
імена тих, хто брав участь у зборах і пізніше увійшов
до складу Ради від областей: професор В. Багалій,
П. Байбак, К. Туркало, А. Барвінський, Ф. Барковський,
П. Герасименко, Й. Гірняк, О. Корсунський, І. Яценко,
Т. Чередниченко [18, арк. 6]. Професор М. Величківський
у спогадах зазначає, що О. Кандиба–Ольжич не був
членом Української Національної Ради, але віддав усі свої
сили для її створення.
За своєю структурою УНР була демократичною і, на
думку О. Кандиби–Ольжича, мала б охопити керівництво
діяльністю усіх ланок українського соціуму до часу,
коли буде задекларовано формально–правове становище
[20, с. 57]. За складом УНР не була однопартійною
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організацією. До її лав належали члени різних партій, за
винятком комуністів [7, с. 63].
О. Кандиба–Ольжич передбачав, що УНР змушена
буде перейти у підпілля, і тому значимість цієї політичної
формації вбачав не у формально–правових атрибутах,
а у її моральній силі та у вагомості конкретної праці,
прогнозованих здобутків. З наявних документів, спогадів
і свідчень голови і членів Президії, а також учасників тих
подій можна стверджувати, що УНР виявилася справді
загальноціональним представництвом народу Соборної
України.
Звістка про створення УНР у Києві викликала
схвалення серед громадськості: з різних регіонів України
приходило чимало телеграм з привітаннями. Зокрема
привітання на ім’я Президії направили К. Левицький
і окремо галицький митрополит А. Шептицький,
підкресливши: «Ми, Галицька Україна, є тільки малою
волостю єдиної Соборної Української Держави» [19, с. 2].
А. Мельник у листі до професора М. Величківського
зазначав: «Гаряче вітаю створення УНР як керівного тіла
в національно–суспільних справах для всієї України та
як наступника і керівника славних змагань українського
народу. Я щиро вдячний за Ваші вислови довір’я мені
та радий готовністю УНР до співпраці з ОУН у спільній
боротьбі за українську державність…» [13, с. 516–517].
Привітання на адресу Української Національної Ради
надіслали колишній президент Карпатської України
Августин Волошин та голова сейму Августин Штефан.
Такі, на перший погляд, формальні документи можна було
розглядати як пропозиції підтримки та співпраці.
Установчі збори УНР прийняли Декларацію, проект
якої склав знову–таки О. Кандиба–Ольжич. Як зазначає
О. Бойдуник, «у ній проголошувався принцип дальшого
розвитку традицій визвольних змагань і державного
будівництва під проводом славного полковника С. Пет
люри. Це вже не залишає жодних сумнівів у тому, що
УНР створено для порядкування життя українського
народу» [1, с. 96]. Однак ні Я. Гайвас, ні О. Бойдуник у
спогадах не наводять тексту Декларації, тільки згадують
або коментують її основний зміст. Не робить цього у
залишених нотатках і голова УНР М. Величківський.
У меморандумі УНР закликає український народ
«пліч–о–пліч з німецькими народом стати на боротьбу з
більшовицькою Москвою» [14, арк. 4–6]. Водночас УНР
ухвалила відозву до Е. Коха, в якій виголошувалася подяка
А. Гітлеру та німецькій армії за визволення України [9,
арк. 14].
З початком свого заснування УНР поставила перед
собою ряд завдань, а саме: належне представництво
українського народу перед німецьким урядом; припинення
більшовицької агітації серед населення; духовне і
моральне виховання молоді; утвердження громадсько–
суспільних цінностей, розвиток національної культури
і освіти; відновлення релігійно–церковного життя та
економіки; соціальний захист населення; забезпечення
та організація кадрів для виконання цих завдань [15, арк.
9–10]. Виконання поставлених завдань було можливе
лише за умови повернення численних українських
фахівців, які перебували у Західній Європі, у тому числі
на території Німеччини. Це, насамперед, кадри у галузі
освіти, господарства, культури і народного виховання.
У цей час було створено Київську обласну раду УНР,
яка виконувала функції «диспозиційного органу» для
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налагодження громадського життя на периферії і яка
готувала ґрунт для створення Секретаріату, але цей намір
не було здійснено через позицію німецького уряду, тому
лояльність до цієї формації тривала лише до 1942 р.
Несприйняття німецькою владою УНР призвело до
того, що УНР переходить у підпілля, і, як наголошував
генерал М. Капустинський, стала «центром справжнього
відродження в Україні» [10, с. 4].
Однак реально вплив УНР не виходив за межі Києва.
Населення Східної України практично нічого не знало
про її існування. Крім того, частина київської інтелігенції
ставилась до мельниківського дітища із певною недовірою.
Водночас німецька окупаційна влада розпочинає арешти і
розправи над українськими патріотами. За реєстраційними
даними, загинуло 4756 осіб, у тому числі 197 – вищого
керівного складу, у Києві – 621 людина. Про перехід УНР
в підпілля німецьке керівництво довідалося у лютому
1942 р., про що свідчить лист начальника київської поліції
до Берліну: «Центр руху А. Мельника на Східній Україні
тепер у Києві, де існує створена Кандибою Національна
Рада, на чолі якої стоїть професор Величківський, а його
заступником є Чудінов … Величківський – це підставна
особа, котрою керує Кандиба, що фактично є головою
Національної Ради».
Саме тому, президія УНР та й сам О. Кандиба–Ольжич
були змушені переїхати на Волинь, а в грудні – до Львова,
де виникала ідея необхідності реорганізації Української
Національної Ради [3, с. 802].
24 червня 1942 року після масових арештів А. Мельник
надсилає листа до А. Розенберта у якому вимагав:
«припинення арештів. Здекларувати німцями права
України на самостійність; злуки українських земель…»
[12, арк. 6].
Новий Акт Злуки українських земель, про який згадує
у 1942 р. А. Мельник був складений 1944 р. Президією
УНР за сприяння О. Кандиби–Ольжича. Зокрема, голова
УНР М. Величківський згадував, що «Проект цієї нової
об’єднаної організації був складений з участю Ольжича
і Гайваса. Я особисто був з проектом кілька разів у
митрополита А. Шептицького і після всіляких виправлень
проект був готовий» [3, с. 803]. Згадка про митрополита
А. Шептицького при їх укладенні невипадкова, оскільки
він був не тільки високим духовним достойником,
але і досвідченим політичним діячем, людиною з
вищою юридичною освітою. Саме його виправлення
у формулюванні окремих положень Акту виявилися
вагомими і слушними.
Ухвалення документів відбулось урочисто у митропо
личій палаті собору святого Юра м. Львова. Підписували
документи професор М. Величківський, митрополит
А. Шептицький (перший заступник голови Української
Національної Ради), професор А. Штефан (другий
заступник голови УНР).
Цікавий епізод подає у спогадах професор М. Велич
ківський. «Коли 22 квітня 1944 року я підписував Акт
Злуки, то запропонував митрополитові А. Шептицькому
підписати поруч зі мною, а не нижче, але митрополит
образився і сказав мені, він є представником лише малої
волості України і тому свій підпис має ставити нижче
мого, як того, що очолює Українську Національну Раду,
а представник Карпатської України поставить свій підпис
нижче нього, щоб не повторилися помилки минулого»
[3, с. 803].
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У квітня 1944 року О. Кандиба–Ольжич і М. Велич
ківський відновлюють діяльність УНР. Після приєднання
представників колишнього Сейму Карпатської України
вона почалася називатися Всеукраїнською Національною
Радою, головою обрали М. Величківського, а заступ
никами – А. Шептицького і А. Штефана.
Отже, створення Української Національної Ради
через два тижні після захоплення німцями м. Києва
було визначною подією, оскільки це була смілива
спробою відродження української державності. До цієї
справи долучилися небайдужі представники української
інтелігенції, громадські діячі, духовенство. Визначним,
хоча і не зафіксованим документально, був внесок у
створення та функціонування цієї політичної фундації
Олега Кандиби–Ольжича. Сучасники називають його
провідником та ідеологом УНР. Вагомим досягненням
УНР загалом та її проукраїнських лідерів зокрема стало
підписання нового Акту Злуки Українських земель. І, як
засвідчують спогади учасників цих подій, роль Олега
Кандиби–Ольжича в події цього часу була неоціненною:
автор багатьох документів, вмілий адміністратор, стратег
та тактик – він розумів важливість своєї діяльності, умів
заручитися підтримкою впливових осіб свого часу та мав
проєвропейське бачення української державності.
Cписок використаних джерел
1. Бойдуник О. На переломі (уривки спогадів). – Париж:
Національне видавництво в Європі, 1967. – 302 с.
2. Величківський М. Сумні часи німецької окупації (1941–
1944) // Визвольний шлях. – 1965. – Кн.1 (203). – С.45–82.
3. Величківський М. Сумні часи німецької окупації (1941–
1944) // Визвольний шлях. – 1965. – Кн.7–8 (209). – С.800–838.
4. Гайвас Я. В роки надії і безнадії // Новий шлях. – 1977. –
С.100–139.
5. Гайвас Я. Коли кінчалася епоха // На чужині. – Чикаго:
Українська американська видавнича спілка, 1963. – С.67–120.
6. Горак Є. Українці у Другій світові війні (Досвід у співпраці
з Німеччиною 1941–1942) // Український історик. – 1979. – №1–4. –
С.23–41.
7. Городинський З. О. Ольжич як політичний діяч // Календар–
альманах «Нового шляху» на 1995 рік. – Торонто, 1995. – С.45–64.
8. Городинський З. Українська Національна Рада. – Київ:
видавничий дім «КМ Academia», 1993. – 144 с.
9. Звернення УНР до Райскомісаріату України Е. Коха,
де виражається вдячність за звільнення українських земель //
ЦДАВОВ України. – Ф.3206 (Рейскомісаріат України м. Ровна). –
Оп.1. – Спр.77.
10. Капустинський М. У 25–річчя похідних груп на Схід //
Українське слово. – 1967. – 5 серп.
11. Лист А. Мельника до так званої Української Ради сенаторів
у Львові від 30.07.1941 р. // ЦДАВОВ України. – Ф.3833 (Краєвий
провід Організації українських націоналістів на західноукраїнських
землях). – Оп.1. – Спр.72.
12. Лист копія А. Мельника до Гітлера та Роземберга про
приєднання Західної України в склад генерал губернаторства //
ЦДАВОВ України. – Ф.3833 (Краєвий провід Організації україн
ських націоналістів на західноукраїнських землях). – Оп.1. – Спр.73.
13. Мельник А. Листи до Президії УНР з 1941 // На зов Києва. –
Торонто – Нью–Йорк, 1985. – С.515–519.
14. Момерандум УНР у м. Києві // ЦДАВОВ України. – Ф.3206
(Рейскомісаріат України м. Ровна). – Оп.1. – Спр.69.
15. Момерандум УНР у м. Києві // ЦДАВОВ України. – Ф.3206
(Рейскомісаріат України). – Оп.1. – Спр.77.
16. Полікарпенко Г. ОУН під час ІІ світової війни // На зов
Києва. – Торонто – Нью–Йорк, 1985. – С.431–439.
17. Радкевич К. Перша українська похідна група ОУН // На зов
Києва. – Торонто – Нью–Йорк, 1985. – С.102–108.
18. Списки членов Национального Совета // ЦДАВОВ
України. – Ф.3206 (Рейскомісаріат України м. Ровна). – Оп.1. –
Спр.77.
19. Шептицький А. Посланіє // Краківські вісті. – 1941. –
Ч.172. – 7 серпня.

74

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

20. Шило–Бакуш Р. О. Ольжич в минулому і сучасному /
Ювілейний альманах 25–ліття ОУН (1933–1958). – Нью–Йорк,
1958. – С.57–60.
21. Шувелда Я. Похід ОУН на Схід / ОУН 1929–1954. – Чикаго,
1955. – 312 с.

References
1. Bojdunyk O. Na perelomi (uryvky spogadiv). – Paryzh:
Nacional’ne vydavnyctvo v Jevropi, 1967. – 302 s.
2. Velychkivs’kyj M. Sumni chasy nimec’koi’ okupacii’ (1941–
1944) // Vyzvol’nyj shljah. – 1965. – Kn.1 (203). – S.45–82.
3. Velychkivs’kyj M. Sumni chasy nimec’koi’ okupacii’ (1941–
1944) // Vyzvol’nyj shljah. – 1965. – Kn.7–8 (209). – S.800–838.
4. Gajvas Ja. V roky nadii’ i beznadii’ // Novyj shljah. – 1977. –
S.100–139.
5. Gajvas Ja. Koly kinchalasja epoha // Na chuzhyni. – Chykago:
Ukrai’ns’ka amerykans’ka vydavnycha spilka, 1963. – S.67–120.
6. Gorak Je. Ukrai’nci u Drugij svitovi vijni (Dosvid u spivpraci z
Nimechchynoju 1941–1942) // Ukrai’ns’kyj istoryk. – 1979. – №1–4. –
S.23–41.
7. Gorodyns’kyj Z. O. Ol’zhych jak politychnyj dijach // Kalendar–
al’manah «Novogo shljahu» na 1995 rik. – Toronto, 1995. – S.45–64.
8. Gorodyns’kyj Z. Ukrai’ns’ka Nacional’na Rada. – Kyi’v:
vydavnychyj dim «KM Academia», 1993. – 144 s.
9. Zvernennja UNR do Rajskomisariatu Ukrai’ny E. Koha,
de vyrazhajet’sja vdjachnist’ za zvil’nennja ukrai’ns’kyh zemel’ //
CDAVOV Ukrai’ny. – F.3206 (Rejskomisariat Ukrai’ny m. Rovna). –
Op.1. – Spr.77.
10. Kapustyns’kyj M. U 25–richchja pohidnyh grup na Shid //
Ukrai’ns’ke slovo. – 1967. – 5 serp.
11. Lyst A. Mel’nyka do tak zvanoi’ Ukrai’ns’koi’ Rady senatoriv
u L’vovi vid 30.07.1941 r. // CDAVOV Ukrai’ny. – F.3833 (Krajevyj
provid Organizacii’ ukrai’ns’kyh nacionalistiv na zahidnoukrai’ns’kyh
zemljah). – Op.1. – Spr.72.
12. Lyst kopija A. Mel’nyka do Gitlera ta Rozemberga pro
pryjednannja Zahidnoi’ Ukrai’ny v sklad general gubernatorstva //
CDAVOV Ukrai’ny. – F.3833 (Krajevyj provid Organizacii’ ukrai’ns’kyh
nacionalistiv na zahidnoukrai’ns’kyh zemljah). – Op.1. – Spr.73.
13. Mel’nyk A. Lysty do Prezydii’ UNR z 1941 // Na zov Kyjeva. –
Toronto – N’ju–Jork, 1985. – S.515–519.
14. Momerandum UNR u m. Kyjevi // CDAVOV Ukrai’ny. – F.3206
(Rejskomisariat Ukrai’ny m. Rovna). – Op.1. – Spr.69.
15. Momerandum UNR u m. Kyjevi // CDAVOV Ukrai’ny. – F.3206
(Rejskomisariat Ukrai’ny). – Op.1. – Spr.77.
16. Polikarpenko G. OUN pid chas II svitovoi’ vijny // Na zov
Kyjeva. – Toronto – N’ju–Jork, 1985. – S.431–439.
17. Radkevych K. Persha ukrai’ns’ka pohidna grupa OUN // Na zov
Kyjeva. – Toronto – N’ju–Jork, 1985. – S.102–108.
18. Spiski chlenov Nacional’nogo Soveta // CDAVOV Ukrai’ny. –
F.3206 (Rejskomisariat Ukrai’ny m. Rovna). – Op.1. – Spr.77.
19. Sheptyc’kyj A. Poslanije // Krakivs’ki visti. – 1941. – Ch.172. –
7 serpnja.
20. Shylo–Bakush R. O. Ol’zhych v mynulomu i suchasnomu /
Juvilejnyj al’manah 25–littja OUN (1933–1958). – N’ju–Jork, 1958. –
S.57–60.
21. Shuvelda Ja. Pohid OUN na Shid / OUN 1929–1954. – Chykago,
1955. – 312 s.
Kostyuk L. V., candidate of historical sciences, associate professor
of modern and contemporary history and history teaching methodology,
Ternopil national pedagogical University name V. Hnatiuk
(Ukraine, Ternopil), klish_andriy@ukr.net
The role and place of V. Kandyba–Olzhych in the activities
of the UNR 1941–1944
Based on numerous historical sources and documents revealed the main
stages of formation of the Ukrainian National Rada, the main directions of its
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Санітарно–гігієнічні умови у школах УРСР
після Другої світової війни
Після Другої світової війни гостро постало питання санітарно–гігієнічного
стану закладів освіти. Проблеми санітарно–гігієнічного стану учнівства шкіл
УРСР у перші повоєнні роки залишались актуальними. Тому, метою нашого
дослідження є характеристика обраного питання. Задля цього нам необхідно
виконати такі завдання: вивчити історіографічне та джерелознавче наповнення;
проаналізувати фактори впливу на санітарно–гігієнічний стан учнівства;
охарактеризувати нормативно–правове забезпечення питання вказаного періоду,
механізми їх реалізації та наслідки; зазначити перспективи дослідження.
Школи розміщувались разом із іншими установами, організаціями. Частим
явищем було віддавання шкільних приміщень різним організаціям, військовим
частинам. Непристосовані приміщення для шкіл спонукали учителів шукати
різних рішень. Щоб змінити ситуацію, звертались до відповідних органів.
Часто їх дії були неузгодженими. Питання мало б вирішуватись комплексно, із
долученням інших міністерств та виділення відповідних коштів.
Відповідно до кількості учителів, учнів, матеріальних умов складався
розклад занять. У закладах було слабке освітлення, що призводило до стомлення
зору та офтальмологічних захворювань. Більшість їдалень, чайних, буфетів
були розміщені в непристосованих, тісних приміщеннях, які не відповідали
виробничим і санітарним вимогам, не забезпечені відповідним інвентарем,
приладдям, устаткуванням і не мали гарячої проточної води для миття посуду.
Тож не дивно, що це призводило до різних отруєнь.
Органи охорони здоров’я звертали увагу на питання кращої організації
та підвищення якості медичного обслуговування учнів, здійснюючи відповідні
заходи: обстеження, спостереження, щеплення, лабораторні дослідження,
профілактику та підвищення кваліфікації медичних працівників. Проте аж
до кінця 1950–х рр. проблема була невирішеною. Перспективою дослідження
є комплексне вивчення становища освітніх установ із обраної проблематики.
Ключові слова: становище, санітарно–гігієнічні умови, проблеми, учні,
діти, заклади освіти, установи, хвороби, здоров’я.

Правильно організований режим у школі створює
сприятливі умови для підвищення якості навчально–
виховної роботи і зміцнення здоров’я школярів. Особливу
увагу варто звертати на відповідність матеріального
забезпечення, організацію навчального процесу; своє
часне та раціональне харчування; забезпечення у примі
щеннях школи чистоти, порядку і дотримання вимог
шкільної гігієни; нормування домашніх завдань та їх
характер; профілактику захворювань [1]. Актуальність
теми очевидна. Важко це вдавалося здійснити впродовж
перших повоєнних років.
Дослідники зупинили свою увагу на питаннях
соціальної історії [2], праці яких дозволили нам
співставити реальну картину із формальною [3]. Історики
вивчали й історіографію цього питання [4], зупинились і
на діяльності державних органів влади [5]. Частина робіт
присвячена реалізації освітньої політики [6], навчальному
забезпеченню та ролі учительства в процесі вирішення
нагальних питань [7, c. 102–107; 8, c. 86–91; 9]. Проте
проблеми санітарно–гігієнічного стану учнівства шкіл
УРСР у перші повоєнні роки залишились осторонь.
Тому, мета нашого дослідження полягає у харак
теристиці обраного питання. Задля цього нам необхідно
виконати такі завдання:
– вивчити історіографічне та джерелознавче напов
нення;
– проаналізувати фактори впливу на санітарно–
гігієнічний стан учнівства;
– охарактеризувати нормативно–правове забезпечен
ня питання вказаного періоду, механізми їх реалізації та
наслідки;
– зазначити перспективи дослідження.
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Джерелами до написання нашої статті стали фонди
Центрального державного архіву громадських об’єднань
України, які дозволили вивчити питання матеріального
забезпечення освітніх закладів як фактору впливу
на їх санітарно–гігієнічний стан [10]. Інформаційні
ресурси допомогли проаналізувати нормативно–правове
регулювання епідеміологічної та санітарно–гігієнічної
картини будення учнівства УРСР [11; 12]. Портали
медичних установ надали можливість охарактеризувати їх
діяльність у повоєнний період щодо надання відповідної
допомоги та здійснення просвітньої роботи [13; 14].
У повоєнний період досить гостро постала проблема
із майновим фондом. Без даху над головою залишилися
майже 10 млн. осіб. Це було показовим після Другої
світової війни. Відбудова, відновлення та будівництво
цього фонду залишалось першочерговим. Проте аж
до кінця 1950–х рр. проблема була невирішеною.
«Візитівкою» залишалась низька зарплатня населення та
високі ціни. Перша у містах коливалась від 200 до 800 крб.
у той час, коли дитяча шапка коштувала 60–80 крб. [15].
Частим явищем було віддавання або зайняття
шкільних приміщень різними організаціями, військовими
частинами, у них розміщали військовополонених.
Освітяни та керівні органи на місцях пропонували
останнім побудувати школи для дітей. Враховуючи, що
це була майже безкоштовна робоча сила, значна кількість
побудованого фонду, дійсно, залишалася за ними [16, арк.
155зв]. Школи розміщувались разом із іншими установами,
організаціями. Часто доходило до абсурду. Про це
представники інтелігенції та небайдужа громадськість
писала в періодичні видання, у тому числі і редакції
журналу «Перець» тов. Кобзеву. Останній звернувся до
відділу шкіл ЦК КП(б)У. Так, Повх В. О. повідомляв,
що початкова школа №9 м. Ровно (сучасне Рівне, назва
зрусифікована – авт.) на початку року була розміщена
по вулиці Сталіна №30, де знаходився і родильний
(пологовий) будинок. «До переходу будинку в інше
приміщення школа була в ненормальних умовах. У даний
час пологовий будинок переведений в інше приміщення
і початкова школа одна займає все приміщення, яке
відремонтоване і забезпечене шкільними меблями»
[17, арк. 127зв]. Непристосовані приміщення для шкіл
спонукали учителів шукати різних виходів із ситуації.
Зокрема, уроки фізичної культури проходили у скверах
та на вуличних шосе. Така тенденція спостерігалась і в
несприятливу погоду, а не лише у теплу [16, арк. 179зв].
Щоб змінити ситуацію, звертались до відповідних
органів. Результати були різними. Часто дії були
неузгодженими. З одного боку, вище стоячі органи
надавали розпорядження на місця передати будівлі, з
іншого – через численні звернення до перших, вони
змушені були тиснути знову на других і відміняти свої
ж рішення. Так, у довідці про приміщення однієї зі
шкіл м. Костянтинівка Сталінської області за підписом
замісника завідувача відділу шкіл ЦК КП(б)У Повха В. О.
від 4 серпня 1945 р. повідомлялось, що воно тимчасове
зайняте під зерносховище, але скоро звільниться. І до
10 серпня там мав бути повністю зроблений ремонт
та здійснена передача Костянтинівському відділу
народної освіти [18, арк. 87зв]. Вже 13 серпня 1945 р.
Повх В. О. звернувся до Сталінського відділу шкіл обко
му партії з вимогою терміново оформити в ЦК КП(б)
У передачу шкільної будівлі Наросвіти тимчасово
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зайнятої «Заготзерном» м. Костянтинівки [18, арк. 88зв].
Дещо пізніше Повх В. О. (вже завідувач відділу шкіл
ЦК КП(б)У) надіслав кореспонденцію секретарю Він
ницького обкому партії тов. Стахурському М. М. з таким
проханням: «Посилаю Вам листа зав. Калинівським
райвно тов. Горб і прошу відмінити розпорядження тов.
Бурченко про передачу приміщення Калинівської школи
військовій частині. 13.10.1945 р.» [16, арк. 48зв].
Питання мало б вирішуватись комплексно, із
долученням інших міністерств та виділення відповідних
коштів. Рішення відділу шкіл ЦК КП(б)У від 25 жовтня
1946 р. «Про заходи до подальшого покращення роботи
шкіл Української РСР» вказало Міністерству житлово–
комунального будівництва УРСР тов. Садовському на
недопущенні затягування будівництва і відновлення
роботи шкіл [17, арк. 79зв]. Тобто, з одного боку,
формалізм заважав ефективному вирішенню питання,
з іншого – тенденції повоєнної буденності виявлялись в
усіх сферах життя. До того ж, учнівство з учительством
були фактично кинуті напризволяще.
Відповідно до кількості учителів, учнів, матеріальних
умов складався розклад занять. Зрозуміло, що він не
враховував психофізіологічні особливості розвитку
дитини. Тому, не дивно, що, з одного боку, діти
мали пробіли у навчанні, з іншого – навпаки – були
перенавантажені навчальною діяльністю, що виявилося у
надолуженні попередніх пропущених періодів та вивченні
нового матеріалу. За таких умов відбувалося зниження
розумової і фізичної працездатності; нервово–психічні
розлади; зниження опірності організму до впливу
несприятливих факторів. Діти займались і позакласною
та громадською роботою: на полях колгоспів, у місцевих
органах влади тощо. У закладах було слабке освітлення,
що призводило до стомлення зору та офтальмологічних
захворювань [19].
Через брак одягу (штанів, светрів, фуражок, шапок,
хустин тощо), взуття; відсутність опалення та руйнування
діти страждали і на застудні захворювання. У середньому
на площі 150 кв. м, навчалось 100 дітей. Не вистачало
парт, стільців, шкільні дошки були непофарбовані.
Також незадовільним було забезпечення наочним
приладдям, бракувало підручників. Школи незадовільно
забезпечувались паливом. Учителі були перенавантажені
роботою. Це при тому, що вони ще й не отримували
належних продуктів харчування та промислових товарів
[20].
Нормою залишалась публікація нормативно–право
вих документів у відповідних періодичних виданнях. У
редакцію газети «Радянська Україна» надійшла постанова
Головної Державної Санітарної Інспекції УРСР від
26 листопада 1945 р. за №72 з приписом: «Просимо
редакцію розмістити постанову у черговому номері газети
«Радянська Україна». Зам. голови Держсанінспектора
УРСР Суєгін». У ній наголошувалось про необхідність
створення належних санітарних умов в школах,
попередження простудних (саме так йшлося у документі,
замість «застудних» – авт.) захворювань серед школярів
і учнівства Радянської України, школярів ФЗУ. Головна
Держсанінспекція зобов’язала директорів і завідувачів
навчальних закладів забезпечити у період опалювального
сезону в класних кімнатах температуру не нижче 14–
16 градусів. Якщо у приміщеннях була нижча температура,
органи Держсаніспекції надавали вимоги головам
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відповідних виконкомів радянських депутатів трудящих
про термінове забезпечення цих шкіл паливом. У
випадку незадоволення вимоги протягом 3–х днів з
моменту звернення – виносити постанову про тимчасове
припинення занять у школах та закладах. Проте часто діти
займались в приміщеннях з нижчою температурою. Якщо
на вулиці температура сягала 25 градусів нижче нуля –
заняття не допускалися. Документ завізував Головний
Держсанінспектор УРСР Баран [16, арк. 132зв].
Більшість їдалень, чайних, буфетів були розміщені
в непристосованих, тісних приміщеннях, які не відпові
дали виробничим і санітарним вимогам, не забезпечені
відповідним інвентарем, столовим приладдям, холо
дильним устаткуванням і не мали гарячої проточної
води для миття посуду. Тож не дивно, що це призводило
до різних отруєнь [15]. Війна завдала значної шкоди
здоров’ю дітей, тому ліквідація санітарних наслідків війни
щодо стану здоров’я дітей вимагала від органів охорони
здоров’я посиленої уваги до питань кращої організації та
підвищення якості медичного обслуговування дітей [12].
Установи зіштовхнулися із різними інфекційними
хворобами, що були наслідком слабкого імунітету дітей,
недотримання санітарно–гігієнічних вимог тощо. Так, у
1945 р. малярією хворіли майже 490 тис. осіб. Допомогу
надавали медичні заклади, яких на початку вересня 1945 р.
в УРСР було 4780 амбулаторно–поліклінічних закладів та
понад 800 санітарно–епідемічних станцій, де працювали
епідеміологи, малярологи, бактеріологи, санітарні лікарі.
Відновили свою діяльність майже усі сільські лікарські
дільниці, близько 6700 фельдшерських та фельдшерсько–
акушерських пунктів, закладів охорони матері та дитини,
аптечна мережа. Підприємства медичної промисловості
почали поступово випуск власної продукції. В УРСР на
початок 1945 р. працювало 12000 лікарів, що становило
45,3% від кількості лікарів станом на 1 січня 1941 р. На
кінець 1950 р. у лікувально–профілактичних установах
колишньої республіки працювало уже майже 49 тис.
лікарів та 136 тис. осіб середнього медичного персоналу,
що значно перевищило їх кількість у довоєнні роки. У
районах працювали спеціалізовані комплексні бригади з
ліквідації вогнищ плямистого (висипного) тифу, кишкових,
дитячих та інших інфекційних захворювань. Проводилась
робота з організації і проведення профілактичних щеплень
проти віспи, кору, правцю, «шкарлятини» тощо [13].
Фахівці досліджували стан забруднення атмосферного
повітря, питної та стічних вод, очищення ґрунтів і
населених пунктів та розробляли відповідні нормативно–
методичні і інструктивні документи для фахівців
санепідслужби МОЗ УРСР. Значна увага приділялась
вирішенню проблем гігієни дітей та підлітків, санітарної
мікробіології та радіаційної гігієни. Так, наказ Міністерства
охорони здоров’я СРСР «Про покращення медичного
обслуговування дітей шкіл і дитячих садків у містах»
від 15 липня 1946 р. №449 покладав обслуговування
шкіл і дитячих садів у столичних і обласних містах на
спеціально виділених шкільних лікарів. В інших містах
і робочих селищах обслуговування це мали здійснювати
дільничі педіатри і лікарі інших спеціальностей за
сумісництвом. До 25 серпня 1946 р. до всіх міських шкіл
треба було прикріпити лікарів та медичних сестер, згідно
із існуючими нормативами (Наказу НКЗ СРСР від 20
квітня 1945 р. №234). Головні лікарі дитячих поліклінік
і завідувачі дитячими відділеннями загальних поліклінік
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мали посилити керівництво і контроль за роботою лікарів
шкіл [14].
У свою чергу, Держсанінспекція мала забезпечити
перевірку готовності шкіл до нового 1946–1947 навчаль
ного року. До 25 серпня – забезпечити аптечками і
медичним інструментарієм всі лікарські кабінети в
закладах освіти. Протягом серпня – вересня 1946 р.
необхідно було провести декадники щодо підвищення
кваліфікації лікарів і сестер, які працювали в школах
згідно із навчальними планами, а з 1 по 5 вересня –
поголовний профілактичний огляд школярів, виділивши
на це додатковий медичний персонал. Поглиблені
лікарські огляди дітей дитячих садків і початкової школи –
закінчити до 1 листопада, а V – X класів не пізніше грудня
1946 року. Обов’язково треба було провести й обстеження
гостроти зору, слуху здійснити антропометричні виміри,
з подальшою оцінкою стану фізичного розвитку. Реакції
Пірке (для виявлення підвищеної чутливості людини до
збудника туберкульозу) і Манту необхідно було провести
усім школярам I і II класів, іншим – за наявності показань.
Під час оглядів виявляли всіх дітей з дефектами мови,
кістково–м’язового апарату, порушеннями постави, а
також всіх, які перехворіли малярією. У місцевостях з
високим ступенем ризику зараження малярією необхідно
було проводити обстеження крові школярів I, II, VII і
X класів [11].
Лікарі шкіл були зобов’язані здійснити наступне:
забезпечити проведення призначеного дітям лікування
у школах і в лікувальних установах; взяти на облік
усіх дітей семирічного віку, хронічно хворих і фізично
ослаблених, провівши необхідні додаткові обстеження.
Лікувальні установи мали спостерігати і лікувати дітей,
направляти їх в першу чергу до оздоровчих закладів. Дітей
необхідно було вакцинувати проти туберкульозу, згідно з
Інструкцією НКЗ СРСР від 10 листопада 1945 р.; віддати
на протирецидивне лікування в квітні – травні 1947 р. усіх
дітей, які перехворіли малярією в 1946 р. Фахівці спільно
із педагогами вивчали дані огляду дітей не пізніше 3 днів,
після закінчення огляду класу (групи). Вони також мали
проконтролювати розміщення дітей в класі відповідно
до їх стану зору та слуху і розподілити учнів на групи
для занять з фізичної культури, згідно з Інструкцією до
Наказу НКЗ СРСР №236 від 21 квітня 1945 р. Роботу з
попередження гострих дитячих інфекцій – проводити
згідно з Наказом Уповноваженого ДКО – НКЗ СРСР №59
від 7 серпня 1944 р.
Особливу увагу звертали на якісне проведення і
своєчасне закінчення щеплень; обліку інфекційних захво
рювань і карантинів в дитячих установах; проведення
регулярних профілактичних оглядів школярів; організа
цію систематичного загартовування дітей. Здійснювався
контроль за санітарним утриманням та впровадженням
санітарно–гігієнічного режиму в дитячих установах.
Зверталась увага і на роботу шкільних буфетів,
забезпечення доброякісною питною водою, санітарний
стан фізкультурних приміщень, дворових ділянок,
санвузлів, вішалок тощо. З цією метою – проводити
планову санітарно–освітню роботу з учнями, батьками
та технічним персоналом шкіл. На батьківських зборах
рекомендувалось звітувати про результати огляду дітей
та про заходи щодо зміцнення їх здоров’я; висвітлювати
перед педагогами питання, пов’язані з проходженням
навчальних тем з охорони здоров’я. Висували й
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завдання розробки комплексного плану оздоровчих
заходів у закладі, про що – обговорити його на шкільній
(педагогічній) раді та подавати на затвердження дирек
тору школи і головному лікарю дитячої поліклініки. До
1 лютого 1947 р. планувалось закінчити розробку даних
огляду дітей у школах.
Документ зобов’язав міських дитячих лікарів спільно
з головними лікарями дитячих поліклінік і завідувачами
дитячими відділеннями до 1 березня 1947 р. закінчити
розробку даних огляду дітей в школах та надати їх в
Міністерства охорони здоров’я союзних республік,
обласні відділи охорони здоров’я. Мали розробити план
оздоровчих заходів на основі даних огляду дітей і спільно
з Міністерствами освіти союзних республік подати його
на затвердження Раді Міністрів союзної Республіки.
Протягом грудня 1946 р. планували провести районні та
міські конференції лікарів і сестер шкіл, із залученням
педагогічної громадськості, де обговорити план роботи
медичного персоналу в школах і роль педагогів у питаннях
оздоровлення дитинства [11].
Головних лікарів дитячих і загальних поліклінік
зобов’язали організувати з вересня 1946 року обстеження
на гельмінтози і дегельмінтизацію школярів I і II класів,
планову санацію порожнини рота в учнів початкової
школи та VII, X класів. Це мали здійснювати щорічно.
Головаптекоуправління союзних республік мали пов
ністю забезпечити дитячі поліклініки та відділення
пломбувальними матеріалами для санації порожнини
рота у дітей. Начальник цього управління Міністерства
охорони здоров’я СРСР (т. Вісярін) мав сприяти
виділенню у III кварталі 1946 р. 1 тони сантонина дитячим
поліклінікам і дитячим відділенням загальних поліклінік.
Відділ Санітарного Просвітництва і Центральний Інститут
Санітарного Просвітництва Міністерства охорони
здоров’я СРСР здійснювали популяризацію відповідних
знань. У свою чергу медичні академічні установи
покликані були займатись вивченням питань гігієни дітей.
З метою профілактики та просвітництва у закладах
освіти, шкільні лікарі мали підвищити власну
кваліфікацію. Так, згідно із їх плановим декадником,
затвердженим Начальником дитячих лікувальних і
профілактичних установ НКЗ СРСР Ільїною від 5 червня
1946 р., лікарі мали організовувати заходи попередження
заносу і поширення інфекційних захворювань в школі:
виявляти, діагностувати і лікувати гострі дитячі інфекції
(скарлатину, дифтерію, тифи) і захворювання шкіри
й очей; організовувати профілактичні заходи в школі
(огляди, облік, дезінфекцію тощо). До цих заходів
долучали і педагогів. Медики мали і надавати оцінку стану
їх здоров’я і фізичного розвитку, проводити гігієнічну
роботу в школі, яка полягала у санітарному благоустрою
школи, ділянки, оздоровчого майданчика; раціоналізації
харчування дітей; медичному контролі в процесі фізичного
виховання дітей; дотримання режиму навчальних занять;
висвітленні питань гігієни в навчально–програмному
матеріалі. Усього для цих тем виділили 60 годин, із
яких: 34 теоретичних та 26 практичних. Залежно від
специфіки захворюваності району в навчальний план
могли внести нові розділи, без збільшення загального
числа годин. Декадник мав охопити всіх лікарів шкіл. Він
проводився на базі дитячих лікувально–профілактичних,
а також спеціальних лікувальних установ. До участі в
проведенні декадника залучалися працівники Інституту
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Охматдиту, педіатричних кафедр, кафедр шкільної та
загальної гігієни, а також найбільш кваліфіковані лікарі.
Відповідальність за організацію декадника покладалася
на міськ (рай) дитячих лікарів.
Важливим залишались правила розсаджування та
розстановки парт (яких вкрай не вистачало – авт.). Про
це йшлося у відповідному Наказі Міністерства охорони
здоров’я Союзу РСР від 15 липня 1946 р. №449. Розподіл
учнів за партами проводився в залежності від зросту
дітей за певними критеріями. Виняток із цього правила
допускався для дітей зі зниженою гостротою зору і
слуху, парти яких, незалежно від їх номера, ставились
попереду, в першому чи третьому поздовжньому ряду.
Межі проходів між поздовжніми рядами парт, а також між
партами і стінами наносились на підлозі класу незмивною
фарбою світлими лініями. Необхідно було керуватися при
розстановці парт і ступенем освітленості класів. Парти в
класі розставлялись так, щоб світло з вікон падало з лівого
боку від учнів. У випадку двостороннього розміщення вікон
основне освітлення повинно бути зліва, додаткове – ззаду
або – праворуч. Освітлення спереду також допускалося.
Відповідальність за виконання цих правил покладалося
на директорів шкіл. Тимчасові зміни допускалися лише з
дозволу органів державної санітарної інспекції [11].
Важливим аспектом залишалася боротьба із інфек
ціями та вакцинація дітей. Вони проводились відповідно
до Інструкції про вакцинацію та ревакцинації дітей
та підлітків проти туберкульозу (вакциною БЦЖ),
затвердженою Заступником Народного Комісара Охорони
здоров’я СРСР Ковригіним 10 грудня 1945 р. Їм підлягали
діти ясельного, дошкільного і шкільного віку та підлітки,
які не були інфіковані туберкульозом, клінічно здорові.
Інтервал між двома вакцинаціями мав бути не менше
12 місяців. Діти, які отримали профілактичні щеплення
проти віспи, скарлатини, дифтерії, дизентерії, могли бути
вакциновані не раніше двох тижнів після проведення
останнього щеплення. У період карантину в дитячому
закладі вакцинація БЦЖ не проводилася. Особлива
увага мала бути приділена вакцинації дітей, що жили в
бацилярному оточенні. Під час цього дитину ізолювали від
туберкульозного оточення на 1 місяць до вакцинації і на
півтора – після вакцинації до стаціонарного закладу. Після
чого вдома робилася дезінфекція. Проведення вакцинації
(ревакцинації) дітей покладалося на медперсонал установ.
Туберкульозні установи брали участь у цій роботі,
інструктували медичний персонал і здійснювали контроль
за якістю проведення відбору та вакцинації.
Через невідповідність та недотримання санітарно–
гігієнічних умов перебування дітей в освітніх установах та
вдома, вони страждали і на кишкові хвороби. Про значні
масштаби гельмінтизації свідчив Наказ Міністерства
охорони здоров’я Союзу РСР від 15 липня 1946 р.
№449 (про котрий йшлося вище), який регламентував
розкладку сантоніну у союзних республіках у тому ж
році. Причини цього – різні: потрапляння через харчі та
воду, через контактування із хворим, відвідування прісних
водоймищ зі стоячою водою, під час робіт на городі та в
саду. Якщо проаналізувати кількість виділених ліків усім
республікам, УРСР займала друге місце у країні – після
РСФРР [11].
Отже,
соціально–економічні
реалії
впливали
на матеріальне забезпечення шкіл Української РСР,
обумовлюючи і санітарно–гігієнічний стан закладів.
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Це стало важливою передумовою реалізації освітньої
політики, реалізації завдань навчально–виховних установ
та дотримання санітарно–гігієнічних вимог до організації
відповідного процесу. Тож, не дивно, що це впливало
на стан здоров’я дітей та їх успішність. Перспективою
дослідження є комплексне вивчення становища освітніх
установ із обраної проблематики.
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Sanitation conditions in schools in the USSR after World War II
After World War acutely raised the question of hygienic state educational
institutions. Problems sanitary condition of discipleship school USSR in the early
postwar years remained relevant. Therefore, the aim of our research is characteristic
of the chosen subject. For this we need to fulfill the following objectives: to study
historiography and sources filling; analyze the impacts on the hygienic condition of
discipleship; characterized regulatory support issues specified period, the mechanisms
of their implementation and impact; noted the prospects for research.
Schools were placed with other institutions and organizations. Frequent were the
giving school premises by various organizations, military units. Unsuitable buildings
for schools encourage teachers to look different out of the situation. To change this
situation, turned to the relevant authorities. Often the actions were agreed. The issue
would be resolved comprehensively, attachment of other ministries and the allocation
of appropriate funds.
According to the number of teachers, students, material conditions consisted
schedule. In institutions were weak lighting, leading to fatigue, vision and ophthalmic
diseases. Most canteens, tea, snack bars were placed in unsuitable, cramped rooms
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that did not meet industrial and sanitary requirements are not equipped with adequate
inventory, supplies, equipment and did not have hot running water for washing dishes.
It is not surprising that this led to various poisonings.
The health authorities have drawn attention to the issues of better organization
and quality of health care students, making appropriate measures: inspection,
observation, immunizations, laboratory research, prevention and training medical
staff. However, until the late 1950s. The problem was unresolved. Perspective study
is a comprehensive study of the situation of educational institutions of the chosen
subject.
Keywords: status, health conditions, problems, students, children, educational,
institution, sickness, health.
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Історіографія репараційного аспекту
відбудови харчової промисловості України
(1945–1953 рр.)
Висвітлено історіографію проблеми репараційного аспекту відновлення
харчової промисловості України у 1945–1953 рр. Проаналізовано праці
радянських, українських, російських, німецьких, американських та британських
істориків, пов’язані з даною проблематикою. Показано особливості підходів
радянської історичної школи, українських та західних дослідників до даної
тематики. В статті проаналізовані та охарактеризовані особливості кожної
групи джерел.
Досліджені матеріали свідчать про необхідність ґрунтовного вивчення
питання щодо загальних розмірів репарацій виділених для УРСР загалом, та
для окремих галузей народного господарства. Потребує вивчення система
постачання, розподілу та проблеми ефективного використання репараційного
обладнання в галузях народного господарства. Існує необхідність встановлення
ролі та значення репарацій у відновленні харчової промисловості після Другої
світової війни.
Ключові слова: історіографія, народне господарство, харчова промис
ловість, відбудова, репарації, УРСР, Німеччина, СРСР, Друга світова війна.

Сучасний процес декомунізації активізував процеси в
історичній науці спрямовані на глибоке переосмислення
радянського періоду історії України. 70 років радянського
тоталітарного режиму, одного з найлютіших режимів
в історії людства, кривавим каменем лягли на тіло
української нації, залишивши глибокі рани, що жевріють
і дотепер.
Тоталітарний вплив, без сумніву, і навіть в першу чергу,
також торкнувся історичної науки. Радянський режим
жорстко контролював історичну науку, направляючи її в
лоно радянської пропаганди, комуністичного виховання
та власної легітимації. Незручна, для правлячого режиму,
правда про трагічні сторінки історії ретельно приховувалася
від народу. Натомість штучно створювалася ідеальна
картина історичного процесу, в якому комуністичний
СРСР був вінцем історичного розвитку, з безгрішним
керівництвом, плоть від плоті народу, що веде, залізною
рукою, народ до світлого майбутнього.
Не дивлячись на те, що в радянський період працювала
ціла плеяда талановитих українських істориків, внесок
яких слід цінувати, безумовно, в радянський період існував
стійкий і ґрунтовний політичний контроль над історичною
наукою. Це призводило до того, що незручні для режиму,
історичні явища, процеси чи їх складові частини,
трактувалися заангажовано, або просто ігнорувалися.
Одним з таких аспектів є питання ролі та значення
репараційних виплат у процесі відновлення народного
господарства України після Другої світової війни в цілому,
та, конкретно, окремих галузей народного господарства.
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Актуальність проблем післявоєнної відбудови окупо
ваних територій України після Другої світової війни
підвищилася у зв’язку з сучасним становищем в Україні.
Нажаль, сучасна Україна зіткнулася з проблемами
окупації власної території, внаслідок «гібридної» війни
з боку Російської Федерації. Однозначно, Україна вже
зіткнулася з проблемою відновлення зруйнованих війною
територій. У майбутньому можливо виникне питання
про відшкодування агресором заподіяних збитків, як це
вже було в історії, з боку переможеної Німеччини та її
союзників. Тобто, актуальність вивчення вищезгаданого
періоду історії України, ґрунтується не лише на загальній
проблемі перегляду радянської історіографії на засадах
плюралізму думок, відкритості раніше недоступних
джерел та відсутності цензури, але і на сучасній
військово–політичній ситуації в Україні та світі, з огляду
на Російську агресію.
Історіографію проблематики післявоєнної відбудови
народного господарства слід поділити на два основних
етапи: радянський та пострадянський. Пострадянську істо
ріографію логічно розділити на вітчизняну та зарубіжну.
Дослідження та публікація матеріалів щодо відбудови
промисловості Української Радянської Соціалістичної
Республіки почалися відразу після звільнення території
України від нацистських окупантів. Упродовж 1944–
1945 рр. було опубліковано ряд праць, авторами яких
були партійні та урядові функціонери В. М. Валуєв [1],
А. І. Гаєвий [2], І. С. Гладишев [3], Г. П. Онищенко [4],
М. С. Хрущов [5–7], в яких фрагментарно згадується
проблематика відбудови підприємств харчової галузі та
зовсім ігнорується питання використання репараційного
обладнання. У 1945 році вийшла друком збірка статей
під редакцією К. Г. Воблого, в якій проаналізовано стан
народного господарства УРСР напередодні війни, шкоду
заподіяну окупацією та відбудовний процес станом
на 1945 рік. Однак, увага приділяється лише важкій
промисловості та сільському господарству [8].
По мірі збільшення історичної перспективи і, часто,
приурочено до ювілейних дат комуністичного офіціозу,
у радянській історіографії з’являлася велика кількість
статей, збірок, монографій присвячених історії народного
господарства України.
1957–го року світ побачила праця «Промисловість
Радянської України за 40 років». У десятому розділі книги
показані історичні перетворення, які відбулися за 40 років
комуністичної влади, у розвитку харчової промисловості
та у здійсненні технічного прогресу. У розділі містяться
дані про відбудову та реконструкцію на базі нової техніки
тисяч старих харчових підприємств, та побудову сотень
нових фабрик і заводів. Однак, не згадується про джерела
вищезгаданих досягнень [9, с. 281–316].
У 1961 році, в статті В. А. Єжова «Вивчення історії
відбудови промисловості України в 1943–1950 рр.» була
охарактеризована історіографія проблеми вивчення історії
відбудови промисловості України в 1943–1950 рр. У статті
подана характеристика та критика робіт присвячених
даній тематиці, що побачили світ наприкінці 40–х –
50–х років ХХ ст., автор аналізує загальні монографії
з історії УРСР та Комуністичної партії, роботи з історії
конкретних галузей промисловості, областей УРСР
та конкретних підприємств. Він робить висновок
про тематичну нерівномірність у вивченні відбудови
промисловості України. У більшості праць, що дослід
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жувалися, розглядалися питання відродження промис
ловості окремих районів, а хронологічно вони обмежені
періодом 1943–1945 рр. [10, с. 119–123].
У книзі О. С. Кудлая «Робітничий клас Української
РСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості у
післявоєнний період» аналізується стан промисловості
України після визволення. Акцентується увага на
труднощі, які постали перед країною у процесі відбудови
зруйнованого народного господарства. Однак, увага
приділяється лише галузям групи «А» – металургії,
вугільній галузі, транспорту, важкому машинобудуванню,
а також сільському господарству [11].
У цей же рік друком вийшов Республіканський
міжвідомчий науковий збірник «Народне господарство
Української РСР у післявоєнні роки (1946–1964)», з
аналізом особливостей післявоєнної відбудови, технічної
реконструкції й піднесення різних галузей народного
господарства, розвитку економічних зв’язків УРСР з
іншими союзними республіками. Однак, автори збірки
повністю ігнорують проблему репараційних виплат, в
тому числі в харчовій промисловості [12].
1967 року була опублікована колективна двотомна
праця «Розвиток народного господарства Української
РСР», у другому томі якої досліджується економічний
розвиток в період «завершення будівництва соціалізму
і переходу до комунізму в СРСР». Том охоплює 1938–
1965 рр. У третьому розділі характеризуються особливості
відбудови народного господарства УРСР після закінчення
Другої світової війни, розкриваються структурні та якісні
зміни у народному господарстві республіки у перші
післявоєнні роки. У книзі йдеться про відновлення,
реконструкцію та побудову нових підприємств харчової
промисловості протягом першої післявоєнної п’ятирічки.
Акцентується увага на досягнутих успіхах у відродженні
виробничих потужностей харчової індустрії. Згадується
про введення в експлуатацію специфічного обладнання
харчових виробництв – масловиготівники великої ємності,
вакуум–випарні установки, котлетні та ковбасні автомати,
морозильні апарати, конвеєрні печі безперервної дії,
автоклави найновіших конструкцій. Однак не вказуються
джерела надходження нового обладнання. У праці також
йдеться про розширення та поліпшення асортименту
продукції, а саме, про запровадження виробництва сухого
і згущеного молока, нових видів масла і ковбаси [13].
Однак, наступна колективна праця 1969 року –
«Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського
Союзу 1941–1945 рр.», повністю ігнорує процес
відновлення харчової промисловості. В третьому томі
показаний процес відбудови вугільної промисловості,
металургії, важкого машинобудування, енергетики та
транспорту, на завершальному етапі радянсько–німецької
війни, але без згадок про репараційні виплати та їх роль у
вищезгаданому процесі [14, с. 192–213].
У брошурі під назвою «Економічний розвиток
Радянської України 1917–1970», що вийшла друком
у 1970 р., висвітлюються основні закономірності та
підсумки економічного розвитку України за роки радян
ської влади. Один з розділів брошури присвячений
випробуванням соціалістичної економіки у період
радянсько–німецької війни та післявоєнної відбудови. Без
згадки про репараційні виплати [15].
У роботі Ю. А. Приходька «Восстановление индустрии
1942–1950» за 1973 р., йдеться про надходження на
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підприємства та будівництва значної кількості репара
ційного обладнання та утворення, в зв’язку з цим,
надлишків окремих видів машин та механізмів. За даними
Держплану СРСР у народному господарстві країни
не використовувалися десятки тисяч різноманітного
обладнання [16, с. 193]. Згадується про збільшення
поставок «імпортного» обладнання, про зростання
імпорту обладнання та машин у 1950 році на 185% у
порівнянні з 1948 роком. Вказується, що імпорт надходив
в основному з НДР та Чехословаччини. Але не вказано
конкретно про обсяги поставок та пропорції їх розподілу
по галузях народного господарства [16, с. 215–216].
У праці 1975 р. «Экономика Советской Украины
1945–1975» висвітлені основні етапи відновлення і
розвитку економіки радянської України в 1945–1975 рр.
У ній наведені матеріали про стан окремих галузей
народного господарства УРСР у воєнний та післявоєнний
періоди. Автори стверджують, що за післявоєнні роки
харчова промисловість України не лише була відновлена,
але й отримала подальший розвиток. Її відновлення
здійснювалося на базі нової техніки, більш прогресивних
технологій та організації виробництва. Підприємства
оснащувалися високопродуктивними машинами та
автоматичними лініями, впроваджувалися поточні
методи виробництва, підвищувався рівень механізації
трудоємних робіт. Однак, жодним чином не наводяться
дані про значення репараційних виплат у вищезгаданих
процесах [17, с. 183–186].
У 1977 р. світ побачила монографія М. І. Хлусова
«Развитие Советской индустрии 1946–1958 гг.». Вона
присвячена історії радянської індустрії в роки після
воєнної відбудови. Автор розкриває діяльність КПРС та
радянських органів державної влади по забезпеченню
розвитку «соціалістичної індустрії». Велику увагу
приділено процесу розширення та поглиблення вироб
ничої бази промисловості. Подаються дані про удоско
налення техніки виробництва в легкій та харчовій
промисловості. Проте вони мають поверхневий характер,
без аналізу значення репараційних виплат [18].
Зі здобуттям незалежності відкрилися нові
можливості та перспективи у дослідження репараційного
аспекту у відновленні галузей промисловості України
після радянсько–німецької війни. Важливою в даному
контексті є стаття Л. М. Хойнацької «Джерела мате
ріально–технічного постачання в нарощуванні про
мислового потенціалу України (1943–1950 рр.)». У статті
охарактеризовано
джерела
матеріально–технічного
забезпечення відновлення післявоєнної промисловості.
Поряд з трудовою мобілізацією, шефством країв,
областей та міст, ленд–лізом, допомогою ООН згадуються
реституції, трофеї та репарації, як джерело відновлення
промисловості України. Наведені постанови РНК та ЦК
КП(б)У щодо репараційних виплат. Також акцентовано
увагу на даних про запланований обсяг репарацій для СРСР
згідно домовленостей на Ялтинській та Потсдамській
конференціях. Згадується про специфіку та труднощі
при перевезенні та монтажі обладнання [19, с. 158–171].
Проте, значних успіхів у даному напрямку не відбулося.
Роль та значення репараційних виплат у відновленні як
харчової промисловості так і решти галузей народного
господарства залишаються не з’ясованими.
Щодо зарубіжних дослідників репараційної складової
післявоєнного відновлення то слід згадати російських
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дослідників – А. М. Філітова [20], М. И. Семирягу [21] та
П. Н. Книшевського [22]. У своїх працях, згадані історики
ґрунтовно досліджували радянський окупаційний режим
у Східній Німеччині, його політичний, дипломатичний,
соціальний та репараційний аспекти. Однак, проблематика
значення репарацій у відновленні економіки згадується
побіжно.
Над проблемами економічного розвитку СРСР
та України в різні часи працювали американські –
І. С. Коропецький [23], Дж. Джонс [24], С. Менінг [25]; та
британські вчені – Т. Данмор [26] та А. Ноув [27]. У своїх
дослідженнях економіки СРСР головну увагу ці вчені
приділяли особливостям командно–адміністративної
системи управління господарством, складовим структури
планової економіки, а також регіональним особливостям
радянської економіки. Проблематика репараційних виплат
Радянському Союзу в західній історіографії ґрунтовно не
досліджувалася.
Можна стверджувати, що радянський період у
дослідженні історії післявоєнного відновлення та розвитку
народного господарства основний наголос робився на
висвітленні проблем металургії, вугільної галузі, важкого
машинобудування, енергетики та транспорту, а також
сільського господарства. У той же час, легка та харчова
галузі промисловості залишалися далеко на периферії
досліджень. Для радянської пропаганди кількість мартенів
та об’єми видобутого вугілля мали пріоритетне значення
ніж продовольчі товари або одяг.
У силу ідеологічних причин в радянській історіографії
не знаходилося достатньо місця репараційній проб
лематиці. Офіційна пропаганда та історична наука
робили акцент на тому, що головним та єдиним джерелом
післявоєнного відновлення економіки була героїчна
праця та трудовий ентузіазм радянських людей. В
історичних дослідженнях радянської доби, для репарацій,
з донедавна, ворожої Німеччини та її союзників, не
знайшлося достатнього місця. Дана ситуація, по інерції,
перейшла у сучасну українську історіографію.
У західноєвропейській та американській історіографії
репараційний аспект відновлення народного господарства
також не знайшов широкого висвітлення, у дослідженнях
економіки СРСР головну увагу вчені приділяли особли
востям командно–адміністративної системи управління
господарством, складовим структури планової економіки,
а також регіональним особливостям радянської економіки.
Причиною цього, була відсутність доступу дослідників до
радянських архівних матеріалів з даної тематики.
Існуюча ситуація, безумовно, потребує виправлення.
Недослідженими залишаються питання щодо загальних
розмірів репарацій виділених для УРСР загалом, та для
окремих галузей народного господарства. Потребує вив
чення система постачання розподілу та проблеми ефектив
ного використання репараційного обладнання. Існує
необхідність встановлення ролі та значення репарацій у
відновленні харчової промисловості після Другої світової
війни.
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The article shows historiography problems reparation aspect of restoring food
industry Ukraine in 1945–1953. The analysis work of Soviet, Ukrainian, Russian,
German, American and British historians associated with this issues. The features
of the Soviet historical school approaches, Ukrainian and Western scholars to the
subject. The paper analyzed and described the features of each group of sources.
Materials research indicate the need for a thorough study of the issue of
reparations overall size allocated for the USSR as a whole and for individual sectors
of the economy. Requires the study of distribution and supply efficient use reparation
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restoring food industry after World War II.
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Розвиток суспільно–політичних поглядів
Михайла і Богдана Горинів
З’ясовано основні чинники, що сформували національно–патріотичний
світогляд братів Михайла і Богдана Горинів, основна увага була зосереджена
саме на родинному впливові та студентських роках життя. Розглянуто
питання безпосереднього зв’язку родини із Організацією Українських
Націоналістів та співпраця з підпіллям у 50–х–60–х рр. ХХ ст.
Ключові слова: шістдесятники, дисиденти, український національний рух,
світогляд, ОУН, підпілля, Михайло Горинь, Богдан Горинь.

Запекла боротьба більшовиків з виразниками націо
нальних інтересів стала невід’ємною рисою становлення
і розвитку радянської влади в Україні. Політичні репресії
проти учасників національно–визвольного руху жодним
чином не припинялись упродовж 1920–1980–х рр., щораз
набираючи нових форм і масштабів. Нечуваного розмаху
набули депортації, ув’язнення в тюрмах і таборах, терор
голодом, розстріли, обмеження людських прав і свобод
[8, с. 5].
Радянська влада стала організатором масових
вбивств цілих соціальних верств населення, визначених
комуністичною ідеологією, як «ворогів народу».
Очевидний переломний момент зміни внутрішньо
політичного курсу держави відбувся 25 лютого 1956 р.,
на ХХ з’їзді КПРС, у відповідності з рішенням якого
розпочався процес десталінізації, а за ним і новий період
в історії СРСР, що має неофіційну назву «хрущовська
відлига». Її характерними рисами були розвінчування
культу особи Сталіна, ліквідація жорсткої структури
тоталітарної системи, спроба її реформування в напрямку
лібералізації, а також певної демократизації громадського
і політичного життя. Це забезпечило поштовх до
започаткування таких феноменів як «шістдесятництво» і
«дисидентство».
Під впливом зростання опозиційних настроїв серед
широких верств населення все виразніше окреслювалося
формування і зміцнення реальних сил, здатних проти
стояти тоталітарному режиму. Останні, здебільшого,
групувалися навколо свідомої української інтелігенції,
яка в силу властивих їй соціальних функцій, виступала
хранителем національного генофонду, багатовікових тра
дицій українського народу [5, с. 43]. До таких хранителів,
безумовно, ми відносимо патріотичну родину Горинів.
Темі дисидентства і шістдесятництва присвячено
значну кількість досліджень сучасних науковців, зокрема
Г. Касьянова, В. Даниленка, О. Бажана, Б. Захарова,
В. Овсієнка та ін.
Варто звернути увагу на праці Т. Батенка, які надають
велику кількість фактичного матеріалу саме про Михайла
і Богдана Горинів – дисидентів і правозахисників.
Важливими є роботи Б. Бердиховської, яка записала
безліч аудіо–інтерв’ю з провідними представниками
дисидентського руху, серед яких і Михайло Горинь.
Автор даної наукової розвідки має за мету окреслити
вплив родини та студентського середовища на формування
політичних переконань одних із найвизначніших лідерів
руху опору тоталітарному режимові другої половини
ХХ ст. братів Горинів.
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Часткою української історії називають життєпис
родини Горинів. Для багатьох вона, доводячи свою
жертовність упродовж десятирічь, стала мірилом чистоти
національного духу. В числі перших вона була в лавах
останнього національно–визвольного наступу, серед
перших беззастережно підставила своє плече під зведення
будівлі державності [1, с. 24].
Народилися майбутні стовпи українського націо
нального руху в селі Кніселі Жидачівського району
на Львівщині в селянській родині. Михайло 17 червня
1930 р., а Богдан 10 лютого 1936 р. [9, с. 32–35].
Закономірно, що майбутнє становлення молодої лю
дини як високо інтелектуальної, духовної та патріотично
налаштованої особистості прямо–пропорційне її сімей
ному вихованню. Тому й не дивно, що брати Горині
стали на шлях боротьби за відновлення національної
незалежності, як це робили їхні найближчі родичі.
Справі державного відродження присвятив себе
ще дід Богдана і Михайла Горинів – Михайло Горинь,
який був першим головою Кніселівської сільської Ради
часів Західно–Української Народної Республіки, а
відтак зазнавав переслідувань з боку польського уряду.
Невблаганна смерть забрала його ще молодим: він
не прожив і 50–ти років. Шляхом діда пішов і батько
Микола (1905–1988), який уже з молодих літ опинився
у вирі активної громадської і політичної боротьби,
зокрема був головою читальні товариства «Просвіта» в
рідному селі Кніселі. Як згадував Богдан Горинь, його
батько виконував організаційну роботу за дорученням
Організації Українських Націоналістів, керував осередком
підпілля ОУН і був три рази ув’язнений польською
владою. Востаннє – у 1939 р., коли його було засуджено
до розстрілу.
У 1929 р. Микола Горинь одружився із Стефанією
Грек (1911 р.н.), уродженкою мальовничих околиць Нових
Стрілищ. Тоді ж дружина переїхала до сусіднього Кнісела
[1, с. 24].
Виховання Михайла і Богдана проходили в абсолютно
патріотичному вимірі. За словами М. Гориня: «Атмосфера
у нашому домі була сповнена мрій про незалежну
українську державу. Ми були переконані, що настане
такий час, коли Україна стане незалежною, а Галичина
возз’єднається зі Східною Україною. Про таку майбутню
Україну постійно говорили у нас вдома. Селяни, які
сходилися до нас, говорили про таку майбутню Україну,
сперечалися за неї, а я сидів у куточку й жадібно слухав
ці розмови. Якоюсь мірою саме ці розмови мене й
сформували» [3, с. 185].
Додатковим фактором національного вишколу
майбутніх правозахисників став і без того тісний зв’язок
родини із Організацією Українських Націоналістів,
у зв’язку з тим, що їхня рідна мати Стефанія була
двоюрідною сестрою Миколи Лебедя, одного з провідних
діячів ОУН, згодом керівника Проводу ОУН(б) на теренах
України у 1941–1943 рр. [1, с. 25].
Тому, маючи таку родину, питання щодо формування
світогляду братів Горинів по суті стає очевидним. Як
згадувала Стефанія Горинь: «…Сини підростали з розу
мінням, що їхнім найсвятішим обов’язком є служіння
Богові та Україні, бо так робить батько, так навчає мати»
[6, с. 4].
Із новою комуністичною владою, що ознаменувала
свій прихід «золотим вереснем» 1939 року, родина
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Горинів не мала ніяких ілюзій. Михайло ж зустрів її
відмовою становому командирові червоної кінноти зняти
зі студентського кашкета тризуб. Не послухавшись наказу,
втік додому. Другий прихід більшовиків у 1944 р. для
Михайла був ще більш курйозним. Батько був удома,
коли він граючись на подвір’ї угледів енкаведистів, які
хотіли дізнатись від нього, де проживає Микола Горинь.
Відчувши біду, хлопець швиденько зорієнтувався в
ситуації й вказав на їхнього родича, який жив на іншому
кутку села, якого також звали Микола Горинь. Тим часом
встиг попередити батька, якому нічого не залишалось, як
піти у підпілля [2, с. 10].
Залишивши дружину, синів Богдана та Михайла,
стає до боротьби у лави Української Повстанської Армії.
Стефанія Горинь, переслідувана на кожному кроці, разом
із синами потрапляє у список для депортації, хоч чекає
третьої дитини, яка мала от–от з’явитися на світ.
Богдан Горинь розповідає, що 25 грудня 1944 р.
енкаведисти наказали матері зібрати дітей і взяти лише
найнеобхідніше. «Нас мали вивезти, – згадує він. – Мати
наказала нам, щоб ми за всяку ціну втікали. Я попід
возами втік ще в рідному Кніселі, а братові Михайлу
вдалося відлучитися від колони в селі Отиневичах, що
біля Ходорова…» [1, с. 25].
Стефанії Горинь із відчайдушним зусиллям з другої
спроби все ж вдається здійснити втечу. Розшукавши
синів, вона переховується у селі Ятвяги (нині Прибілля
Жидачівського району на Львівщині). Неподалік у
дев’ятницькому лісі, у загоні УПА перебував її чоловік
[1, с. 26].
Життя щодня іскрилося й спалахувало вогнями
самопожертви і мати, не маючи впевненості, що чоловік
повернеться живим, третього сина називає Миколою [2,
с. 11].
«Переховуванню нашому від переслідуванню НКВД
настав таки кінець, – розповідає Богдан Горинь, – Батько
після війни переїхав до м. Ходорова, де влаштувався на
роботу в цукровому комбінаті. Врятувало його те, що після
урядового розпорядження потрапив у розряд дезертирів
радянської армії. Я гадаю, що батько, виходячи з підпілля
на легальщину, мусив радитися з крайовим проводом
ОУН, оскільки продовжував підтримувати контакти з
підпіллям» [1, с. 26].
У 1949 році до Ходорова переїхала вся родина. Богдан,
середущий серед братів (1936 р.н.), досить находився від
школи до школи: після чотирирічного навчання у рідному
княжому селі Кніселі п’ятий клас розпочав у Нових
Стрілищах, а десятирічку закінчував у Ходорові.
Микола Горинь дотримувався думки, що сини повинні
мати вищу освіту, а тому радив їм здобути її у Львівському
університеті, а після його закінчення уже обирати, що
робити далі. Це було відповідь середущому синові, який
вагався, куди вступати – до Університету чи в Художній
інститут, позаяк багато часу віддавав навчанню у відкритій
при цукровому комбінаті студії, де з групою ровесників
оволодівав азами живопису [1, с. 26].
В тому ж 1949 році Михайло Горинь закінчив на
«відмінно» Новострілищанську десятирічку і, за порадою
батька, подався до Львова – міста–осердя європейської
освіти [2, с. 11].
Однак з огляду на те, що М. Горинь не був
комсомольцем, золотої медалі він не отримав. Під
впливом І. Франка хотів вивчати філософію, але у той
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час філософського факультету у Львові не було, його
ще раніше перевели до Києва. Залишки філософського
факультету об’єднали із філологічним. Тому й склав
іспити на відділення логіки та психології філологічного
факультету [3, с. 198].
«Приблизно першого чи другого жовтня перед
студентами нашого факультету виступав Ярослав Галан, –
зазначає М. Горинь, – Я й донині не можу забути цього
виступу. Це був виступ людини, щодо глибини душі
переймається долею свого народу, розуміє його драму.
Через кілька днів після цього виступу прийшла вістка,
що Галана вбито. Сьогодні, коли відкрито доступ до
матеріалів, пов’язаних з убивством Галана, видно, як
режим переслідував цю людину перед самою його смертю.
Після його вбивства влада провела у Львові в середовищі
патріотично налаштованої інтелігенції масові арешти»
[3, с. 198].
З першого ж курсу університету Михайло
Горинь підтримував зв’язки з оунівським підпіллям,
розповсюджував листівки «Хто такі бандерівці і за що
вони борються?» і на таємно перевезеній до Львова
машинці, надрукував свою першу статтю про національну
політику [2, с. 12]. Але ця антирадянська стаття про
сталінську лукаву обіцянку створити українську армію,
так і не була поширена [7, с. 25].
На першому курсі М. Горинь жив в одній кімнаті
з Анатолієм Ферчуком – студентом геологічного
факультету, з яким вони домовилися розповсюджувати
антирадянські матеріали. Одного дня Анатолій заявив, що
йде на нелегальну зустріч, і запитав Михайла, чи не хоче
він піти разом із ним. Звісно він хотів, але вважав, що без
попередження Анатолій не повинен приводити на зустріч
когось незнайомого. Було домовлено, що на зустріч
він піде сам, але попередить свого співрозмовника, що
наступного разу прийде і М. Горинь. Анатолій чекав понад
годину, але конспіратор не прийшов. Виявилося, що по
дорозі на домовлену зустріч його заарештували.
Для того, щоб було зрозуміло, якою тоді була атмосфера
Львова та яким чином подібні арешти здійснювалися, пан
Михайло розповів: «Той арешт відбувся на Академічній
вулиці. Там гуляла молодь. Раптом вулицю з обох кінців
перекрили машини, почалася перевірка документів. Чути
постріли, когось заарештовують, хтось відстрілюється.
Такою була атмосфера у Львові в 1949 році. Зрештою,
й поза Львовом було те ж саме. Коли ви їхали додому,
залізнична міліція перевіряла документи й багаж
пасажирів» [3, с. 199].
Щодо суворості режиму і боротьби проти патріотично
налаштованої молоді, вкотре слугує один факт. «Через
листівки заарештували в 1952–му році одну студентку і
засудили на 25 років ув’язнення, – згадує М. Горинь, – я
її не знав, ми познайомилися уже в 1961 р., але тільки цієї
(1992 р.) зими з’ясувалося, що моя дружина Ольга і була
тією студенткою, котра також мала зв’язки із підпіллям»
[2, с. 12].
Зрештою, на той час в усіх університетах молодь
примушували підтримувати комуністичний порядок. На
студентів, котрі не поступали в комсомол, були заведені
особові справи, їх старалися провокувати. Десь, на
2–3 курсі М. Горинь отримав анонімного листа, в якому
було написано: «Ми знаємо ваші настрої, але вам треба
поступати в комсомол, аби ви стали вчителем і виховували
дітей у такому дусі» [7, с. 26].
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Також із М. Горинем проводили виховні бесіди, але
він твердо казав: ні!, за що в 1953 р. його відрахували з
університету. Додому повертатися він не захотів, тому
записався в діалектологічну експедицію, мета якої
полягала в тому, щоб збирати фольклор на теренах, де
воювала дивізія СС «Галичина», тобто біля міста Броди,
у селах Бонишин, Білий Камінь. М. Горинь провів там
усе літо, зробив багато цікавих записів, після цього
повернувся додому й лише тоді сказав рідним, що його
відрахували з університету [3, с. 199].
Проте, з часом, ліберальний ректор професор Євген
Лазаренко поновлює його на факультеті, а академік
Михайло Возняк пророкує М. Гориню великий шлях у
науці. Його дипломна робота мала назву «Психологія
героїв у новелах М. Коцюбинського» [2, с. 12].
У зв’язку зі смертю Й. Сталіна у березні 1953, з
ініціативи ЦК був організований урочистий прийом
до партії і комсомолу, так званий сталінський призов.
Старшого з братів Горинів викликали в черговий раз
і поставили ультиматум: якщо він хочу закінчити
університет, то мусить записатися до комсомолу. Йому
стало страшенно шкода своєї чотирирічної праці, і у віці
24 років, він вступив до комсомолу й вже без перешкод
закінчив університет у 1954 році. Одначе з огляду на те,
що його родичем був М. Лебедь, до аспірантури його не
прийняли [3, с. 200].
Цього ж 1954 р. успішно складає вступні іспити на
український відділ філологічного факультету Львівського
університету імені Івана Франка брат Богдан. Будучи
надзвичайно обдарованою особистістю, Б. Горинь
магнетував не тільки до своїх ровесників, а й до старшої
генерації діячів української культури, сучасників Івана
Франка, що згодом опинилися у вирі загальноукраїнського
культурного життя 1920–1930–х рр. Відчувши вплив
Франкової епохи – Богдан починає писати. Народжуються
величні задуми, яким не судилося реалізуватись.
Розпочинає осмислювати тему, яка у ті часи була, під
забороною – психологія художньої творчості. Визріває
план створення фундаментальної праці з історії мистецтва
Західної України в першій половині ХХ ст. Не покидало
зацікавлення і політичною проблематикою, зокрема,
успадкування давніх родинних традицій.
Отримавши серед колег у навчанні репутацію
вдумливого диспутанта, Богдан Горинь стає керівником
наукового літературно–критичного гуртка. На засіданнях
спалахували пристрасні дискусії. Богданова однокурсниця
Ольга Вітошинська, згодом дружина письменника
Михайла Осадчого, розповідала, що «Горинь був дуже
цільною натурою ще з першого курсу. З самого початку
він був інший за нас. Вражала його обізнаність у
літературі та загальна ерудиція, яка вирізняла Богдана в
групі. Окрім того, його незалежність та серйозність до
життя переконувала мене, що він стоїть набагато вище від
нас» [1, с. 29].
Потяг до знань був настільки сильним, що практично
усі свої гроші він використовував на придбання книжок,
що через постійне недоїдання негативно відбилося на
його здоров’ї. За словами Б. Гориня: «У мою звичку
ввійшло кожного тижня обходити книгарні й купляти все,
що мене зацікавило з літератури, естетики, філософії,
образотворчого мистецтва. Майже всю стипендію я
тратив на закуп книжок, а тому доводилось обмежувати
себе у харчуванні. Щоб зекономити гроші, я вибирав
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такий режим: зранку чай, в обід суп з хлібом, намащеним
гірчицею, які завжди були на столі у студентській їдальні
безкоштовно. Чим це закінчилось – не важко передбачити.
Виснажений до краю, я захворів і був відправлений у
студентський профілакторій, де під наглядом лікарів
вдалося вийти із дистрофічного стану» [4, с. 40].
Покоління Б. Гориня ще застало живими відомих
діячів літератури та мистецтва Михайла Возняка, Дениса
Лукіяновича, Михайла Яцкова, Михайла Рудницького,
Іларіона Свєницького, Григорія Смольського, Івана Северу,
Ірину Вільде і жадібно всмоктувало слова «патріархів»,
чимало з яких так і не зуміло пристосуватися до
нав’язуваного радянського способу життя. Більшість із них
залишила помітний слід у творчому становленні Богдана
Гориня: серед них і професор Михайло Рудницький,
дотепність та оригінальність лекцій якого заповнювала
вщерть студентські аудиторії. Професор Рудницький був
науковим керівником дипломної роботи Б. Гориня, що
мала назву: «Питання психології художньої творчості у
праці І. Франка «З секретів поетичної творчості».
У квітні 1959 р. Б. Горинь бере участь у науковій
студентській конференції, де читає доповідь на фран
ківську тему. Того ж року за роботу «Іван Франко про
природу і роль фантазії у художній творчості» його
нагороджено грамотою від оргкомітету для проведення
міжобласного огляду студентських наукових робіт.
Глибоке враження на молодого Богдана справили
зустрічі з визнаним літературознавцем Денисом
Лукіяновичем, якому йшов уже дев’ятий десяток. У
нього молодий критик мав можливість познайомитися
з літературою, яку в державних бібліотеках ховали у
спеціальних фондах з обмеженим доступом [1, с. 30].
В 1959 році відбувся захист дипломної роботи
Б. Гориня, яку написану від руки він кілька вечорів
диктував секретарці–машиністці Львівського обласного
управління культури. Вона залишалась після роботи,
передруковуючи на машинці, за відповідну плату, статті і
книжки письменникам, дипломні роботи для випускників
[4, с. 77].
У день захисту науковий керівник професор М. Руд
ницький віддав дипломну роботу зі своїм відгуком, в
якому писав, що це один із тих рідкісних випадків у його
практиці, коли дипломну можна захищати як кандидатську
дисертацію. Спеціально на захист запросили ректора
університету Євгена Лазаренка, який в свою чергу, навіть
попросив авторитетного в той час літературознавця і
критика Семена Шаховського надрукувати дипломне
дослідження у журналі «Жовтень» [4, с. 78].
Успіх для початку наукової кар’єри молодому
науковцеві, здавалося був гарантований. Деканат мав
намір скерувати його як дослідника в Інститут суспіль
них наук (нині Інститут українознавства ім. академіка
І. Крип’якевича).
Державний екзамен з основ марксизму–ленінізму
складено з оцінкою «відмінно». Другий – з історії сучасної
української мови. Тут не могло бути якихось ускладнень.
І раптом виклик до спецвідділу КДБ [1, с. 31].
Жодного разу за п’ять років не був Богдан Горинь
у кабінеті спецвідділу. Від несподіваного виклику
якось тривожно стиснулося серце. Що міг означати цей
виклик? Не зміг збагнути, чому після захисту дипломної
з відмінною оцінкою і здачі «на відмінно» марксизму–
ленінізму ним зацікавилось КДБ. Почав пригадувати
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усі допущені в розмовах з багатьма людьми помилки.
Читання студентам різних факультетів віршів із
забороненої збірки Д. Павличка «Правда кличе!»: «Ти
зрікся мови рідної», «Коли умер кривавий Торквемада».
У голові дзвеніло від невідомості. Нарешті, наче осінило.
Згадав [4, с. 79].
У квітні 1959 р. в Ризькому університеті ім. Петра
Стучки була запланована міжреспубліканська наукова
студентська конференція з гуманітарних питань. Від
Львівського університету у відрядження направили
Богдана Гориня. Там він познайомився з багатьма сту
дентами і викладачами. Доповідь виголосив експромтом,
зробивши фурор. На підсумковому пленарному засіданні
23 квітня знову відзначили його доповідь і вручили цінний
подарунок – «Ян Райнис. Собрание сочинений в трех
томах. Рига, 1954». Від такого успіху у нього закрутилась
голова. Оскільки потяг на Львів відходив пізно ввечері,
в його розпорядженні був майже цілий день. Коли пан
Богдан роздумував, як йому провести день, до нього
підійшли двоє молодих чоловіків, які представилися як
викладачі Ризького університету з кафедри латинської
мови, а також привітали його із нагородою та блискучою
доповіддю. Вони запропонували хлопцю показати місто, а
під вечір запросили на вечерю до помешкання одного з них.
За словами Б. Гориня: «На столі горілка, вино. Відкрили
консерви. Під час розмови на різні теми я розгарячився
і почав розповідати про русифікацію в Україні. Словом
наговорив багато зайвого. Це тепер прийшло запізніле
усвідомлення. І хто ті два типи, що мене возили по місту»
[4, с. 80–81].
Офіцер держбезпеки Кравченко провів жорстку
«виховну» розмову із Б. Горинем, нагадав і про Ригу, і про
те, що вони все знають і все пам’ятають, та розуміють де
краще працюватиметься у майбутньому Богдану.
Наслідки розмови не забарились: на другому
державному іспиті Б. Горинь отримав «задовільно», а
потім й направлення на роботу в Кіровоградську область.
Щоправда там він не затримався, через величезну
кількість філологів, що випускав місцевий педінститут.
Тому йому дали «відпускну», повернувся додому.
Потім доля влаштувала його 20 серпня 1959 р. за
посередництвом митця Володимира Патика на посаду
методиста Будинку народної творчості у Львові.
«Зарплата мізерна, але принаймні є якесь місце у
житті, а далі буде видно» – роздумував Богдан Горинь,
напередодні бурхливих 1960–х років [4, с. 83].
Підбиваючи підсумок викладеного, можна стверд
жувати, що неабиякий вплив на національну свідомість
майбутніх стовпів українського національного руху
справила саме родина, оскільки будучи вихованими в
патріотичному середовищі та переживши в дитячому
віці жахи комуністичної агресії Михайло і Богдан Горині
сформувалися як віддані патріоти своєї Батьківщини,
головним своїм завданням вважали відновлення державної
незалежності України.
В студентські роки обидва намагалися впроваджувати
націоналістичні ідеї серед молоді, свого оточення і
взагалі тогочасного суспільства, шляхом розповсюдження
листівок чи читання забороненої літератури, незважаючи
на каральну радянську ідеологічну машину.
Будучи під гнобленням збоку влади та під їх
постійним прицілом, вони зберегли свою українську
сутність, яка після закінчення ними обома університету
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та формуванням таких феноменів як «шістдесятництво»
і «дисидентство», переросла згодом у свідому боротьбу
проти радянської системи.
Національно–визвольний рух, партизанська боротьба
та масовий героїзм старшого покоління залишили
колосальне враження у свідомості національного
молодняка. «Я по суті все своє життя живу під впливом
тих подій», – признавався Михайло Горинь [2, с. 11].
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Просторово–часові виміри повсякдення
педінститутів УРСР доби «відлиги»
(1953–1964 роки) (Ч.3)
Ілюструються проблеми професійного життя освітян УРСР які виносила
на загал профільна преса періоду десталінізації (1953–1964 рр.). Застосування
методу контент–аналізу дозволило проілюструвати тлумачення викладачами
вишів змістового наповнення власного робочого часу; виявити реальне та
бажане в улаштуванні робочого простору, порівняти оцінювання якості
навчально–виховного процесу, ставлення до організації контролю роботи
вишів з боку центральних органів влади, а також змалювати образ студента–
заочника в уявленні педагогів.
Ключові слова: повсякдення, вища педагогічна школа, десталінізація,
робочий час, обладнання, заочна освіта.

Описуючи просторово–часові виміри професійного
повсякдення освітян, не можемо оминути й питання
якості роботи у змальованих умовах. Тип паче, самі
педагоги звертали увагу на факт власної некомпетентності
у намагання замістити державні підручники посібниками
регіонального майже кустарного виробництва [1].
Враховуючи цей коментар, педагоги тричі за «відлигу»
наголошували на низькій науковій підготовці у своїх
рядах. Найяскравіше ж це виявилося на початку
1960–х. У листопаді 1963 р. це було зроблено у
дотепній формі байки В. Іванова «Осел убогий», яка
висміювала абсурдність окремих наукових розвідок:
«У дисертації писав осел убогий, / Що блохи мають
слух, коли у них є ноги» [2]. Причин недосконалої
науково роботи було безліч – від матеріальної кризи
у вишах до персональної неспроможності займатися
дослідницькою справою. І чи не найбільше цей конфлікт
був помітний у вишах на периферії. У грудні 1963 р.
кореспондент «Радянської освіти» підняв злободенну
питання на прикладі Глухівського ДПІ. Один з деканів
закладу, як охарактеризував співбесідник, зневажливо
констатував відсталість обласних вищих навчальних
закладів: «Написати роботу та ще й захистити її можна
лише у центрі». Такі, як він були охрещені «міщанами
від науки». На противагу цій думці пропагувався образ
людей, які прагнуть до наукової праці навіть з периферії.
Прикладом слугували студенти, які самі збирали рослини,
засушували їх, складали гербарії, малювали таблиці,
робили фотокомпозиції і макети для наукових розвідок [3].
Звісно, це було значне спрощення проблеми. Викладачі
та науковці навіть з відстані півстоліття розуміють, що
одна справа – створення навчального гербарія, інша –
написання фундаментального дослідження. Проте, саме
на таких непорівнюваних прикладах преса намагалася
довести нікчемність аргументів освітян про відмирання
справжньої науки далі від центру.
У 1963 р. полтавські освітяни самі наголошували на
власній безпорадності на науковій ниві. Вони зауважували
на неспроможності самоорганізуватися для найпростіших
наукових заходів. Наприклад, викладачі хотіли послухати
промову–звіт завідувача кафедри педагогіки В. Луцького
про методику науково–педагогічного дослідження, але
за рік часу так і не знайшлося. Не обговорили за три
роки кандидатську дисертацію Б. Богуславської, не
подискутували з приводу нових підручників з історії
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педагогіки та психології для школи. Причина цьому була
доволі банальна: перевантаження звітною документацією
для чергових перевірок з Міністерства. Заходи такого
плану фіксувалися у спеціальному зошиті «Облік
лекцій, доповідей та іншої громадської роботи». Серед
найрозповсюдженіших однотипних записів полтавці
наводили такі: «Взяв участь у обласній нараді директорів
шкіл» з виробничим навчанням – 7 годин», «Відвідав
меморіальний музей Антона Макаренка – 3 години»,
«Вивчив стан партосвіти і політехнічного виховання
працюючих на підприємстві – 10 годині». Були й такі
колеги, хто тижнями не приходили до інституту, а зв’язок
із кафедрами підтримували лише через лаборантів
[4]. Зауважимо, що Міністерство робило неодноразові
зауваження щодо недосконалості організації наукової
роботи у педінститутах країни, проте вони були марними.
У тому ж Полтавському ДПІ освітяни визнавали, що заклад
не реагував на критику контролюючого органу. Ситуація у
науковій сфері залишилася без змін навіть після гострих
зауважень 1961 року. Науковці вишу через два роки потому
продовжували писати у звітах ті ж фрази: статті та брошури
лише готувалися, але не друкувалися. Серед пояснень
наукової пасивності були найрозповсюдженішими
були вивчення літератури та збирання матеріалу.
Кореспонденти «Радянської освіти» не даремно назвали
свою критичну публікацію «Педагогіка і … політика
невтручання», бо більшість вищих педагогічних закладів
намагалися тягнути наукового воза по принципу «не
чіпайте, їдемо, як можемо». Проблема була й у тому, що
в багатьох вишах директори самі не вели наукової роботи,
бо були перевантажені адміністративними справами,
забуваючи, що вони були науковцями. Зразком такого
«негативного наукового персонажу» у квітні 1964 р. був
очільник Запорізького ДПІ Микола Шакало [5].
Проблема якості робочого процесу висвітлювалося у
пресі не лише з сторони наукових звершень. Періодика
торкалася питання рівня підготовки абітурієнтів до
педагогічних вишів та зачіпала справу підготовки
майбутніх учителів. У січні 1957 р. викладачі вишів
обурювалися рівнем знань своїх студентів. Проте, причина
цього була не у відсталості школярів, а у безпорадності
учителі шкіл та викладачів вишів перед бюрократичною
системою. Шкільна програма змінювалася, тоді як вступна
програма до вишів залишалася тією ж, що спонукало
абітурієнтів до помилок. Освітяни, зокрема, зауважували,
що під час вступних іспитів до вишів дітям давали такі
питання з математики, які в школі не вивчалися взагалі.
Наприклад, ще 1947 р. з програми була виключена тема про
модуль переходу від однієї системи логарифмів до іншої,
про тригонометричні функції секанс і косеканс, формула
бінома Ньютона за від’ємних та дробових показників.
Але школярів змушували розв’язувати приклади з
використанням цих правил на вступних іспитах [6].
Другий блок оцінки якості підготовки освітян
складався з двох взаємопов’язаних пунктів: якості
роботи викладачі вишу з подачі нового знання та якості
опанування його студентами.
У листопаді 1953 р. вийшла перша критична стаття
про діяльність Ізмаїльського ДПІ, де однією з головних
вад освіти називалася низька мовна грамотність лекцій
педагогів (докладніше див. [14–16]). Живим прикладом
був викладач марксизму–ленінізму Долгий, що суржиком
викладав свій курс. Кореспондент ішов далі, шукаючи те,
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як вищий педагогічний заклад допомагав підвищувати
інтелектуальний рівень. Проте і тут наштовхувався на
невідповідність, породжену матеріальними труднощами
та браком кадрів і робочого простору. Тому й риторично
запитував читачів: «яку пораду чи допомогу може
отримати студент, наприклад, у кабінеті математики,
коли цим кабінетом керує людина, яка нічого спільного з
математикою не має – вчитель англійської мови»? [7].
Але більшість проблем невідповідності заявленого
рівня викладання та результату діяльності виявлялися уже
після того, як студенти покидали інститутські лави і самі
ставали біля дошки. Тому ряд публікацій, які критикували
підготовку учителя у педінститутах належали перу
колишніх випускників цих закладів. Справжня «батарея»
залпів по неякісному навчанню була випущена у
травневому випуску «Радянської освіти» за 1957 р.
Колишній студент Дніпропетровського ДПІ П. Пузиренко,
а на той час уже й учитель Ново–Мар’янівської школи
Сталінського району Дніпропетровщини, жалівся, що
у виші їх не навчили виразному читанню. Це учителю
довелося опановували вже самотужки [8]. Тут же
І. Онищенко звертав увагу, що викладачі педінститутів
самі визнавали закиди студентів–біологів щодо
необхідності посилення їхньої практичної підготовки,
зокрема роботі на навчальних ділянках та в гуртках
[9]. А випускник Сумського ДПІ В. Ященко жалівся,
що виш не підготував його до активної агітаційно–
пропагандистської роботи [10]. Як бачимо, молоді учителі
хотіли від інституту збільшення практичного компоненту,
а не теоретичного знання.
Одним із пояснень цього була кадрова політика та
матеріальна скрута, яку самотужки педагогічні інститути
подолати були не в силах через специфіку організації
бюрократичної системи керівництва. Преса сама
підводила до цього, критикуючи інші заклади. Так, у
січні 1958 р. описували ситуацію, що скалася у Бердичіві,
де створили новий факультет підготовки учителів
початкового навчання, збільшивши години на навчання
ручній праці, співів, музики та психології. Результат,
начебто, був позитивний: у виші створили студентський
хор, на факультеті працювали викладачі з педучилища.
Проте, була нагальна проблема – на 10 викладачів музики
і співі лише один мав вищу педагогічну освіту. Та й самих
музичних інструментів не було, як і обладнаної музично–
інструментальної кімнати [11].
Якість викладання поєднувалася із уже згадуваною
нами проблемою наукового зросту самих викладачів.
У серпні 1963 р. П. Йова з Ровенського ДПІ вкотре
нагадав, що в районах та областях бракувало викладачів
з науковими ступенями та вченими званнями, які б могли
читати змістовні лекційні курси. Вихід знаходився у тому,
аби запрошувати професорів з інших вузів. Так, у Рівне
приїздили лектори з Ленінградського ДПІ. Зокрема, у
1963 р. знаковими були лекції члена–кореспондента АПН
РРФСР Володимира Мясіщева з психології для студентів
[12].
Окрім власне непідготовленості викладача існувала
й проблема, як студента звести з цим викладачем.
Прикладом цієї «невдалої зустрічі» була ситуація, що
склалася у Житомирі. Старе приміщення педагогічного
інституту вивільнилося після відбудови довоєнного
корпусу. Його ц передали під загально–науковий
факультет (ЗНФ) Житомирського педінститут та
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загально–технічний факультет (ЗТФ) Київського політех
нічного вишу. Проте, намістився дивний контраст.
Кращі викладачі Житомирського ДПІ читали лекції у
двох інституціях – у alma mater та на новоствореному
факультеті. Лекції професорського–викладацького складу
у педінституті виявилися науково глибокими, свіжими
та яскравими. Аж за 200 метрів від ДПІ, в аудиторіях
ЗНФ, вечорами було порожньо, хоча до роботи ставали
ті ж професіонали! Виявилося, що з 1050 студентів ЗНФ
лише 100 навчалося на очному вечірньому факультеті.
Решта була заочники. Тому склалася ситуація, коли
ЗНФ створили, але виш до студента не наблизився.
Як констатували самі житомиряни, лише 10% молоді
працювало під керівництвом викладачів, тому й якість
отримуваного знання була у них відповідною. Решта 90:
варилися у сокові власних про і помилок на місцях. Не
дивно, що в обласному центрі рекомендували. створити
відділи ЗНФ у місцях високої концентрації студентів – у
Коростені, Овручі, Новограді–Волинському та Бердичеві,
аби звести двох суб’єктів навчального процесу разом [13].
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Spacetime dimensions of the daily life of the pedagogical institutes
of the UkrSSR of the «thaw» period (1953–1964) (Part 3)
The article illustrates what problems of the professional life of teachers of
the UkrSSR were covered by the profile press of the period of de–Stalinization
(1953–1964). Application of the method of content analysis allowed to illustrate the
universityteachers’ interpretation of substantive content of their own working time; to
identify the actual and the desired equipping of the workspace, to compare the assess
to the quality of the educational process, the attitude towards the organization of the
control over the work of high schools from the side of the central government, as well
as to describe the way of representation of part–time students in the worldview of the
teachers.
Keywords: everyday life, the higher pedagogical school, de–Stalinization, time,
equipment, distance education.
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Освітня реформа 1958 року на Рівненщині:
суть, впровадження, наслідки
Досліджується процес реалізації в Ровенській області освітньої реформи
1958 року. Аналізуються основні складові перебудови загальноосвітніх
навчальних закладів регіону: поява восьмирічних і одинадцятирічних шкіл,
розширення мережі шкіл робітничої і сільської молоді, запровадження
виробничого політехнічного навчання для старшокласників, утворення шкіл–
інтернатів. Аналіз історичних документів свідчить, що освітні нововведення
досить швидко були втілені в життя. Однак, слабка навчально–матеріальна
база шкіл, брак кабінетів і майстерень, дефіцит вчительських кадрів
ускладнювали роботу навчальних закладів. Вибір професії учнями проводився
без врахування індивідуальних запитів, а їх підготовка не брала до уваги
реальні потреби народного господарства. Ці фактори сприяли тому, що
освітня реформа поступово почне згортатися, а після зміщення Хрущова, буде
відмінена.
Ключові слова: освітня реформа, виробниче навчання, політехнізація,
школи–інтернати, Ровенська область.
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Ліберальні трансформації середини 1950–х років не
оминули освітню сферу. Закон «Про зміцнення зв’язку
школи з життям і про дальший розвиток системи народної
освіти в СРСР» став дороговказом, згідно з яким протягом
1958–1964 років в шкільній справі запроваджувалися
структурні перетворення. В Україні дублюючий закон
«Про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший
розвиток системи народної освіти Української РСР» був
ухвалений в 1959 році. Він містив ряд новацій, зокрема:
вводилась обов’язкова восьмирічна неповна середня
освіта (замість семирічної), середні десятирічні школи
перетворювались у одинадцятирічні політехнічні, що
мали поєднувати навчання із суспільно–корисною працею,
з’являлись школи–інтернати, групи продовженого дня,
батькам дозволялося обирати мову навчання для своїх
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах [1].
До питання реалізації освітньої реформи 1958 року
звертались як радянські, так і українські історики.
Серед останніх наукових доробок слід відмітити роботи
Л. Д. Березівської [2], О. Ю. Яніцького [3], О. А. Марчук
[4]. Їх праці торкаються загальних напрямків перебудови
школи в УРСР і не розглядають перебіг реформи на
регіональному рівні. Тому метою нашої розвідки є
дослідження особливостей проведення освітньої рефор
ми 1958 року в Ровенській (з 1991 року Рівненській)
області.
Стратегічним напрямом роботи школи в законі було
визначено принцип поєднання загальноосвітнього і полі
технічного навчання. З цією метою у школах вводилося
політехнічне виробниче навчання, частина занять якого
проводилася на підприємствах чи в колгоспах. Варто
зауважити, що виробниче навчання в загальноосвітніх
закладах УРСР запроваджено ще з 1954/1955 навчального
року. Цього року в навчальні плани для учнів 5–7 класів
були введені практичні заняття в майстернях і на
дослідних навчальних ділянках, а у 8–10 класах –
практикуми з машинознавства, електротехніки і сільсь
кого господарства. В 1955 році розпочалось активне
створення, переважно в сільській місцевості, учнівських
виробничих бригад. Таким чином на початок 1957/1958
навчального року у Ровенській області 52 школи мали
класи з виробничим навчанням. Політехнічною освітою
було охоплено 2570 учнів 8–10 класів, тобто 5,4% від
загальної кількості дітей середніх шкіл [5, арк. 175].
Значними виявились того року і капіталовкладення на
зміцнення навчально–матеріальної бази шкіл, де орга
нізовано класи з виробничим навчанням – 512 тис. крб.
[5, арк. 179].
Отож, глобальна перебудова загальноосвітніх шкіл в
області розпочалась у 1959 році, після ухвалення Поста
нови Бюро Ровенського обкому КПУ, де ставилось завдан
ня провести протягом 1959–1962 років реорганізацію
128 загальноосвітніх середніх шкіл області таким чином:
1. 64 десятирічні школи перетворити в одинадцятирічні
загальноосвітні трудові політехнічні школи з виробничим
навчанням, перевівши їх навчання з 1959 року на нові
плани і програми;
2. 38 середніх шкіл, що не мають відповідної нав
чально–матеріальної бази, залишити десятирічними
політехнічними школами із виробничим навчанням
і протягом періоду реорганізації ці заклади мають
здійснювати навчальний процес відповідно до старих
навчальних планів і програм;

89

Випуск 114

3. 26 середніх шкіл реорганізувати у восьмирічні
політехнічні школи, а учнів 9–10 класів з цих шкіл
направити до сусідніх середніх навчальних закладів.
В той же час із 407 семирічних шкіл 391 школа
мала перетворитись на восьмирічну політехнічну, 2 –
реорганізуватись в середні 11–річні політехнічні школи,
а 14 шкіл, що не мали контингенту учнів та належної
матеріальної бази, перетворювались у початкові навчальні
заклади.
Разом з тим, до 213 навчальних закладів мала
розширитись сітка вечірніх шкіл робітничої і сільської
молоді, а мережа шкіл–інтернатів зрости до 11. Обласна
влада мала намір перевести до 1962 року всі сільські
школи на однозмінне навчання, а до 1965 року – міські
загальноосвітні.
До 1962 року мережа загальноосвітніх шкіл області
мала налічувати 109 середніх 11–річних, 426 восьмирічних
та 458 початкових – загалом 992 школи [6, арк. 1–3].
Освітні перетворення в області йшли досить швидкими
темпами. Вже з початку 1959/1960 навчального року
виробниче навчання запроваджено у 78 школах області,
а до кінця року всі 115 середніх загальноосвітніх шкіл
мали виробниче навчання. Професію в школах здобували
8408 учнів [7, арк. 32].
Наступного навчального року план охоплення полі
технічним навчанням передбачав залучення 13500 учнів
9–11 класів, проте реальні дані по Ровенській області
становили лише 7030 осіб [8, арк. 60].
Перші підсумки реалізації освітньої реформи місце
вою владою було підбито у 1961 році. В доповіді «Про хід
виконання закону «Про зміцнення зв’язку школи з життям
і про дальший розвиток середньої освіти в Українській
РСР» завідуючий Обласним відділом народної освіти
Хоменко відзвітував, що реорганізацію шкільної мережі
Ровенської області згідно закону завершено і до кінця
1961/1962 н.р. виробниче навчання запроваджено в
усіх середніх школах: промисловий профіль – у 52,
сільськогосподарський профіль – у 84.
Однак, прагнення модифікувати освітню систему в
краї стикнулось із серйозними труднощами, наслідки
яких згодом призведуть до відміни освітньої реформи.
Одним із серйозних недоліків стала слабка навчально–
матеріальна база шкіл. Перетворення шкіл у восьмирічні
і одинадцятирічні значно збільшувало потребу в класних
кімнатах, навчальних кабінетах, учнівських навчальних
цехах, виробничих майстернях. Згідно семирічного плану
в області необхідно побудувати і добудувати 2207 класних
кімнат, 523 навчальних кабінети, 355 майстерень, 89 спорт
залів, причому забезпечення шкільного будівництва,
зазвичай, покладалось на колгоспи. Вони протягом 1959–
1965 років мали збудувати 211 шкільних приміщень та
добудувати 899 класних кімнат, 271 навчальний кабінет,
158 майстерень, 45 спортзалів [5, арк. 94].
Для проведення структурних перетворень в освітній
галузі були залучені значні кошти та ресурси із обласного
бюджету. Аналіз структури видатків свідчить, що у
1959 році на народну освіту виділено 160 мільйонів крб.,
що становило 38,1% обласного кошторису. Наступного
року тільки на капітальне будівництво загальноосвітніх
шкіл регіону субвенції складали майже 10 мільйонів
крб., що становило 102% від плану [7, арк. 82–83]. З
іншого боку, показовим є той факт, що у 1959 році в
області побудовано за державні капіталовкладення тільки
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дві середні школи на 800 учнів, а за кошти колгоспів –
32 школи на 6720 місць та добудовано 406 класних кімнат
на 16240 учнівських місць [5, арк. 105].
За дев’ять місяців 1960 року загальний приріст
шкільної площі по області становив 33500 учнівських
місць. Як наслідок, в області з’явились райони, де всі
школи перейшли на однозмінне навчання – Острозький,
Демидівський, Клеванський. Проте, накреслені заходи
райкомів та виконкому КП УРСР від 30.05.1960 року
«Про перевід у 1960 році 295 шкіл Ровенської області на
однозмінне навчання» не виконано: у 1963 році третина
шкіл (314) області проводили навчання у дві зміни.
До 1961 року помітно зросло число навчальних
кабінетів: в порівнянні з попереднім роком кількість
кабінетів збільшилась на 265 і становила 773 [7, арк. 154].
Отже, питання будівництва шкіл постійно було на
контролі обласних органів влади. Реальні ж проблеми
виникали в ході створення навчально–матеріальної бази
політехнічного виробничого навчання, які залишались
актуальними протягом всього часу здійснення пере
творень.
Базою для запровадження політехнічного навчання
були колгоспи, ремонтно–технічні станції (РТС) і під
приємства області. Загалом вони виділили 3270 робочих
місць, з них 880 місць на промислових підприємствах,
1538 – на РТС, 86 – в техучилищах і технікумах, 339 –
на транспортних підприємствах, 15 – у будівельних
організаціях [7, арк. 32]. Крім того, Львівський Раднаргосп
зобов’язав керівників підприємств області побудувати і
обладнати учнівські навчально–виробничі цехи і полігони
(табл. 1). Відтак, кількість робочих місць у цехах,
дільницях, полігонах до 1964 року мала становити більш
ніж десять тисяч [9, арк. 1–3].
Таблиця 1
План створення учнівських виробничих цехів
та дільниць у Рівненській області
Роки

Учнівські навчально–
виробничі цехи

Учнівські виробничі
дільниці

1961

9

5

1962

6

4

1963

3

4

1964

1

3

Джерело: [7, арк. 125].
Попри оптимістичні завдання, до середини 1961 року
в регіоні був створений лише один навчальний цех – на
Дубенській трикотажній фабриці та дві дільниці – на
Костопільському домобудівному комбінаті і Ровенській
швейній фабриці. Дещо виправилась ситуація до
1963 року: працювало 3 виробничих навчальних цехи,
розрахованих на 166 робочих місць, де проходили
виробниче навчання 617 учнів; 1 дільниця на 20 робочих
місць, де навчались 100 учнів та 3 полігони на 58 місць, де
здобували професію 146 учнів. 518 учнів старших класів
через брак робочих місць проводили виробниче навчання
у 14 шкільних виробничих майстернях [9, арк. 30].
Подібна тенденція спостерігалась у всіх регіонах
України, адже загалом по республіці у 1963/1964
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навчальному році введено в дію тільки 9 цехів [9,
арк. 286]. Рада Міністрів УРСР визнавала, що робочих
місць, виділених для виробничого навчання учнів, не
вистачає, а обладнання існуючих навчальних цехів,
шкільних майстерень застаріле. Значна частина учнів
не забезпечена окремим робочим місцем і працювала
одночасно з робітниками. Під час перевірки шкільних
майстерень та робочих місць школярів у навчально–
виробничих цехах і дільницях виявлено серйозні
порушення правил техніки безпеки: приміщення не
оснащені вентиляторами, верстати працюють без
місцевого освітлення, деревообробні верстати не мають
запобіжного обладнання, без гальмуючих пристроїв
[10, арк. 61]. При цьому низький рівень матеріального
забезпечення виробничого навчання пояснювався
виключно недостатньою увагою зі сторони керівників
базових підприємств, які не створили належні умови для
отримання учнями робітничих професій [9, арк. 1–3]. Дещо
іншою була позиція керівників підприємств. Зокрема,
директор Ровенського льонокомбінату у відповідь
на звинувачення інспектора Облвно у невиконанні
Комбінатом постанови про створення навчального цеху,
заявив: «Подивіться як поставлене питання. Попросились
до нас, ми їх прийняли для виробничого навчання, а тепер
ще й вимагають цех» [9, арк. 133]. Справді, підприємства,
витрачаючи всі ресурси на виконання семирічного плану,
не мали особливої зацікавленості у створенні цехів для
учнів. Крім того, кошти на будівництво мали виділятися із
бюджету підприємства.
А от питання організації виробничого навчання
учнів сільських шкіл було розв’язано краще. Основною
формою практики з виробничого навчання по сільсько
господарському профілю була учнівська навчально–
виробнича бригада. В 1961/1962 навчальному році в
регіоні було створено 82 учнівських бригади. Вони
обробляли 732 га землі і часто використовувались
колгоспами як додаткова робоча сила [11, арк. 13].
Зрештою, недоліки в організації виробничого
навчання призвели до того, що із 3688 кваліфікованих
робітників, яких випустили середні школи Ровенської
області у 1964 році, лише 925 учнів проходили виробничу
практику на базі підприємств [9, арк. 246].
Труднощі виникали із працевлаштуванням випускни
ків шкіл, адже підбір спеціальностей для виробничого
навчання здійснювали не керівники базових підприємств,
а в основному директори шкіл, які не зважали на
стан матеріального забезпечення школи та потреби
народного господарства краю. Вибір професії школярами
здійснювався без врахування їх індивідуальних запитів.
Як наслідок, в регіоні зростала кількість учнів, що
вивчала вузькі спеціальності, які не були затребувані на
ринку праці [9, арк. 132].
Нова концепція розвитку школи, що запроваджувала
збільшення терміну навчання, введення політехнічної
освіти передбачала зміни в підході до кадрового
питання. Попри щорічно зростаючу динаміку кількісних
показників вчительства в області, в 1959 році в навчальних
закладах краю не вистачало 800 вчителів 5–10 класів [12,
арк. 42]. Наступного року ця цифра зросла і число освітян
становило 975 вчителів. Заявки Ровенського Облвно до
Міністерства освіти УРСР надіслати в область вчителів
з інших регіонів УРСР виконувались менш ніж на 50%.
Так, у 1960 році Міністерство запланувало надіслати до
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загальноосвітніх закладів краю лише 522 вчителя, з яких
при розподілі 96 не виявили бажання їхати в Ровенську
область [7, арк. 99].
Теоретичну складову виробничого навчання мали
забезпечувати інженерно–технічні кадри базових промис
лових підприємств. Практичне виробниче навчання
здійснювалось учителями, інструкторами, кваліфіко
ваними робітниками, майстрами, техніками [13, с. 35].
Було визначено, що для якісної перебудови школи
необхідно 387 викладачів виробничого навчання. Тому
до розв’язання проблеми забезпечення вчительськими
кадрами були залучені не лише органи освіти, а й
Львівський Раднаргосп та обласні управління сільським
господарством. Вони щороку виділяли для підготовки
керівників виробничого навчання для шкіл області
2 інженерно–технічні працівники та 3 фахівці сільського
господарства [14, с. 197].
У 1961/1962 навчальному році спецпредмети виклада
ли 411 вчителів. З них: інженерів з вищою освітою – 52,
середньою спеціальною освітою – 64, агрономів з вищою
освітою – 22, із середньою спеціальною освітою – 30,
вчителів шкіл – 126, серед них 82 педагоги мали вищу
освіту. Однак, Колегія Міністерства освіти в доповідній
записці «Про стан виробничого навчання в міських
загальноосвітніх середніх школах УРСР» повідомляла
про непоодинокі випадки, коли для проведення уроків з
політехнічного навчання базові підприємства виділяли
малокваліфікованих працівників, які не могли працювати
викладачами [9, арк. 288].
Питання поповнення освітянських кадрів мало бути
вирішене шляхом залучення педагогів до численних
курсів підвищення кваліфікації та семінарів. Курсовою
системою Облвно та Інституту вдосконалення кваліфікації
вчителів у 1960 році було перепідготовлено 850 вчителів
області, а в 1962 році – 201 викладач праці в майстернях
і 91 викладач виробничого навчання промислового та
сільськогосподарського профілів. Частина шкіл потребу у
вчителях політехнічного навчання реалізовувала шляхом
перекваліфікації вчителів предметів природничого
циклу. На дворічні курси без відриву від виробництва
направлялись вчителі фізики, хімії, біології [5, арк. 95].
Серед освітян активно здійснювалась просвітницька
робота щодо реорганізації шкіл. Тільки протягом
першого півріччя 1959/1960 навчального року проведено
33 обласних і міжрайонних семінари з питань перебудови
школи та 4 науково–практичні конференції з питань
обміну досвідом роботи вчителів виробничого навчання,
фізики, біології, математики і трудового виховання [12,
арк. 20, 25].
Освітні перетворення 1958 року спричинили появу і
поширення в області шкіл–інтернатів. Вони вважались
найбільш ефективними закладами для виховання
«будівельників комунізму». Ідея створення таких шкіл
відображала прагнення «витягти» дитину зі звичного
середовища і перемістити її в певний «ідеальний»
навчально–виховний заклад. Реалізація цього напрямку
реформи в Ровенській області досить швидко призвела до
кількісних зрушень (табл. 2).
Загалом контингент вихованців шкіл–інтернатів краю
до 1965 року мав зрости в 14 разів, а силами колгос
пів заплановано побудувати протягом семирічки у всіх
19 районах області по школі–інтернату [5, с. 203]. Проте,
грандіозні плани радянського керівництва з розширення
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мережі шкіл–інтернатів не підкріплювалися фінансовою
допомогою. І хоч в 1958 році на потреби шкіл–інтернатів
з обласного бюджету асигновано 7,5 мільйони крб., а в
наступному році видатки становили вже 9,6 мільйони
крб., з яких 2,7 мільйони крб. передбачені на будівництво
житлової площі, більшість шкіл–інтернатів не відповідали
вимогам середньої школи. Новостворені заклади,
зазвичай, займали недобудовані або старі приміщення, де
були відсутні кімнати достатнього розміру, не обладнані
навчальні кабінети [15, с. 54].
Одним із положень нового закону, що регламентував
життя школи, стала норма про обрання батьками більшістю
голосів мови навчання своїх дітей. Незважаючи на те, що
ззовні демократичний проект сприяв русифікації народної
освіти загалом по УРСР, в західноукраїнських областях,
і Рівненщині зокрема, більшість учнів все ж навчалася в
українських школах. Статистика свідчить про зростання
чисельності учнів українських загальноосвітніх закладів
протягом 1956–1965 років [16, арк. 71].
Таблиця 2
Школи–інтернати Рівненської області
1957/
1958

1958/
1959

1960/
1961

1962/
1963

1964/
1965

4

4

7

11

13

Контингент
учнів

390

995

1986

3800

4599

Контингент
вчителів

55

124

210

306

363

Роки

Кількість
інтернатів

Отже, шкільна реформа, започаткована радянським
керівництвом 1958 року, внесла значні зміни в народну
освіту Ровенської області. Створено мережу восьмирічних
шкіл, шкіл–інтернатів, а всі середні школи краю
реорганізовані в одинадцятирічні політехнічні школи з
виробничим навчанням. Проте, швидко далися взнаки
недоліки освітніх нововведень, оскільки перетворення
не були забезпечені ресурсами. Це спричинило слабку
матеріально–технічну і навчальну базу шкіл та дефіцит
вчительських кадрів. Вибір професії учнями проводився
без врахування індивідуальних запитів, а їх підготовка не
брала до уваги реальні потреби народного господарства.
Ці фактори сприяли тому, що освітня реформа поступово
почне згортатися, а після зміщення Хрущова в 1964 році,
буде відмінена.
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Education reform of 1958 year in Rivne region:
essence, implementetion, consequences
In article we investigated the process of implementation an education reform
of 1958 year in Rivne region. Is being analyzed main components of restructuring
in secondary schools in region: the appearance of eight and eleven years schools,
network expansion of rural and workers schools, the introduction of production
polytechnic education for high school student, establishment of boarding schools. The
analysis of historical documents showed us, that education innovations were quickly
implemented. However, weak material and educational base, shortage of classrooms
and workshops, shortage of teachers complicated the work of educational institutions.
The career choice of pupils were held without individual requests, and their
preparation did not take in mind real needs of economy. These factors contributed,
that reform was gradually prepared to stop and after Hruschov displacement was
finally canceled.
Keywords: education reform, industrial training, politehnizatsiya, boarding
schools, Rivne region.
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Участь України в інтеграційних процесах СНД
у баченні російського політикуму у 1990–х рр.
Розглядається ставлення російської суспільно–політичної еліти до
інтеграції України в СНД. Обговорюються питання, що стосуються
внутрішньополітичної дискусії, яка виникла в РФ навколо участі України в
інтеграційному об’єднанні. Робляться висновки про те, що питання участі
України в СНД постійно перебувало на порядку денному українсько–російських
стосунків та викликало особливий інтерес з боку суспільно–політичного
середовища РФ. Відмова України повністю взяти участь у СНД стала однією із
основних причин перегляду та зміни Росією своєї зовнішньої політики.
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На відміну від публічного засудження світовою
спільнотою російської анексії півострова Крим і окупації
проросійськими воєнізованими формуваннями територій
Донецької та Луганської областей, з боку Співдружності
незалежних держав не прозвучало жодної офіційної
реакції. Натомість, у лютому 2014 року Секретаріат
СНД проігнорував звернення Верховної Ради України з
вимогою провести екстрене засідання країн–учасниць
організації для обговорення ситуації навколо Криму. Це
викликало негативну реакцію в українському політикумі.
Вітчизняне МЗС виступило із заявою про те, що Україна
відмовляється від головування в СНД у 2014 році,
оскільки організація перетворилась на «інструмент
реалізації інтересів окремих її членів, зокрема Російської
Федерації» [12]. Попри офіційні заяви низки українських
політиків про початок виходу нашої держави з СНД [32],
у вересні 2015 року МЗС України повідомило, що Україна
вирішила зберегти участь у Співдружності. Це рішення
пояснювали наявністю низки міждержавних договорів у
рамках СНД, хоч і уточнювали, що в даному випадку мова
не йде про Росію [31].
Членство України в СНД на тлі російської агресії проти
нашої держави, актуалізує необхідність вивчення місця
СНД у реалізації зовнішньополітичних інтересів РФ.
Актуальним для дослідження є візія російської суспільно–
політичної еліти на участь України в інтеграційних
процесах СНД. Окрему зацікавленість викликає ставлення
російської суспільно–політичної думки до членства
України в СНД впродовж 1990–х років, оскільки саме
тоді, на наш погляд, влада РФ найактивніше намагалася
залучити Україну до членства в Співдружності.
На взаємини між Україною та Росією у рамках СНД
звертали свою увагу чимало українських та іноземних
дослідників. У переважній більшості вони намагалися
простежити взаємозв’язок між участю України в СНД та
станом українсько–російських відносин. У вітчизняному
історичному дискурсі питанню взаємин України та РФ у
рамках СНД присвячено чимало досліджень, серед яких
варто виокремити праці В. Банаха [2], М. Білоблоцького
[3], Б. Парахонського, С. Кульчицького [20].
Дана стаття має на меті окреслити основні візії,
які існували серед російського політикуму на питання
участі України в інтеграційних процесів в СНД впродовж
1990–х років.
Підписані у грудні 1991 року Біловезькі угоди офіційна
пропаганда Кремля трактувала не стільки як угоди, що
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зафіксували крах СРСР, скільки як угоди про створення
нового міждержавного утворення – Співдружності
незалежних держав [34, c. 94]. На думку російського
політикуму, СНД була зразком державного утворення,
що повинно було зберегти політичні та економічні
зв’язки між колишніми радянськими республіками. Як
згадував голова МЗС РФ у 1998–2004 роках Ігор Іванов,
на ранньому етапі існування СНД багатьом з російських
демократів здавалось, що історичні обставини та зв’язки
між республіками, були достатньою передумовою для
його перетворення у повноцінне інтеграційне об’єднання
[13, c. 103]. Ідеологи російських ліберальних реформ
були переконані, що існування СНД дасть можливість
безболісно провести економічні реформи для формування
у країні ринкової економіки. В свою чергу, потребу
створення наддержавних органів управління СНД
пояснювали необхідністю ефективного врегулювання
суперечностей між республіками, що виникли у період
«пустоти після Новоогарьовського процесу» [14].
Варто зауважити, що попри офіційне декларування
намірів будувати із колишніми радянськими республіками
повноцінні двосторонні відносини, офіційна Москва у
своїй зовнішньополітичній доктрині не відмовлялася
від передової ролі Росії в СНД. Голова МЗС РФ у 1990–
1996 роках Андрій Козирєв чітко окреслював завдання,
які ставила перед собою Росія в СНД. За його словами,
це «єдине військо, інтегрована економіка, унікальний
культурний простір та спільна російська мова» [27, c. 95].
Пріоритетність СНД у реалізації зовнішньої політики
РФ також була зафіксована в «Основних положеннях
концепції зовнішньої політики РФ», – концептуальній
версії зовнішньополітичного курсу Росії, у якій
знайшли своє відображення ілюзії та настрої російських
реформаторів початку 1990–х років [19]. Водночас, коли
Росія намагалася зберегти потенціал СРСР у військовій
та політичній сферах, стратегічною метою більшості
інших країн СНД було закріплення власної державності
та подолання залежності від Росії [7, c. 83].
У масштабі СНД особливо значущими для РФ були
взаємини з Україною, яка посідала одне із ключових місць
у механізмі повноцінного функціонування об’єднання. На
цьому, зокрема, акцентував увагу і перший російський
президент Борис Єльцин, який ще під час обговорення
нових форм політичного та економічного союзу республік
СРСР, відверто заявляв, що «жоден із майбутніх союзів
між республіками не є можливим без участі у ньому
України».
Спроба РФ залучити Україну до нового «російсько
центричного» об’єднання наштовхнулась на протидію
українського суспільства, яке не бажало повертатись в
СРСР. Разом з тим, українська влада розуміла важливість
економічного співробітництва у рамках СНД. Тому при
збереженні економічних зв’язків із РФ офіційний Київ
одночасно намагався утвердити усі атрибути суверенної
держави. Українські парламентарі побоювались, що СНД
зможе перерости у наддержавну структуру федеративного
чи конфедеративного характеру, а тому оголосили, що
Україна уникатиме інституціоналізації будь–яких форм
міждержавного співробітництва [23, c. 773].
Залишаючись у складі Співдружності, Україна
виступала
послідовною
противницею
створення
виконавчих наддержавних структур у межах організації.
Посилаючись на положення у Декларації про державний
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суверенітет, влада України відмовилась від участі у
роботі Міжпарламентської асамблеї СНД, не приєдналася
до низки угод зі створення координаційних органів
Співдружності. Також вона відмовилась брати участь
у Договорі про колективну безпеку, підписаному в
Ташкенті в травні 1992 року, а також узгоджувати свою
зовнішньополітичну діяльність через спільні координуючі
інститути СНД.
Політичне лавірування української влади із вступом
до СНД викликало неоднозначну реакцію серед
російської суспільно–політичної еліти. Представники
демократичного російського уряду та інтелігенції
наполягали на необхідності участі України у новій
міждержавній структурі. При цьому, вони апелювали
насамперед до економічної сторони проблеми: руйнація
традиційних міжгосподарських зв’язків між колишніми
союзними республіками могла лише поглибити
економічний хаос. Зокрема, наполягав на участі України
у Економічній співдружності міністр економіки РФ у
1994 році Олександр Шохін. За його словами, в інтеграції
із країнами СНД та з Росією насамперед мала бути
зацікавлена сама Україна. Також Шохін прямо пов’язував
інтеграцію України в структури СНД із наданням їй
економічної допомоги [29]. Іншим аргументом на
користь участі України до СНД стало апелювання до
спільної історичної та культурної спадщини, яка просто
таки створювала усі сприятливі умови до подальших
інтеграційних процесів в межах СНД.
Російська суспільно–політична еліта не була
єдиною у своєму баченні перспектив СНД. Скептики
переконували, що СНД не зуміє виправдати покладених
на неї сподівань. Як аргумент на користь такого
твердження, вони вказували на позицію України у
процесі ратифікації міждержавних договорів. До слова,
досить песимістично сприймало майбутнє СНД також
російське суспільство. Зокрема, на початку 1992 року
більшість опитаних росіян стверджували, що побоюються
конфліктів між республіками, а розпад СНД передрікали
19% респондентів. Тих, хто вірив, що створення СНД
ознаменує початок нової інтеграції та украплення
відносин між пострадянськими республіками у 1993 році
було 9%. У 1995 році їхня кількість зросла до 18% і у 1998
році сягала найбільшого результату – 27%, після чого
знову почала демонструвати спад. Прогнозували розпад
СНД у 1993 році 15%, у 1995 – 13%, у 1998 році – 13%,
хоч після 1999 року відбулось різке збільшення – до 21%.
Конфліктний потенціал в СНД вбачали у 1993 р – 16%
респондентів, а вже до 1999 їхнє число зменшилось до
10% [15].
Націонал–патріоти розцінювали політичне лавіру
вання Києва як зрадницьку політику щодо російських
національно–державних інтересів. Критикуючи позицію
України щодо СНД депутат Держдуми РФ та голова
комітету по СНД та зв’язках із співвітчизниками
Костянтин Затулін стверджував, що президент України
Леонід Кравчук всупереч того, що був одним із ініціаторів
СНД, від початку розглядав цей акт як форму обману, який
був покликаний «для того щоб заспокоїти народи» [6].
Існували сумніви і щодо економічного співро
бітництва з Україною та його вигоди для Росії. СНД
називали недієздатним утворенням від якого слід
відмовитись якнайшвидше, щоб приступити до створення
конфедеративного союзу євразійських держав. Ставлення
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російських націонал–патріотів до членства України в
СНД досить влучно відобразила стаття історика Якова
Пляйса. Він переконував, що всупереч небажанню
України входити до складу СНД, міждержавне утворення
на пострадянських теренах мало існувати. Економічна
ситуація, за словами Пляйса, рано чи пізно змусила б
«українських сепаратистів та націоналістів увійти у
новий союз». Становище України він характеризував,
як таке, що «дійшло до ручки», а тому прогнозував, що
Україна погодиться увійти не лише у економічний союз,
але, з часом, погодиться взяти участь і в інших союзах
у рамках СНД [25, c. 3]. У новому союзному утворенні
Україні пропонувалось відвести роль частини федерації,
а саме СНД у перспективі могло перетворитися на тісне
національно–державне утворення. Один із знакових
націонал–державників Росії Сергій Бабурін називав СНД
«химерою», а тих, хто був здивований неефективністю
Співдружності, – «нещирими та нікудишніми» політиками
[1, c. 145–146].
В Україні заяви російського політикуму вважали
проявами імперського мислення, а перспектива побудови
конфедерації сприймалась не інакше як шлях у напрямі
відновлення СРСР. Такі побоювання розуміли і в Росії.
Активний учасник російського демократичного руху 1990–
х років Євген Кожокін умовою політичного зближення
з Україною називав повагу росіян до утвердження
українцями власної повноцінної державності. За його
словами, саме тоді, коли «Україна буде впевнена, що у цій
стратегічній меті їй нічого не загрожує, вона перестане
побоюватися союзу з Росією» [16, c. 74]. Водночас, на
думку Кожокіна найоптимальнішим варіантом побудови
українсько–російських взаємин, міг би стати досвід США
і Канади, коли за наявності самостійних урядів, армії та
валюти, мають місце прозорі кордони, взаємопов’язані
економіки [16, c. 74]. Також із добросусідськими
безконфліктними відносинами з Україною пов’язували і
те, що Росія зуміє залишитись європейською державою
[21]. Російський політолог Олексій Богатуров був
переконаний, що уникнути сумнівів та припинити
побоювання України, щодо можливих спроб Москви у
формі «реінтеграції» нав’язати Києву свій протекторат
можна було лише законодавчо зафіксувавши прагнення
до створення незалежних держав у своїх країнах [4, c. 78].
Під
час
загострення
проблеми
кримського
сепаратизму у 1992–1994 роках зросла і гострота
заяв, які лунали на адресу України з боку російських
політиків та інтелектуалів. Російський націоналіст–
великодержавник Олександр Солженіцин критикував
владу РФ за легковірність з якою та проводила політику
на пострадянському просторі, зокрема і щодо України.
Солженіцин критикував СНД, як «крихку, безжиттєву»
організацію, що виникла після того, як український
президент Леонід Кравчук відмовився від участі у новому
союзі [30]. Натомість, російський публіцист Наталія
Константинова стверджувала, що ситуація навколо Криму
у 1994 році прямо впливала на інтеграцію України до
СНД, оскільки саме через вихідців із РФ, які сформували
кримський уряд у багатьох українців вбачалася «рука
Москви», яка підбирається до півострова [17, c. 2].
Російські політики дорікали українській владі у
нещирості заяв про бажання інтеграції в СНД. Причиною
цього була так звана політика «багатовекторності»,
яку демонстрував президент Леонід Кучма. Щоправда,
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більшість російських науковців та представників влади
були згодні в тому, що за наявності політичної волі, СНД
могло продовжувати своє існування як «круглий стіл»
колишньої радянської культурно–історичної спільності,
як механізм посередництва і як поле для інтеграційних
ініціатив [8].
Характерним для російської політичної думки
другої половини 1990–х років стало зображення
усієї проблематичності відносин України з СНД. У
цьому контексті навіть існував термін «випробування
Україною». Російські політик Костянтин Затулін та
політолог Андранік Мігранян констатували, що у випадку
якщо Росія намагатиметься перетворити СНД на дійсну
і дієздатну Співдружність, їй не минути, і рано чи пізно
потрібно буде пройти через випробування у відносинах
з Україною. Саму ж Україну розглядали як бастіон
Північноатлантичного Альянсу на західних кордонах
Росії. «Ні союз з Білоруссю, ні, тим більше, інші варіанти
просування інтеграції не гарантують повного спокою Росії
за свою безпеку і цілісність, якщо не вдасться запобігти
перетворенню України на бастіон проти інтеграції,
альтернативний центр сили на території колишнього
СРСР» [11], – констатували вони. Підсилювали такі
побоювання і служби Зовнішньої розвідки РФ, яка у своїх
звітах інформувала, що впливові круги Заходу протидіють
Росії у спробі утвердитись як наддержаві. Для економічної
та політичної вигоди начебто використовувалась теза про
«намагання Росії прибрати до рук інші держави СНД».
На думку російської розвідки саме через ізоляціоністську
політику країни Заходу розглядали можливість співпраці з
країнами СНД [26, c. 1, 2].
На середину 1990–х років значна частина російського
політикуму розглядала недавні союзні республіки,
як нездатні до незалежного існування держави,
відмовляючись визнати Росію у її нових кордонах і
уявляючи її як мінімум у розмитих межах «етнічної Росії».
Вона сприймала СНД не інакше як периферію Росії, яка
потребувала контролю [7, c. 79]. Небажання входити до
ініційованого Росією утворення, курс на встановлення
повноцінних відносин із Заходом підривали життєздатність
СНД. Влада РФ виявилась неготовою до того, що низка
республік вирішить не входити в СНД, а Україна ще й
розпочне процес знищення системи єдиного військово–
політичного та економічного простору та створюватиме
власні збройні сили [22, c. 4]. З цим російські політологи
пов’язували труднощі у місці РФ на міжнародній арені.
Невдачі інтеграційних процесів у межах СНД, а також
посилення критики зовнішньополітичного курсу з
боку політичних опонентів, здебільшого представників
націонал–державницього та лівого політичного табору,
змусила російську владу розробити нову програму дій
на пострадянському просторі. «Стратегічний курс Росії
з держави–учасниками СНД» від 14 вересня 1995 року
значно відрізнявся від концепції зовнішньої політики
1993 року. У ньому було чітко зафіксовано, що СНД є
сферою головних державних пріоритетів та інтересів
РФ, головним пріоритетом її зовнішньої та внутрішньої
політики. Передбачалось утворення спільного грошового
союзу з російським рублем, як резервною валютою,
формування транснаціональних фінансово–промислових,
виробничих,
науково–технічних
структур.
Також
передбачалось утворення оборонного союзу в галузі
національної безпеки на основі спільних інтересів та
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військово–політичних цілей [24, c. 552]. Держави СНД
також розглядалися як сфера геостратегічних інтересів
РФ, а отже посилення впливу інших глобальних сил в
країнах СНД трактувалося як загроза національній безпеці
РФ [20, c. 63–64]. Про зміну тону в діалозі з країнами
СНД заявив прем’єр–міністр РФ Віктор Черномирдін,
зазначивши, що Москва надалі проводитиме значно
жорсткішу політику щодо країн Співдружності [28].
Однак у цій концепції інтеграційна риторика РФ значно
переважала над реальними цілями та інтересами держав
СНД, а тому плани військового, митного та валютного
союзів залишились існувати на папері.
Процес «розлучення» фактично закріпився із укла
денням у 1997 році базового Договору України з Росією.
І хоча ратифікація Договору у РФ супроводжувалася
гучними політичними скандалами, його підписання
в цілому ознаменувало завершений процес розпаду
пострадянського геополітичного простору. СНД у по
дальшому збереглося як його залишкова модель, яка з
часом та і не виправдала свого існування.
Межа ХХІ століття охарактеризувалась початком
нового етапу у формуванні політики Росії щодо СНД [13,
c. 109]. При цьому російські аналітики визнавали, що
СНД без участі у ньому України, своїм виглядом мало
чим відповідало реальним потребам Росії. При цьому,
існувало розуміння, що боротьба за збереження СНД
не лише не допомагатиме у реалізації інтересів РФ, але
й гальмуватиме багато процесів не лише у Росії, але
й на усьому пострадянському просторі [33, c. 19–24].
Оцінюючи зовнішню політику України на зламі ХХІ сто
ліття директор інституту країн СНД Костянтин Затулін
стверджував, що вона разом з іншими пострадянськими
республіками намагається протистояти посиленню
Росії на міжнародній арені, таким чином звернути на
себе увагу США та НАТО [35]. За його словами Україна
використовувала СНД як інструмент «стримування
і противаг» для нової Росії. Водночас, російський
політикум був переконаний, що ціла низка регіональних
організацій, зокрема проект Балтійсько–Чорноморського
кордону, чи Організація за демократію та економічний
розвиток ГУАМ спрямовані на розвал СНД, політичну та
економічну ізоляцію Росії [10]. А через участь держави
СНД в організаціях економічного і військово–політичного
характеру, самі структури Співдружності перетворюються
на фікцію [9]. Не виключено, що саме такі міркування
привели до того, що Росія поступово відмовлялася від
ідеї втягування нових держав до СНД, хоч і не припиняла
співпрацю з ними у рамках інших регіональних
організацій. В оновленій концепції зовнішньої політики
РФ, що побачила світ вже у 2000 році, було зафіксовано,
що Росія в рамках СНД буде визначати параметри та
характер своєї взаємодії із іншими державами учасниками
СНД, як у цілому так і в рамках інших регіональних
об’єднань – Митного союзу, Договору про колективну
безпеку [18, c. 10].
Висновки. Більшість російської суспільно–політичної
еліти розглядала існування СНД як передумову до
створення нової «російськоцентричної» держави на
пострадянському просторі. СНД мала стати інструментом
у процесі об’єднання колишніх радянських республік
навколо Росії.
Україна посідала ключове місце у планах такої
інтеграції. Однак політичне лавірування у процесі
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ратифікації домовленостей по СНД, що обмежували
суверенітет та національні інтереси держави, не дозволив
Співдружності перетворитися на потужну регіональну
організацію. Дії української влади викликали критику та
незадоволення з боку російської суспільно–політичної
еліти. Більшість російського політикуму розглядала
СНД як елемент збереження політичної «імперської
цілісності», де колишні союзні республіки не розглядалися
як повноцінні суб’єкти міжнародного права.
У середині 1990–х років все більше очевидним
ставало те, що схожа конструкція «співдружності навколо
Москви» не може бути реалізованою, оскільки потребує
значних матеріальних вливань. Невдачі інтеграційних
процесів у межах СНД, а також посилення критики
зовнішньополітичного курсу влади з боку центристських
і лівих партій парламенту змусили російську владу
переглянути свою політику щодо СНД, що вилилось у
новому підході до формування Зовнішньої політики РФ.
Офіційна політична риторика РФ щодо інтеграції держав
пострадянського простору зосередилась довкола ідеї
економічного співробітництва у форматі низки інших
регіональних об’єднань.
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Ukraine’s participation in integration processes
in the CIS vision of Russian politics in the 1990s
In this general paper the attitude of the social and political elite to integrate
Ukraine in the Commonwealth of Independent States (CIS). Subject matter related
to both internal debate that occurred in Russia about Ukraine’s participation in
integration associations. Conclusions are drawn that the participation of Ukraine in
the CIS were constantly on the agenda of Ukrainian–Russian relations and caused
special interest of the socio–political environment of. Failure Ukraine fully take part
in the CIS was one of the main reasons for Russia to revise and change its foreign
policy.
Keywords: Ukraine, Russia, CIS and foreign policy.
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Типи та форми виявів релігійних конфліктів
в Чернівецькій області
кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Дослідження присвячене проблемі релігійного протистояння в Чернівецькій
області у роки незалежності Української держави. Автор виокремлює типи
конфліктів, які найбільш притаманні для буковинського регіону, а також
робить висновки з акцентуванням уваги на заходах щодо врегулювання їх форм
виявів і стабілізації ситуації в релігійному житті Північної Буковини як з боку
держави, так і з боку церковних інституцій.
Ключові слова: конфлікти: інтрасімейні, інтерперсональні, інтра
конфесійні, інтерконфесійні, етноконфесійні, гетерогенні; толерантність,
міжконфесійні відносини, державно–церковні відносини.

Духовне життя кожного регіону характеризується
різними тенденціями, але переважає, особливо у період
становлення Української держави та її релігійних реалій –
конфліктність, яку важко врегульовувати як з боку
правлячої влади, що виступає гарантом конституційності
демократичного ладу в державі, так із боку Церкви, яка є
джерелом ціннісного становлення та духовно–релігійного
виховання особистості. Тут, особливо на теренах
Північної Буковини, в роки незалежності йде постійне
протиборство між представниками різних конфесійних
напрямів, що досить помітно впливає на громадськість
та суспільно–політичне життя краю й призводить до
порушення толерантних відносин і суспільної злагоди.
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Адже конфлікт, беззаперечно, має не стільки релігійне,
скільки політичне підґрунтя, в основі якого лежить
інтерсуб’єктивність, і досі залишається одним з найбільш
дестабілізуючих факторів суспільного розвитку, що
й засвідчує актуальність досліджуваної розвідки і не
потребує додаткової аргументації.
Розвідка має на меті комплексно дослідити причини
виникнення конфліктних ситуацій на релігійному ґрунті
в Чернівецькій області, виокремити основні типи,
висвітлити форми виявів та спроби їх врегулювання.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання
таких завдань: визначити комплекс зовнішніх і внутрішніх
конфліктних чинників, що впливають на розвиток
суспільно–політичного та релігійного середовища
Північної Буковини; розкрити характерну особливість
релігійних конфліктів у краї для виявлення специфіки
міжконфесійного діалогу, взаємовідносин релігійних
організацій з місцевими органами влади та їх подальше
спрямування.
Джерельну базу роботи склали матеріали відділу з
питань охорони культурної спадщини, національностей
та релігій Чернівецької облдержадміністрації; звернення
та заяви з церковної проблематики державних і релігійних
діячів та інституцій; матеріали єпархіальних управлінь
краю та релігійних організацій; офіційні церковні
документи і виступи діячів окремих конфесій; матеріали
світських і релігійних засобів масової інформації,
інтерв’ю тощо.
Вектор напруженості у поліконфесійному середовищі
України та Чернівецької області зокрема, увиразнювався
вже на початку 90–х рр. ХХ ст. і поширювався, за
твердженням української дослідниці А. Арістової, як
наслідок, у трьох головних напрямах: по–перше, через
відверту конкуренцію між традиційними конфесіями; по–
друге, через протистояння традиційних і нетрадиційних
для України конфесій; по–третє, через негаразди і
кризи внутрішньоконфесійного розвитку [1]. Поряд з
цим, аналіз суспільно–політичних, етнонаціональних
та інших чинників міжцерковного конфлікту в області,
його причини і норми вияву дають підстави для
визначення шляхів, вироблення відповідних механізмів та
відпрацьованих конструктивних підходів щодо подолання
цієї важливої не лише релігійної, а й соціальної проблеми.
Водночас у державі, як зазначає О. Шуба у праці
«Релігія в етнонаціональному розвитку України», дуже
активно розпочався процес перерозподілу сфер впливу
між церквами та швидке розмежування з московським
православ’ям в Україні, що, у свою чергу, сформувало
особливий релігійно–політичний відтінок [25, с. 197].
Тому міжконфесійні конфлікти з внутрішньоцерковних
перипетій (латентної фази) переростали до рівня
загальнодержавної проблеми (демонстративної й агре
сивної фаз).
Безперечно, будь–який конфлікт неможливий поза
межами спілкування, а тому всі конфліктні порушення
сприймаються як перешкоди особистої чи групової
діяльності, а це, на нашу думку, не тільки суттєво впливає
на всі сфери суспільного життя, а й надовго визначає
характерні особливості міжконфесійних, міжрелігійних та
державно–церковних взаємовідносин. У цьому контексті
доречним буде виокремити типи релігійних конфліктів, які
найбільш притаманні буковинському регіону і показати на
окремих прикладах форми їх виявів.
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Отже, до першої групи варто віднести втутріш
ньосімейні (інтрасімейні) конфлікти, що виникають
внаслідок непорозумінь і незгод між подружніми парами,
батьками та дітьми на фоні релігійних розходжень, норм
поведінки, дотримання обрядово–культових традицій і т.п.
До того ж, у їхньому середовищі мають місце непоодинокі
випадки, коли створення нової сім’ї блокувалося батьками
чи навіть священнослужителями до часу вирішення
питання конфесійної незалежності у наречених. Доречно,
однак, відзначити, що найчастіше такі ситуації виникали
у релігійних організаціях харизматичного спрямування
«Нове життя», «Ковчег спасіння», «Голгофа». Звичайно,
не є винятком і православні конфесії краю. Зрештою,
такий вияв конфлікту ми знаходимо, зокрема, в
«Інформаційному звіті» за лютий 2003 р. «В області
намітилась нова негативна тенденція, – зазначається
у звіті, – де священнослужителі УПЦ (МП. – І. Л.)
розпалюють міжконфесійну ворожнечу між жителями сіл,
не дозволяючи жити в шлюбі громадянам, які належать
до різних конфесій, інколи втягують органи державної
влади, до прийняття незаконних рішень на зборах села…»
[18, арк. 3]. Це дає нам підстави говорити про небезпеку
цієї тенденції, яка полягає в тому, що вона визначила на
тривалий час принциповий підхід релігійних організацій
до вирішення означеної проблеми та лише поглиблювала
прірву між ними.
Інша група конфліктів у релігійній площині області,
виокремлена нами – міжособистісні (інтерперсональні),
що виникають у результаті зіткнення двох суб’єктів. Для
прикладу, між пресвітером однієї релігійної громади з
проповідником іншої; між священнослужителями конфесій
тощо. Такі факти особливо притаманні новоствореним
(відокремленим. – І. Л.) незалежним громадам баптиського,
адвентиського і п’ятидесятницького напрямів. Справді, за
подіями такого типу можна було поспостерігати у багатьох
населених пунктах Чернівецької області. Зрозуміло і те,
що це призводило до серйозних проблем у церковно–
релігійному житті краю, адже впливало на толерантність і
гармонію взаємовідносин релігійних громад.
Для прикладу, одна із таких форм протистояння
простежувалася в с. Олексіївка Сокирянського району,
яка з інтерперсональних конфліктів переросла у інтра
конфесійні, а пізніше і в інтерконфесійні. Згідно
повідомлення прокурора району і радника юстиції
В. Тартуса від 15 грудня 2000 р. №253/с, до прокуратури
Сокирянського району на розгляд було надіслане
звернення віруючих ЄХБ с. Олексіївки щодо встановлення
права власності на молитовний будинок. Проведеною
перевіркою з цього приводу встановлено, що у травні
1999 р. була зареєстрована релігійна організація з 14 осіб
на чолі зі старшим районним пресвітером церкви ЄХБ
В. Майбородою, жителем с. Романківці цього ж району.
«В червні 1999 року, – зазначається у зверненні прокурора
до В. Настаса, – за гроші в сумі 8 тисяч гривнів, виділені
Гаженком І. О. як пожертвування для общини ЄХБ,
було придбано приміщення для молитовного дому.
<…> оформили документи дому молитви на обласне
об’єднання ЄХБ на ім’я голови об’єднання В. Куцюруби»
[12, арк. 24]. Проте зміст іншого документа дещо заплутує
ситуацію. Адже, «коли постало питання купівлі будинку
під Д.М., – зазначається в документі, – зайняли гроші у
члена Церкви ХВЄП Драпак Віри, на що є розписка, що
Гаженко І. у присутності пресвітера Майбороди В. І.
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і Видиша В. М. отримав гроші, на які було і куплено
приміщення магазину» [12, арк. 46–47]. Однак уже за
три місяці між пастором і членом релігійної організації
розгорілись неприязні відносини, що спричинили до
дискусій у общині та бійки між віруючими «…після чого
Гаженко І. О. вийшов з общини ЄХБ і вступив в общину
ХВЄП (п’ятидесятнки) і почав вимагати з Майбороди
В.І. повернути дім для молитви общині ХВЄП» [12, арк.
24]. Цілком очевидно, що такі дії І. Гаженка пов’язані з
приїздом рідного брата Георгія із США, як стало відомо,
який не погоджувався з оформленням документації
молитовного будинку на В. Куцюрубу, а тому і вимагав
переписати приміщення на брата Івана або повернути
кошти.
Адекватно оцінюючи наявну ситуацію, Обласне
об’єднання церков ЄХБ на чолі з В. Куцюрубою і районним
пресвітером В. Майбородою прийшли до спільної згоди:
«Згідно християнської моралі і етики об’єднання готове
віддати гроші, які одержали по розписці Гоженко Івана»
[12, арк. 45]. Однак це зовсім не задовольняло позов
Гаженків, а тому на обласній пресвітерській раді ЄХБ
було вирішено: «Дивлячись на самовільне самоуправне
розпорядження приміщення Д.М. та наклепницькі
листи до прокурора, до районної міліції на служителів
нашого братства Майбороду В. І. і Куцюрубу В. І., що
«направляють бандитів на нього» вирішили: На основі
документів про власність Об’єднання Церков ЄХБ
приміщення Д.М. г 14 від 21 травня 1999 р. подати позив
до влади про виселення самовільно зайнятого приміщення
громадою ХВЄП с. Олексіївка» [12, арк. 46].
Значимо, що у порушенні гармонії церковних
взаємовідносин відіграє негативну роль ще одна
група конфліктів – внутрішньоконфесійних (інтра
конфесійних) (між священнослужителями і віруючими,
які їх підтримують всередині конфесії), що часто
виходили за рамки релігійної організації і набували
політичного забарвлення. На думку В. Настаса, такі
конфлікти «ініціюються самими церковнослужителями
(та священнослужителями. – І. Л.) <…> конфліктують
із церковним активом, зловживаючи своїм статусом,
втручаються в церковну касу, забирають собі добровільні
пожертвувані гроші для церкви, брутально відносяться до
почуттів віруючих» [20, арк. 126–127].
Одним із найгостріших прикладів такого типу
конфліктності являються внутрішні протистояння в
Київському Патріархаті на Буковині, що викликані
низкою невдоволень у сторону митрополита Данила
і окремих церковно– та священнослужителів. У свою
чергу Заставнівське та Кіцманське благочиння виявили
ієрарху недовіру, вийшовши з його підпорядкування. Це
не лише не сприяло подоланню міжконфесійної кризи,
а навпаки, поглибило її і замість об’єднання віруючих
призвело до розділення єпархіального управління
на дві частини – Чернівецько–Буковинську єпархію,
якою і досі керує митрополит Данило (Ковальчук) та
Кіцмансько–Заставнівську, яку очолив тоді ієромонах
Нікон (Калембер), клірик Київської єпархії, який
був хіротонізований за Божественною літургією у
Володимирському кафедральному соборі міста Києва та
рішенням Священного Синоду УПЦ КП від 30 вересня
1997 р. призначений Указом Патріарха Філарета
№132 від 13 жовтня 1997 р. єпископом Кіцманським і
Заставнівським, керуючим Кіцманською єпархією, до
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якої ввійшло тоді 27 парафій [6, арк. 1; 24, арк. 1]. Варто
наголосити, що за час свого існування в єпархіальному
управлінні було змінено трьох архієреїв. Четвертий
ієрарх – архієпископ Онуфрій (Хаврук) призначений
керуючим Кіцманською єпархією рішенням Священного
Синоду УПЦ КП від 8 березня 2013 р., управляє нею і
сьогодні [7].
Між тим, дотримуючись думки про якесь моральне
право Буковинської «митрополії» на церковно–релігійну
самобутність у Чернівецькій області, владика Данило
висловив з цього приводу протест, у якому наголошує,
що він «…не згідний з рішенням Священного Синоду
УПЦ Київського Патріархату (Журнал №19 від 30 вересня
1997 року) про розділення Чернівецько–Буковинської
митрополії на дві єпархії: Чернівецьку і Кіцманську.
Розділення митрополії на дві єпархії внесе розбрат
і безпотрібну боротьбу всередині самої митрополії,
чим буде призупинено розширення УПЦ Київського
Патріархату на Буковині» [23, арк. 1]. Відразу реагуючи на
заяви митрополита Данила, Священний Синод УПЦ КП
(журнал №32 від 15 грудня 1997 р.) під головуванням
Патріарха Філарета не благословив владиці втручатися
у справи парафій новоутвореної Кіцманської єпархії, а
також закликав голову братства Андрія Первозванного
В. Козьмика припинити втручання у справи цієї ж
єпархії, не використовувати Церкву у політичних цілях
і не розпалювати ворожнечу серед віруючих [3, арк. 1].
Це, звичайно, як і багато іншого, дало поштовх новим
внутрішньоконфесійним протистоянням, адже жодна зі
сторін поки що не йшла на компроміс.
З цього приводу місцевою владою вважалось за
необхідне вжити належні заходи щодо припинення
ворожнечі між двома єпархіальними управліннями
УПЦ КП в регіоні й, зокрема, архієреями. Справді, така
позиція була озвучена на зустрічі голови Чернівецької
ОДА М. Романіва з Патріархом Філаретом ще під
час дводенного (10–11 жовтня 2003 р.) перебування
Предстоятеля УПЦ КП з нагоди святкування 10–ї річниці
з часу відродження філософсько–теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича. Водночас перед Патріархом ставилося
питання і про можливість ліквідації Кіцманської єпархії,
адже в багатьох випадках, як стверджувало керівництво
ОДА, причиною непорозумінь ставала саме вона. Як
би там не було, «Патріарх не погодився з нашими
пропозиціями, – зазначається у звіті за жовтень 2003 р., –
пояснив це тим, що є священики, які не визнають
Митрополита Данила, що може більше загострити
релігійну ситуацію, або привести до нових розколів»
[18, арк. 92]. У цьому контексті кризу поглиблював, за
міркуваннями В. Настаса, ще один важливий чинник:
«…вже вдруге Патріарх Філарет прибуває в область, але
жодного разу ні Данило, ні Варлаам не зустріли його, не
брали участі священики УПЦ КП в заходах, які мали місце
в ЧНУ…» [18, арк. 92]. Тут лише варто додати, що ці події
уміло використовувалися представниками Московського
Патріархату в області, які мотивували на необхідності,
для початку, об’єднатися в самому Київському Патріархаті
на Буковині, а вже після порозуміння призивати й інших
віруючих до створення в Україні Єдиної Помісної Церкви.
Особливого забарвлення на релігійному ґрунті
Чернівецької області додає наступна група конфліктів –
міжконфесійні (інтерконфесійні), що увиразнюються
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як одні із найпроблемніших, адже характеризуються
наявністю чвар між різними конфесіями, або як виразно
визначають А. Колодний та Л. Филипович: «…це різновид
релігійних конфліктів, деструктивні форми зіткнення
різноконфесійних суб’єктів у намірах реалізувати
власні інтереси, уявлення та цінності, зберегти або
перерозподілити владу, майно, ресурси, статуси, привілеї
та ін., захистити власну ідентичність» [8, с. 207].
Безперечно, беручи до уваги релігієтворчі процеси у
буковинському регіоні, міжконфесійні конфлікти, у свою
чергу, набули особливого характеру та увиразнилися в
таких основних напрямах:
1. Гострий і затяжний міжправославний конфлікт,
який на десятиліття визначив міжконфесійну ситуацію
в області і є головною проблемою релігійної сфери,
адже відобразив зіткнення не тільки церковних структур
та еліт, а й національних, політичних, економічних
інтересів. Як відомо, у перші роки Української
державності в Чернівецькій області розпочалися чвари
двох православних Церков – новоутвореного Київського
Патріархату і «пануючого» Московського, що перетворили
буковинський регіон, на «поле битви» кожен за «свою»
правду, в основі чого закладено суто політичне підґрунтя.
Зрештою, виходячи зі змісту окремих документів, усе
зводиться до особистих амбіцій, адже справа постійно
доходила до взаємних звинувачень, пошуків лише «чорних
плям» в історії ворожої одна одній конфесії, витлумачення
своєї історичної справедливості та виключності у
процесі духовного відродження українського народу.
Варто зазначити і те, що міжправославні протистояння
документально зафіксовані майже у кожному населеному
пункті області, а це прямо вказує на деяку хибність дій
органів місцевої влади і духовенства.
У цьому контексті наведемо один з інцидентів,
який ілюструє типовий міжправославний конфлікт у
регіоні і мав доволі затяжний характер. Так, 1 вересня
2000 р. відбулася зустріч митрополита Чернівецького і
Буковинського Данила з начальником відділу у справах
релігій В. Настасом. Під час розмови владика наполягав
на невідкладній реєстрації релігійної організації УПЦ КП,
що по вул. Лугова, 6 у Чернівцях, при цьому знаючи, що
за названою адресую діє з 1991 р. зареєстрована релігійна
громада Свято–Дмитрівської церкви Московського
Патріархату. Попередньо з цих питань 27 серпня
2000 р. була проведена зустріч голови ОДА Т. Бауера
з представниками УПЦ КП, а вже 6 вересня ц. р. під
головуванням заступника голови ОДА К. Нікітовича і за
участю депутата облради О. Бурденка – з представниками
Київського і Московського Патріархатів. Висновки цієї
зустрічі, як повідомляє В. Настас, «засвідчили обопільне
звинувачення, а не конструктивне вирішення цієї
непростої конфліктної ситуації» [11, арк. 78]. Насправді
тут впадає у вічі не лише спроба силового тиску, а й
аргументи, якими керувалися обидві сторони. Однак,
на цьому проблема не уніфікувалася. Після проведення
вищевказаної зустрічі голова ОДА мав ще одну розмову
з архієпископом УПЦ МП Онуфрієм та митрополитом
УПЦ КП Данилом, яка відбулася 15 січня 2001 р. На
велике здивування владика Онуфрій погодився допомогти
громаді УПЦ КП у будівництві нового храму, проте на
інші вимоги відреагував негативно [13, арк. 23]. Що
ж до цього конкретного випадку, то ініціативна група
Київського Патріархату пропозицію щодо будь–якої
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допомоги теж принципово відкинула. Останні були певні,
що лише у такий спосіб можна сподіватися на успіх.
Бажаючи вирішити цей конфлікт, 5 лютого 2001 р. голова
ОДА в черговий раз провів зустріч з представниками обох
громад. Для конструктивного вирішення спірної ситуації
облдержадміністрацією було запропоновано «провести
загальні збори віруючих, на яких з’ясувати всі спірні
питання. Разом з цим голова ОДА також запропонував
віруючим будувати нову церкву, в будівництві якої ОДА
буде всіляко сприяти» [13, арк. 32].
Безумовно цей інцидент ще гірше поглибив
міжконфесійні, хоча ліпше сказати – міжправославні
взаємовідносини в області. У зв’язку з цим була знову
проведена зустріч місцевої влади з віруючими УПЦ КП,
на якій їм було запропоновано змінити адресу реєстрації,
але і ця ідея була відкинута. Натомість віруючі вимагали
від ОДА прийняття розпорядження щодо почерговості
звершення богослужінь в одному храмі з Московським
Патріархатом, що суттєво нагнітало конфліктну ситуацію
в регіоні, адже «почерговість богослужінь різних
конфесій в одному і тому храмі, – підкреслює В. Настас, –
не тільки не зменшує конфліктних ситуації між різними
релігійними конфесіями (як показала практика. – І. Л.), а
навпаки, ще більше загострює, заплутує і ускладнює їх…»
[11, арк. 70].
В межах узагальнення цієї полеміки є підстави
стверджувати, що міжправославний конфлікт у області
був і досі залишається головною проблемою релігійної
сфери загалом. Адже намагання нав’язати власну модель
щодо вирішення проблеми чималої кількості зацікавлених
сторін не лише церковних лідерів, а й політичних діячів,
широкої громадськості й, звісно, органів державної влади,
це, на нашу думку, лише ускладнювало взаємовідносини
між православними конфесіями в області.
2. У виділеному сенсі варто зазначити, що зовсім
інша ситуація простежувалася у взаємовідносинах між
православними і католицькими конфесіями краю, оскільки
православно–католицький конфлікт в області перебував,
швидше, у латентній фазі, а ніж у демонстративній чи
агресивній. У цьому зв’язку варто процитувати лист
Прем’єр–міністру України В. Ющенку від 4 липня 2000 р.
№11642/2 виконуючого обов’язків голови Чернівецької
ОДА С. Мельника, який згідно доручення Президента
України за №1–14/782 від 3 липня 2000 р. наголошував
на тому, що: «конфліктів на ґрунті суперечок за право
користування культовими будівлями між православними
віруючими та греко–католиками в області не зафіксовано»
[10, арк. 22]. Для підтвердження цієї тези повторно
звернемо увагу на зміст тексту вищенаведеного документа.
Це, в першу чергу, пов’язано з реєстрацією релігійної
громади УПЦ МП та передачі їм колишнього храму
Різдва Богородиці УГКЦ у м. Сторожинці, побудованому
наприкінці XIX ст. На прохання віруючих, в тому числі й
представників греко–католицької конфесії міста, рішенням
облвиконкому №76 від 18 березня 1992 р. храм був
переданий у власність релігійної громади Московського
Патріархату. У березні наступного року віруючі перейшли
під юрисдикцію УПЦ КП і вже розпорядженням №242 від
14 квітня 1993 р. був зареєстрований статут храму Різдва
Богородиці Київського Патріархату. Значно пізніше –
19 червня 2000 р. між архієпископом Кіцманським і
Заставнівським УПЦ КП Варлаамом (Пилипишиним)
та єпископом Коломийсько–Чернівецької єпархії УГКЦ
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Павлом (Василиком) велись переговори щодо цієї
культової будівлі, які увінчалися успіхом для двох сторін.
«Досягнута домовленість, – повідомляє С. Мельник, –
що після будівництва нової культової будівлі віруючими
Київського Патріархату храм Різдва Богородиці в
м. Сторожинці буде повернуто релігійній громаді УГКЦ»
[10, арк. 24]. Але на практиці, подекуди, було інакше.
Прикметно, що гострих і затяжних протистоянь між
католиками та православними в області не зафіксовано, а
якщо і були незначні православно–католицькі перипетії,
то це лише поодинокі випадки. Відтак, це, на нашу думку,
зумовлено малою кількістю релігійних громад як в РКЦ,
так і в УГКЦ. Тут лише наголосимо, що станом на 1998 р.
в Чернівецькій області діяло всього 24 релігійних громад
РКЦ, тоді як УГКЦ – всього 13 і деканат, який відноситься
до Коломийсько–Чернівецької єпархії [10, арк. 17, 24].
3. Інша група інтерконфесійних конфліктів, яка
притаманна буковинському краю – історично–успадковані
та новопосталі протистояння між православними і
протестантами. Динамічний розвиток останніх,
продуктивна місіонерська діяльність, відродження і
розбудова великої кількості релігійних общин у пост
тоталітарний період, розширення соціальної бази, –
все це закономірно зумовило загострення відносин з
православними церквами у регіоні. З метою унаочнення
наведемо фрагмент із заяви митрополита Данила до
голови Чернівецької облдержадміністрації Т. Бауера
від 20 травня 2002 р. №68. «Вони (протестанти. – І. Л.)
заявляють про себе на телебаченні, радіо, ставлячи
себе в ряд з Православною Церквою, скликують різні
конференції, створюють асоціації, дозволяють собі
«вчити» православних. Інші з провокаціями приходять
до храму, турбують віруючих та духовенство, пишуть
свої блюзнірські листи, висміюють православні традиції,
порушуючи Закон про свободу совісті, що перш за все
свідчить про їх підлу нехристиянську позицію. Управління
Чернівецько–Буковинської єпархії просить Державну
Адміністрацію, заборонити таку наругу над нашими
віруючими, духовенством та храмами» [17, арк. 100].
Водночас, підхоплюючи міркування, які були
викладені В. Настасом у одному із повідомлень до голів
Глибоцького, Герцаївського та Сторожинецького районів
Чернівецької області від 3 вересня 2002 р. №132 щодо
отримання численних заяв і скарг, у яких йшлося про
заборону священиками УПЦ МП хоронити на сільських
цвинтарях протестантів з православними [17, арк. 175],
вважаємо за доцільне підкреслити, що такі мотиви мали
передусім провокаційний характер. Більше того, небезпека
мала свій вияв також і в тому, що це не тільки впливало на
міжконфесійні взаємовідносини, але й державно–церковні
та вносило розбрат серед вірян. «У разі упередженого
ставлення до Ваших вимог із зазначених питань, –
узагальнює начальник відділу у справах релігій, – просимо
інформувати райпрокуратуру та відділ у справах релігій»
[17, арк. 175]. Отже, у ракурсі окресленої проблематики
необхідно констатувати наступне: такого типу конфлікти,
як і багато інших, обумовлені боротьбою за сферу впливу
в духовно–релігійному житті краю. Прикметно, що
більшість протистоянь такого ґатунку не були тривалими,
а тому органам обласної влади вдавалося з більшою
легкістю тримати їх під контролем, уникаючи проблеми
гострої дестабілізації чи дезгармонізації взаємин між
православними та протестантськими громадами.
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У руслі досліджуваної проблеми має місце й
гетерогенний конфлікт (між церквою та державою –
релігійною та світською владами). Відомо, що релігія
з настанням 90–х рр. ХХ ст. охопила досить широкий
спектр як духовної, культурної, побутової, так і державної,
політичної сфер національного буття українського
суспільства. Тому й не дивно, чому діяльність Церкви і
держави так тісно переплелися між собою. Разом з тим,
усе більш чітким ставало усвідомлення в необхідності
визначення конкретних державно–церковних взаємо
відносин та перспектив подальшого розвитку між
релігійною та світською владою і в Україні загалом, і в
буковинському регіоні зокрема. Насправді ґенеза таких
взаємин зумовлена низкою причин, зокрема: потребою
в мінімізації та подоланні конфліктних бар’єрів між
релігійними організаціями; невідповідністю окремих
положень базового Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації» реаліям церковно–релігійного
життя, що постійно зумовлювало до негативних проявів
та конфліктності; нагальною потребою стандартизації
окремих положень чинного законодавства України до
міжнародного рівня тощо.
Найбільш повно та акцентовано такого типу конфлікти
окресленого періоду описані в інформаційних звітах
відділу у справах релігій при ОДА, що дозволяє об’єктивно
оцінити стан взаємин світської та духовної влад у регіоні.
Певна річ, що взаємовідносини між Церквою і державою
повинні розвиватися у правовій площині. Однак, як видно
з окремих документів, вони часто порушувалися з обох
сторін. Кризу, за свідченнями очевидців, поглиблювали
кілька важливих чинників, найголовнішим серед яких –
втручання органів державної влади у внутрішнє життя
Церкви, адже «…конфлікти намагаються використовувати
окремі політики–депутати та втягувати в них органи
виконавчої влади» [15, арк. 9]. Більше того, подібні схеми
таких маніпуляцій мали місце у переважній більшості
населених пунктах області. Зрозуміло, це не могло не
насторожувати.
Зрештою, схожі випадки, що позначалися передусім
гострою полемікою, були зафіксовані, зокрема, в
с. Ширівці Хотинського району, с. Стара Жадова
Строжинецького району та м. Кіцмані. Для прикладу,
як повідомляє В. Настас в «Інформаційному звіті» від
13 травня 2003 р. №91: «…окремі новообрані голови
сільських рад <…> інколи не рахуючись з чинним
законодавством України, мають свою недержавницьку
позицію, стають на сторону тієї чи іншої конфесії, чим
спричиняють загострення міжконфесійних стосунків»
[19, арк. 91, 228]. Натомість відділом у справах релігій
в інформаційній довідці «Про стан справ в релігійній
сфері області за січень–вересень 2004», адресованій
заступнику начальника УМВС – начальнику міліції
громадської безпеки Я. Козаку, вказується інцидент
і зі священнослужителем. Згідно поданої інформації
«19 липня (2004 р. – І. Л.) священик Свято–Троїцької
УПЦ (МП. – І. Л.) с. Магала Новоселицького району
Георгій Мороз вдався до неканонічних дій по відношенню
до сільської ради, заважав працювати, загрожував, що
всі, хто буде діяти проти нього, будуть прокляті, вдався,
з окремою групою людей, до пікетування сільської
ради <…> постійно вимагав від влади знайомити його з
рішенням, які приймаються владою <…> вимагає також
від сільського голови здати ключі, печатку та звільнити
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посаду у зв’язку з тим, що в селі має бути одна церква
православна, а не розмножувати «сектантство» – це було
сказано і в адрес голови сільської ради, – він є членом
церкви АСД» [20, арк. 145]. У цьому контексті стає
незрозумілою позиція правлячого архієрея УПЦ МП на
Буковині, адже: «Сам митрополит Онуфрій на такі дії
свого підлеглого не реагував» [21, арк. 94]. Направду, це
значно загострювало міжконфесійні взаємовідносини
та призводило до затяжних протистоянь. На превеликий
жаль, органи місцевої влади часто не могли відразу
їм успішно й ефективно протидіяти, оскільки
державницький авторитет, як і правове становище на
Буковині, були серйозно підірвані. Поряд з цим, ми не
можемо й однозначно стверджувати про недостатню дієву
роль місцевої влади у вирішенні конфліктних ситуацій,
адже в церковно–релігійному житті краю бували й такі
проблеми, які без участі та втручання влади вирішити
було неможливо.
Особливе місце у релігієтворчих процесах Північної
Буковини займають й етноконфесійні конфлікти, в
основі яких лежить намагання українського і румунського
етносів (тобто живої самоорганізуючої системи) до
самозбереження. Строкатість етнорелігійної структури,
як відомо, може породжувати різного виду проблеми,
напруженість, суперечності, конфлікти у відносинах
між народами. Насправді ж прикладів у цій царині для
буковинського регіону не бракує. Один із них пов’язаний,
зокрема, з тривалим нав’язуванням румунською
стороною утворення на території Чернівецької області
православного вікаріатства, до якого б увійшли усі
румуномовні парафії краю УПЦ МП, яких в області
нараховується більше 100 громад [4, арк. 1]. Водночас,
румуни неодноразово наголошували українській стороні
й на тому, що для цих цілей є уже підготовлений в
Румунії єпископ [5, арк. 3]. Однак проти таких дій рішуче
виступало духовенство в юрисдикції Московського
Патріархату на чолі з правлячим архієреєм Онуфрієм
(Березовським), а також органи місцевої влади. Останні
вважали, що це «призведе до посилення іредентистських
настроїв у середовищі віруючих представників
румунського і молдавського населення, дестабілізації
релігійної ситуації в регіоні» [9, арк. 2]. Поряд з цим,
подібний розвиток подій сприймається й керівництвом
Чернівецько–Буковинської єпархії УПЦ МП як чергова
спроба вищих ієрархів Румунської Православної Церкви
(далі – РумПЦ) «…активізувати свою діяльність в Україні,
розраховуючи, в розрізі паритету прав національних
меншин, на появу підконтрольної їм структури» [9, арк.
2]. Певна річ, що духовенство Московського Патріархату
в регіоні надзвичайно переймалося такими діями румун.
Інший напрям такого виду протистоянь зводиться
до ситуації, яка склалася в Руській Православній
Старообрядницькій Церкві на Буковині. Це, у свою
чергу, пов’язано із втручанням у внутрішньоцерковне
життя РПСЦ в області румунської сторони, зокрема,
митрополита Тульчинського і Браїльського, предстоятеля
РПСЦ в Румунії Леонтія (Ізота), який ініціює перенесення
своєї кафедри з м. Браїла (Румунія) в с. Біла Криниця
(Україна). Звичайно, це не зовсім позитивно оцінювалося
архієпископом Київським і всієї України РПСЦ Савватієм
(Козком) [15, арк. 111], який засвідчував, що «Румунія
ніколи не приховувала, що поверне собі Буковину чи
по–доброму, чи по–поганому. Там в масовому порядку
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роздавали румунські паспорти, практично все румунське
населення Чернівецької області, а це близько 50% від
загальної чисельності, має румунські паспорти» [2] тощо.
Зрештою, нам важко судити, чим керувалася румунська
сторона в таких радикальних діях та нав’язливих для
українських буковинців ініціативах, як і про те, що
переважало, коли і РумПЦ, і РумПСЦ формували власну
концепцію переводу з УПЦ МП та РПСЦ румуномовних
парафій у лоно своїх церков, однак цілком очевидним є
те, що це було натхненно радше власними інтересами,
аніж бажанням задовольнити духовні прагнення етнічних
румун.
У цьому зв’язку варто також наголосити, що у процесі
дослідження нами було виявлено деякі факти порушень і
в інших релігійних течіях, які діють на теренах Північної
Буковини. Це прикметно, адже кожне віросповідання
має свій релігійний досвід, обумовлений специфічними
відмінностями, принципами та підходами. Однак, на
наше глибоке переконання, такі форми конфліктів, у
переважній більшості, не впливали суттєво на сферу
церковно–релігійного життя в регіоні, а протистояння,
що виникали у цьому руслі, швидко врегульовувалися.
Це видно принаймні з офіційного повідомлення В.
Настаса Державному Комітету України у справах релігій
від 28 серпня 2000 р. №116, в якому начальник відділу у
справах релігій області зауважує, що «в інших релігійних
громадах краю ситуація нормальна» [11, арк. 63–64].
Йдеться, зокрема, про іудеїв, мусульман, східні релігії,
неохристиянські та неоорієнталістські течії, синтетичні
напрями, саєнтологічні та демоністичні рухи тощо.
Власне у контексті досліджуваної проблематики це не
потребує детального аналізу.
Отже, потрібно зазначити, що проаналізований
вище матеріал дає можливість послідовно, достатньо
конкретно і об’єктивно, з використанням значної кількості
фактологічного матеріалу прослідкувати за типами
релігійних конфліктів та формами їх вияву в Чернівецькій
області. Практика показала, що не можна опиратися
виключно на інститут більшості, адже це тільки загострює
конфлікт. Водночас врегулювання релігійних протистоянь
шляхом досягнення за короткий термін етнічної,
конфесійної чи якоїсь іншої ідентичності також неможливе,
оскільки веде до насильства. Натомість, необхідними
умовами, на нашу думку, тут стає деполітизація конфлікту,
надання обопільного права вето носіям конфлікту і
компромісу. Однак на практиці, як видно, політичні
чинники беруть гору в міжцерковних протистояннях.
Зрештою, носії ж конфлікту, підтримані політиками,
скеровані на церковну монополію і не визначають
релігії у конфесійній конфігурації, а тому цей конфлікт
гранично політизований. Звичайно, це завдає шкоди
примиренню на релігійному ґрунті. Тому нормалізації
міжцерковних і міжрелігійних взаємовідносин залежить,
головно, від таких важливих факторів, як: встановлення
правового характеру державно–церковних відносин,
дотримання законності у питаннях свободи совісті,
справедливе розв’язання проблеми культових приміщень
і майна, деполітизація міжцерковних відносин і усунення
втручання в релігійно–церковне життя різних політичних
сил, своєчасне вирішення внутрішньо церковних питань,
формування терпимого, дружелюбного ставлення до
віруючих інших віросповідань, готовність конфліктуючих
сторін, передусім духовенства, йти на компроміс і т.п.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
Список використаних джерел

1. Арістова А. В. Поліконфесійність як феномен сучас
ності: Україна і світовий контекст / А. В. Арістова // Мульти
версум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури,
2006. – №55. – 216 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Aristova.htm
2. Второй день Собора РПСЦ, 22 октября 2014 года, глазами
его участников [Електронний ресурс]: за матеріалами веб–сайту
«Современное Древлеправославне». – Режим доступу: https://
staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=1108
3. Засідання Священного синоду Української Православної
Церкви Київського Патріархату під головуванням Патріарха
Київського і всієї Руси–України Філарета. Копія. Журнал №32 від
15 грудня 1997 р. // Поточна документація Відділу у справах релігій
Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – ПДВСРЧО). –
1 арк.
4. Інформаційна довідка начальника відділу у справах релігій
Василя Настаса про стан румуномовних парафій в Чернівецькій
області, направлена Генеральному консулу України в м. Сучава
Василю Боєчку. Копія. Від 10 грудня 2002 р. №196 // ПДВСРЧО. –
2 арк.
5. Інформаційна довідка начальника відділу у справах
релігій Василя Настаса про стан справ у релігійному середовищі
Чернівецькій області, направлена голові Чернівецької ОДА
Михайлу Романіву. Копія. Від 20 серпня 2003 р. №160 // ПДВСРЧО. –
3 арк.
6. Інформаційна довідка відділу у справах релігій Чернівецької
ОДА, направлена Держкомрелігій України про призначення
Преосвященнійшого Нікона (Калембера) єпископом Кіцманським
і Заставнівським, керуючим новоутвореною Кіцманською єпархією
УПЦ КП. Оригінал. Від 24 жовтня 1997 р. №228 // ПДВСРЧО. –
1 арк.
7. Кіцманська єпархія Української Православної Церкви
Київського Патріархату [Електронний ресурс]: за матеріалами
вільної енциклопедії «Вікіпедія». – Режим доступу: https://
uk.wikipedia.org/wiki/Кіцманська_єпархія_УПЦ_КП
8. Конфесіологія релігії: колективна монографія / За наук. ред.
докторів філософських наук, професорів Анатолія Колодного та
Людмили Филипович // Українське релігієзнавство. – К., 2009. –
Спецвипуск 2009–2. – 237 с.
9. Офіційний лист заступника голови Чернівецької ОДА Федора
Федоровича, направлений Міністерству закордонних справ України.
Оригінал. Від 28 серпня 2003 р. №07.15/11–1541 // ПДВСРЧО. –
2 арк.
10. ПДВСРЧО. – Оп.2. – Спр.2. Розпорядження голови облдер
жадміністрації з релігійних питань (з 1 січня 2000 р. по 31 грудня
2000 р.). – 54 арк.
11. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Документи стосовно релігійної
ситуації, звіти, інформації, листування з Держкомрелігій України
(з 1 січня 2000 р. по 31 грудня 2000 р.). – 118 арк.
12. Там само. – Оп.7. – Спр.7. Листування з ОДА, управліннями,
відділами, райдержадміністраціями, органами місцевого само
врядування (з 1 січня 2000 р. по 31 грудня 2000 р.). – 83 арк.
13. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Документи стосовно релігійної
ситуації, звіти, інформації, листування з Держкомрелігій України
(з 1 січня 2001 р. по 31 січня 2001 р.). – 146 арк.
14. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Документи стосовно релігійної
ситуації, звіти, інформації, листування з Держкомрелігій України
(з 1 січня 2002 р. по 1 січня 2003 р.). – 112 арк.
15. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Висновки справи 5. Документи
стосовно релігійної ситуації, звіти, інформації, листування з
Держкомрелігій України (з 1 січня 2002 р. по 1 січня 2003 р.). –
112 арк.
16. Там само. – Оп.7. – Спр.7. Продовження за 2001 р. Частина
2. Листування з ОДА, управліннями, відділами, райдержадмі
ністраціями, органами місцевого самоврядування (з 1 січня 2002 р.
по 1 січня 2003 р.). – 154 арк.
17. Там само. – Оп.7. – Спр.7. Висновки справи 7. Частина
1. Листування з ОДА, управліннями, відділами, райдержадмі
ністраціями, органами місцевого самоврядування (з 1 січня 2002 р.
по 1 січня 2003 р.). – 255 арк.
18. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Документи стосовно релігійної
ситуації, звіти, інформації, листування з Держкомрелігій України
(28 грудня 2003 р.). – 111 арк.
19. Там само. – Оп.6. – Спр.6. Листування з Верховною
Радою, Кабінетом Міністрів, Адміністрацією Президента України
(28 грудня 2003 р.). – 234 арк.

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 114

20. Там само. – Оп.7. – Спр.7. Листування з ОДА, управліннями,
відділами, райдержадміністраціями, органами місцевого само
врядування (з 1 січня 2004 р. по 1 січня 2005 р.). – 190 арк.
21. Там само. – Оп.5. – Спр.5. Документи стосовно релігійної
ситуації в області, звіти, інформації, листування з Держкомрелігій
України (1 січня 2004 р. по 1 січня 2005 р.). – 100 арк.
22. Поточна документація сектору у справах релігій, управління
з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадмі
ністрації. – Оп.6. – Спр.6. Листування з керівниками релігійних
конфесій, церквами, релігійними організаціями (29 грудня
2005 р.). – 24 арк.
23. Протест Високопреосвященнійшого Данила (Ковальчука),
митрополита Чернівецького і Буковинського УПЦ КП, який не
погоджується з рішенням Священного Синоду УПЦ Київського
Патріархату (Журнал №19 від 30 вересня 1997 року) про розділення
Чернівецько–Буковинської митрополії на дві єпархії: Чернівецьку і
Кіцманську. Копія. Від 1 жовтня 1997 р. // ПДВСРЧО. – 1 арк.
24. Указ Патріарха Київського і всієї Руси–України Філарета про
призначення Преосвященнійшого Нікона (Калембера) єпископом
Кіцманським і Заставнівським, керуючим Кіцманською єпархією
УПЦ КП. Копія. Від 13 жовтня 1997 р. №132 // ПДВСРЧО. –
1 арк.
25. Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України
(політологічний аналіз) / О. Шуба. – К.: Видавниче Товариство
«Криниця», 1999. – 324 с.

References
1. Aristova A. V. Polikonfesijnist’ jak fenomen suchasnosti:
Ukrai’na i svitovyj kontekst / A. V. Aristova // Mul’tyversum.
Filosofs’kyj al’manah. – K.: Centr duhovnoi’ kul’tury, 2006. – №55. –
216 s. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.filosof.com.
ua/Jornel/M_55/Aristova.htm
2. Vtoroj den’ Sobora RPSC, 22 oktjabrja 2014 goda, glazami
ego uchastnikov [Elektronnyj resurs]: za materialamy veb–sajtu
«Sovremennoe Drevlepravoslavne». – Rezhym dostupu: https://
staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=1108
3. Zasidannja Svjashhennogo synodu Ukrai’ns’koi’ Pravoslavnoi’
Cerkvy Kyi’vs’kogo Patriarhatu pid golovuvannjam Patriarha
Kyi’vs’kogo i vsijei’ Rusy–Ukrai’ny Filareta. Kopija. Zhurnal №32
vid 15 grudnja 1997 r. // Potochna dokumentacija Viddilu u spravah
religij Chernivec’koi’ oblasnoi’ derzhavnoi’ administracii’ (dali –
PDVSRChO). – 1 ark.
4. Informacijna dovidka nachal’nyka viddilu u spravah religij
Vasylja Nastasa pro stan rumunomovnyh parafij v Chernivec’kij oblasti,
napravlena General’nomu konsulu Ukrai’ny v m. Suchava Vasylju
Bojechku. Kopija. Vid 10 grudnja 2002 r. №196 // PDVSRChO. –
2 ark.
5. Informacijna dovidka nachal’nyka viddilu u spravah religij Vasylja
Nastasa pro stan sprav u religijnomu seredovyshhi Chernivec’kij oblasti,
napravlena golovi Chernivec’koi’ ODA Myhajlu Romanivu. Kopija.
Vid 20 serpnja 2003 r. №160 // PDVSRChO. – 3 ark.6. Informacijna
dovidka viddilu u spravah religij Chernivec’koi’ ODA, napravlena
Derzhkomreligij Ukrai’ny pro pryznachennja Preosvjashhennijshogo
Nikona (Kalembera) jepyskopom Kicmans’kym i Zastavnivs’kym,
kerujuchym novoutvorenoju Kicmans’koju jeparhijeju UPC KP.
Oryginal. Vid 24 zhovtnja 1997 r. №228 // PDVSRChO. – 1 ark.
7. Kicmans’ka jeparhija Ukrai’ns’koi’ Pravoslavnoi’ Cerkvy
Kyi’vs’kogo Patriarhatu [Elektronnyj resurs]: za materialamy vil’noi’
encyklopedii’ «Vikipedija». – Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.
org/wiki/Kicmans’ka_jeparhija_UPC_KP
8. Konfesiologija religii’: kolektyvna monografija / Za nauk. red.
doktoriv filosofs’kyh nauk, profesoriv Anatolija Kolodnogo ta Ljudmyly
Fylypovych // Ukrai’ns’ke religijeznavstvo. – K., 2009. – Specvypusk
2009–2. – 237 s.
9. Oficijnyj lyst zastupnyka golovy Chernivec’koi’ ODA Fedora
Fedorovycha, napravlenyj Ministerstvu zakordonnyh sprav Ukrai’ny.
Oryginal. Vid 28 serpnja 2003 r. №07.15/11–1541 // PDVSRChO. –
2 ark.
10. PDVSRChO. – Op.2. – Spr.2. Rozporjadzhennja golovy
oblderzhadministracii’ z religijnyh pytan’ (z 1 sichnja 2000 r. po
31 grudnja 2000 r.). – 54 ark.
11. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Dokumenty stosovno religijnoi’
sytuacii’, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzhkomreligij Ukrai’ny
(z 1 sichnja 2000 r. po 31 grudnja 2000 r.). – 118 ark.
12. Tam samo. – Op.7. – Spr.7. Lystuvannja z ODA, upravlinnjamy,
viddilamy, rajderzhadministracijamy, organamy miscevogo samo
vrjaduvannja (z 1 sichnja 2000 r. po 31 grudnja 2000 r.). – 83 ark.

103

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Випуск 114

13. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Dokumenty stosovno religijnoi’
sytuacii’, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzhkomreligij Ukrai’ny
(z 1 sichnja 2001 r. po 31 sichnja 2001 r.). – 146 ark.
14. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Dokumenty stosovno religijnoi’
sytuacii’, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzhkomreligij Ukrai’ny
(z 1 sichnja 2002 r. po 1 sichnja 2003 r.). – 112 ark.
15. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Vysnovky spravy 5. Dokumenty
stosovno religijnoi’ sytuacii’, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzh
komreligij Ukrai’ny (z 1 sichnja 2002 r. po 1 sichnja 2003 r.). – 112 ark.
16. Tam samo. – Op.7. – Spr.7. Prodovzhennja za 2001 r. Chas
tyna 2. Lystuvannja z ODA, upravlinnjamy, viddilamy, rajderzhadm
inistracijamy, organamy miscevogo samovrjaduvannja (z 1 sichnja
2002 r. po 1 sichnja 2003 r.). – 154 ark.
17. Tam samo. – Op.7. – Spr.7. Vysnovky spravy 7. Chastyna 1.
Lystuvannja z ODA, upravlinnjamy, viddilamy, rajderzhadministracijamy,
organamy miscevogo samovrjaduvannja (z 1 sichnja 2002 r. po 1 sichnja
2003 r.). – 255 ark.
18. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Dokumenty stosovno religijnoi’
sytuacii’, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzhkomreligij Ukrai’ny (28
grudnja 2003 r.). – 111 ark.
19. Tam samo. – Op.6. – Spr.6. Lystuvannja z Verhovnoju Radoju,
Kabinetom Ministriv, Administracijeju Prezydenta Ukrai’ny (28 grudnja
2003 r.). – 234 ark.
20. Tam samo. – Op.7. – Spr.7. Lystuvannja z ODA, upravlinnjamy,
viddilamy, rajderzhadministracijamy, organamy miscevogo samo
vrjaduvannja (z 1 sichnja 2004 r. po 1 sichnja 2005 r.). – 190 ark.
21. Tam samo. – Op.5. – Spr.5. Dokumenty stosovno religijnoi’
sytuacii’ v oblasti, zvity, informacii’, lystuvannja z Derzhkomreligij
Ukrai’ny (1 sichnja 2004 r. po 1 sichnja 2005 r.). – 100 ark.
22. Potochna dokumentacija sektoru u spravah religij, upravlinnja z
pytan’ vnutrishn’oi’ ta informacijnoi’ polityky oblderzhadministracii’. –
Op.6. – Spr.6. Lystuvannja z kerivnykamy religijnyh konfesij, cerkvamy,
religijnymy organizacijamy (29 grudnja 2005 r.). – 24 ark.
23. Protest Vysokopreosvjashhennijshogo Danyla (Koval’chuka),
mytropolyta Chernivec’kogo i Bukovyns’kogo UPC KP, jakyj ne
pogodzhujet’sja z rishennjam Svjashhennogo Synodu UPC Kyi’vs’kogo
Patriarhatu (Zhurnal №19 vid 30 veresnja 1997 roku) pro rozdilennja
Chernivec’ko–Bukovyns’koi’ mytropolii’ na dvi jeparhii’: Chernivec’ku
i Kicmans’ku. Kopija. Vid 1 zhovtnja 1997 r. // PDVSRChO. – 1 ark.
24. Ukaz Patriarha Kyi’vs’kogo i vsijei’ Rusy–Ukrai’ny Filareta pro
pryznachennja Preosvjashhennijshogo Nikona (Kalembera) jepyskopom
Kicmans’kym i Zastavnivs’kym, kerujuchym Kicmans’koju jeparhijeju
UPC KP. Kopija. Vid 13 zhovtnja 1997 r. №132 // PDVSRChO. – 1 ark.
25. Shuba O. Religija v etnonacional’nomu rozvytku Ukrai’ny
(politologichnyj analiz) / O. Shuba. – K.: Vydavnyche Tovarystvo
«Krynycja», 1999. – 324 s.
Lutsan I. V., graduate student of cultural studies, religious studies
and theology, lecturer at Theology department KPBA,
Chernivtsi University (Ukraine, Chernivtsi), zan–lu@mail.ru
Types and forms of display of religious conflict in Chernivtsi region
during the late 20th – early 21st century
The article analyzes religious confrontation in Chernivtsi region in the years
of independence of Ukraine. The author singles out a typology of conflict which
characterizes the Bukovyna region and draws conclusions with emphasis on measures
to resolve their forms and manifestations of stabilization in the religious life of
Northern Bukovyna from both state and church institutions.
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Українські наукові осередки в США
Досліджується та аналізується питання діяльності українських наукових
осередків на території США. Особливу увагу приділено головним центрам
науки української діаспори, а саме: Науковому товариству ім. Т. Шевченка,
Українській вільній академії наук та Українському інституту Америки.
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Вивчаючи історію української діаспори США, слід висвітлювати
різноманітні проблеми, що стосуються виникнення української діаспори в даній
країні, основних етапів імміграції українців до США, створення та діяльність
їх громадсько–політичних, релігійних, культурно–просвітницьких, наукових,
молодіжних, професійних, жіночих та інших організацій в цій країні. Утворення
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З проголошенням незалежності України постало
питання про дослідження питання еміграції українців
поза межами своєї держави, чисельного складу
української діаспори та основні види діяльності українців
закордоном. На даний час створено передумови для
науково виваженого, об’єктивного дослідження та
концептуального переосмислення проблем української
діаспори в різних куточках планети.
Проблеми функціонування та діяльності українців
за межами України і, зокрема, в США висвітлено у
працях багатьох українських та зарубіжних вчених,
тоді як в радянській історіографії це питання взагалі
замовчувалось. Свого часу різні аспекти досліджували
ряд вчених: О. Ахрімович, А. Драган, В. Євтух, Н. Мерфі,
О. Ковальчук, С. Наріжний. Даними авторами подається
численний фактичний матеріал, наводяться повністю або
фрагментарно важливі документи зазначених організацій
та осередків, імена їхніх активних діячів, статистичні
дані. Проте, незважаючи на численні наукові дослідження,
доводиться констатувати відсутність комплексного,
всебічного дослідження діяльності наукових та освітньо–
культурних центрів української діаспори у повоєнні роки
загалом та співпрацю тих же центрів з Україною.
Метою даної роботи є комплексно висвітлити
діяльність української діаспори в наукових та культурно–
освітніх сферах в США.
Дослідники виділяють чотири хвилі еміграції
українців до США, починаючи з останніх десятиліть
ХІХ ст. Кожна хвиля емігрантів вирішувала два основні
суперечливі завдання: 1) пристосуватися до умов життя
в іншому етнічному середовищі; 2) зберегти свою мову,
культуру, національні традиції. Американська дійсність
давала можливість українцям зберігати ці традиції. Свіжий
імпульс у цьому процесі давала чергова хвиля емігрантів,
особливо останньої пори, коли серед них знаходилися
представники високоінтелектуальної еліти, не давали
вичерпатись тому джерелу, що живило національну
свідомість американських українців.
Важливою проблемою для українських емігрантів
першої хвилі стало визначення їх національної
ідентичності, яка була вирішена у 1921 році, коли в США
був прийнятий новий еміграційний закон – The Quota Act
of 1921. Він надав можливість знайти своє самостійна
та незалежне місце в мультинаціональному суспільстві
США, де українці розпочали історичне формування своєї
громади з метою збереження національної культури,
традицій і адаптацій в нових умовах. Однак, лише
незначна частина емігрантів першої хвилі на сьогодні
(а це вже четверте – п’яте покоління) вважають себе
українцями та підтримують українські традиції.
Одним із важливих чинників збереження національних
культурних традицій є дбайливе ставлення до історії
свого народу. Історики української діаспори в США
чи не найпершими відкрили всьому світові трагічні
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сторінки історії України: голодомори 20–х, 30–х, 40–х рр.
ХХ ст., масові репресії проти українського селянства та
інтелігенції, боротьба ОУН–УПА, сутність тоталітарного
режиму в цілому тощо. Важливу роль в цьому відігравали
наукові та просвітницькі організації, що утворювались на
теренах Сполучених Штатів.
В Нью–Йорку на сьогодні розташовані та діють три
головні центри науки української діаспори: Наукове
товариство ім. Т. Шевченка, Українська вільна академія
наук та Український інститут Америки [1, р. 118]. Окрім
того, слід згадати й інші українські інституції, які на рівні
із вище згаданими займаються науковою роботою та
збереженням культурного спадку. Зокрема, це: Академія
Св. Георгія, Український освітній союз, Український
вільний університет.
Найбільший досвід роботи в США має найстаріша
українська наукова установа – Наукове товариство
ім. Т. Шевченка, засноване у Львові в грудні 1873 року [2,
с. 116]. Спершу ця організація мала назву «Літературно–
наукове товариство ім. Т. Шевченка» та була заснована
завдяки зусиллям національно–свідомої інтелігенції з
Наддніпрянської України та Галичини у відповідь на
репресії з боку Російської імперії щодо українських
видань. У 1982 році товариство змінило назву на «Наукове
товариство ім. Т. Шевченка», головним завданням якого
було «плекати та розвивати науку», «зберігати всякі
пам’ятники старовинності» [3]. В часи радянського
режиму в 1939 році товариство було ліквідоване. Згодом,
після Другої світової війни, діяльність Наукового
товариства була відроджена в країнах Західної Європи та
в Сполучених Штатах Америки.
В США, в перші роки свого існування, «Наукове
товариство ім. Т. Шевченка», діяло обмежено, оскільки
були проблеми із орендою приміщення, браком коштів
та відповідних умов праці. Але, попри всі труднощі,
періодично проводились наукові наради, конференції,
налагоджувалась видавнича діяльність.
У 1951 році було засновано осередок НТШ у Детройті,
де також проводились періодичні конференції та виступи,
бесіди з українською громадою, святкування ювілеїв,
приурочених до історії України та її визначних діячів.
У 1952 році за кошти української громади Наукове
товариство в Нью–Йорку придбало «Дім НТШ» [4, р. 47].
Саме це сприяло зростанню ролі товариства на теренах
Америки. На сьогодні це приміщення модернізовано та
пристосовано до потреб Товариства.
Розглядаючи діяльність НТШ за час від утворення,
можна зробити висновок, що ця наукова організація –
є найактивнішої з–поміж решти, що розміщені на
теренах Сполучених Штатів та Європи. Товариство
своєю діяльністю розвиває співпрацю з вченими –
українознавцями України та США, фінансує видання
окремих наукових праць в Україні, намагається зберегти
пам’ять про минуле для наступних поколінь.
Діяльність та створення Української вільної академії
наук теж тісно пов’язана з Україною, бо саме тут
починається її історія. Вона була започаткована у Києві
14 листопада 1918 року. Як офіційна установа Академія
діяла лише перших десять років, згодом розпочалися
масові арешти серед українських вчених, що призвело до
еміграції багатьох науковців, членів Української Академії
Наук. Перша хвиля емігрувала до країн Європи. Саме
там, після закінчення Другої світової війни, відновлюють
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свою роботу українські вчені. 15 листопада 1945 року в
німецькому місті Ауґсбурзі на зібранні 12 представників
різних галузей наук прийняли рішення про відновлення
діяльності Української Академії Наук, яка, за їх задумом,
мала продовжити розвиток української наукової думки, так
нахабно зліквідованої радянською владою [5, с. 583]. Тоді
ж було схвалено проект статуту, який визначав Українську
вільну академію наук як спадкоємицю традицій і
продовжувача діяльності Академії у Києві 1920 – початку
1930–х років, та обрано першого президента – Дмитра
Дорошенка [6, с. 12].
18 квітня 1948 року на нараді керівних членів УВАН
у Реґенсбурзі було обрано перших 24 дійсних членів
Української вільної академії наук.
Після Другої світової війни значна частина українців
виїхала до США та Канади, серед яких були представники
українських наукових кіл. З кінця 1948 року осередок
УВАН в Авґсбурзі почав втрачати значення (вже 1947
переїхав до Канади Дмитро Дорошенко), і наприкінці
1949 року президію УВАН було перенесено до Вінніпегу
(Канада). Президентом Канадської УВАН було обрано
Леоніда Білецького [7, с. 239].
Канадська Української вільної академії наук ділиться
на інститути й комісії, має бібліотеку й архів, видає
серії «Slavistica», «Onomastica», «Ukrainica Canadiana»
(остання бібліографічного характеру), «Українські вчені»
(1949–1961). Крім того коштом Академії було видано
«Кобзар» Тараса Шевченка в чотирьох томах (1952–1954),
«Матеріали до українсько–канадської фолкльористики і
діалектології» (1956–1963), «Історію українців Канади»
Михайла Марунчака (1968), «History of the Ukrainian
Literature in Canada» Микити Мандрики (1968),
«Ювілейний збірник» (1976) та ряд інших праць [8, с. 8].
Члени Української вільної академії наук, які переїхали
до США, 15 квітня 1950 року на організаційних зборах
дійсних членів та наукових співробітників у Нью–Йорку
обрали тимчасове керівництво і заснували Фундацію
УВАН, яка мала матеріально підтримувати діяльність
Академії. Першим президентом УВАН у США став
Михайло Вєтухов.
УВАН за статутом поділялася на такі відділи:
історико–філософський та філогічний, правничо–еконо
мічний, медичний та природничих наук, фізико–хімічний,
технічний. Відділи в свою чергу поділялися на 20 секцій
та комісій. Окрім того діяла спеціальні осередки, як
наприклад, Музей–архів ім. Д. Антоновича, Інститут
шевченкознавства, Мистецька кураторія та ряд інших
[9, с. 38].
Як науковий центр, Академія починаючи з 1951 року
починає активно займатися видавничою справою. Серед
перших періодичних видань був український науковий
журнал англійською мовою «Annals of the Ukrainian
Academy of Arts and Sciences in the USA». На сьогоднішній
день вийшло більш як 20 томів журналу, завданням якого
було публікувати наукові та дослідницькі праці українських
науковців для ознайомлення з ними англомовного читача.
Тут містяться публікації, присвячені питанням історії,
археології, літературознавству, етнографії, фольклору,
біології, філософії, релігії. Також в цьому журналі
надається змога ознайомитись із творчістю Д. Дорошенка,
М. Грушевського, М. Драгоманова, Н. Полонської–
Василенко. У спогадах колишній президент Академії
професор Юрій Тевельов відзначав, що «завданням
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Академії є стимулювати інтерес до української тематики
серед науковців Америки та Європи, допомагати їм у їхніх
розвідках» [10, с. 236].
УВАН у США за перших тридцять років діяльності
видала понад 90 книг українською і англійською мовами.
Найважливіші з них: англомовний «Огляд української
історіографії» Д. Дорошенка і «Ukrainian Historiography
1917–56» О. Оглоблина (1957), «Катедра св. Софії в Києві»
О. Повстенка (1954), «Історія української літератури»
Д. Чижевського (1956), неопубліковані листи гетьмана
І. Мазепи, за ред. О. Субтельного (1975), «Хронологія
життя і творчості Лесі Українки» О. Косач–Кривинюк
(1970), «Статті, листи, документи» С. Петлюри, 2 тт.
(1956, 1979), «Василь Кричевський» В. Павловського
(1974), 10 шевченкознавчих випусків (1952 – 64),
«Релігійні твори» О. Кошиця (1970), «Українські народні
мелодії» З. Лиська, 5 тт. (1967–70), «Література» П. Фили
повича (1971) та ін. Видано або перевидано низку творів
україського красного письменства, які не могли появитися
в УРСР: М. Куліша, В. Підмогильного, Т. Осьмачки,
У. Самчука та інші; мемуарної літератури (серед ін.
«Спогади» Є. Чикаленка) тощо. УВАН у США видає
також інформативний «Бюллетень» та «Вісті УВАН у
США» [9, с. 146].
Українська вільна академія наук, як і інші наукові
та громадські організації за межами України, ставить
своєю метою нести українську наукову думку, знайомити
із дослідницькою діяльністю на теренах України та
за її межами. Діячі Академії активно долучаються до
громадських заходів, таких як відкриття у 1964 р. у
столиці США м. Вашингтоні пам’ятника Т. Шевченку.
Відкрив монумент президент Д. Ейзенхауер [11, с. 78].
Також науковці сприяють відкриттю в ряді університетів
США кафедр української мови та українознавства:
Пенсильванському, Колумбійському, Каліфорнійському,
Іллінойському (Урбана–Шампейн). Авторитет деяких
науковців–українців у США дуже високий, наприклад,
фізик Ю. Кістяківський з Києва став одним з батьків аме
риканської ядерної бомби, був радником Д. Ейзенхауера;
авіаконструктор І. Сікорський найбільші свої досягнення
у вертольотобудуванні зробив саме в США; харків’янин
С. Кузнець – відомий економіст, лауреат Нобелівської
премії; одесит Г. Гамов – родоначальник американської
астрофізики та космології; Ф. Добжанський з Поділля –
основоположник американської генетики [12, с. 386].
Українці досягли значних результатів у галузі вивчення
космосу – серед них є і астронавти, і дослідники, вчені.
Директор американського інституту аеронавтики та
астронавтики – М. Яримович, президент корпорації
супутників зв’язку – Й. Чарик [13, с. 7]. Всі вони приймали
активну участь в розвитку та діяльності Української
вільної академії наук.
Ще одним здобутком української громади Сполучених
Штатів є Український інститут Америки. Фундатором
цього осередку був галичанин Василь Джус [14, с. 27]. У
1948 році, під впливом громадської думки саме він вклав
свої кошти для придбання будинку для товариства з метою
ознайомлення із українським живописом, культурою,
музикою та літературою.
Для прикладу, до сьогодні в товаристві діє програма
«Музика в Інституті» та досить часто проводяться
виставки українських майстрів живопису, зустріч з
українськими композиторами, виконавцями, акторами.
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Не одноразово, саме за сприяння Українського інституту
до Сполучених Штатів на гастролі приїжджали
українські театральні та танцювальні колективи. Також,
за сприянням та фінансуванням інституту Америки, в
Україні видавництво «Дніпро» опублікувало масштабне
дев’ятитомне видання «Тисяча років української
суспільно–політичної думки».
Засновані представниками трьох хвиль еміграції в різні
роки, вони мають мету – поширення знань про Україну
та українців, а, головне, – збереження національної
інтелігенції та її досягнень за кордоном. Кожен з українців
або американців українського походження, які прагнуть
ознайомити та зацікавити своїх дітей чи онуків з історією
минулого та сьогодення України, мають таку можливість
завдяки Літній школі українознавства Гарвардського
університету. Провідні вчені з США, Канади та й, в
останні роки, з України, починаючи з 70–х років ХХ ст.,
викладають у цьому навчальному закладі українську мову,
історію, літературу, етнографію, культурологію.
Традиції українознавства в Гарвардському університеті
були започатковані у 1957 р., коли «Союз українських
студентських
товариств
Америки»
запропонував
заснувати кафедру українознавства [15, с. 94]. Це і
поклало початок українознавчих студій у Гарвардському
університеті, які взяли за свою головну мету збереження
та розвиток української мови та створення Фонду кафедр
українознавства. У січні 1973 року почали діяти кафедри
української літератури та мови. Згодом, в червні цього
ж року було засновано Український науковий інститут
Гарвардського університету.
Діяльність
Українського
наукового
інституту
включає різні аспекти, зокрема – видавництво науково–
просвітницької літератури, художніх творів, проведення
семінарів, організація навчального процесу Літньої
школи, створення бібліотечного фонду.
Розвитку співпраці українських та американських
науковців сприяє Програма ім. Фулбрайта в Україні, яка
надала можливість українським науковцям займатись
дослідницькою діяльністю у США, читати лекції в
американських університетах.
Отже, знання української мови та історії можна
вдосконалювати в системі вищої освіти в США, де в
кількох університетах існують кафедри українознавства.
В цілому у США українська мова, література та історія
викладаються в 20 коледжах країни, а при різних
наукових установах та університетах діє 40 курсів
українознавства. Такі центри науки української діаспори,
як Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Українська вільна
академія наук та Український інститут Америки постійно
поповнюють свій бібліотечний фонд, що дає можли
вість усім бажаючим ознайомлюватись із новинками
з України.
Таким чином, в Сполучених Штатах Америки протягом
десятиліть склалася система працюючих українських
архівних центрів, музеїв, бібліотек. Намагання зберегти
українську національну ідентичність особливо просте
жується в діяльності різноманітних культурно–просвіт
ницьких установ. Українська діаспора протягом довгих
років створила цілу низку громадсько–політичних,
освітніх, культурних, мистецьких, молодіжних організацій
та об’єднань, які своєю діяльністю роблять все можливе
для збереження своєї національної ідентичності в США і
зв’язку з історичною Батьківщиною – Україною.
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Ukrainian scientific centers in the US
The activity of Ukrainian scientific center on the area of U.S.A. is explorer
and analyzed. The special attention is considered on three main centre of science
of Ukrainian. Diaspora, and exactly on Scientific Society of name T. Shevchenko,
Ukrainian free academy of science and Ukrainian institute of America.
Studying of the history of Ukrainian diaspora should cover diverse issues
relating to the emergence of Ukrainian diaspora in this country, the main stages
of immigration of Ukrainians to the US, establishment and activities of public–
political, religious, cultural, educational, scientific, youth, professional, women, etc.
organizations in the country.
The formation and activities of Ukrainian scientific centers in the US is just one
of the topics that require detailed analysis and study.
The revival and strengthening of the Ukrainian state has created preconditions
for a balanced scientific, objective research and conceptual rethinking problems of the
Ukrainian diaspora in different parts of the world.
Keywords: Ukrainian diaspora, Scientific Society, academy of science, institute
of America, immigration.
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Орден єзуїтів в сучасній Україні
Проблема діяльності Товариства Ісуса в сучасній Україні мало
досліджена тема у вітчизняній історичній науці. Мета роботи передбачала
визначення напрямків діяльності ордену єзуїтів в Україні на початку ХХІ ст.
За використання опублікованих історичних джерел відмічені осередки праці
ордену, ініціативи Товариства та робота окремих єзуїтів. За допомогою
методів аналізу та синтезу представлений матеріал щодо напрямків роботи
ордену в Україні. Орден єзуїтів в Україні на початку ХХІ ст. мав переважно
парафії та місії. Основними напрямками роботи Товариства були: релігійний,
освітянський, благодійницький, видавницький. Також відбувалася співпраця
з іншими конфесіями християнської церкви, нерелігійними організаціями та
органами влади з питань віри, освіти, соціальних, майнових та суспільно–
політичних питань. Зазначено, що Товариство Ісуса в Україні не лише
активізувало свою діяльність, а й стало помітним серед релігійних організацій
країни.
Ключові слова: Товариство Ісуса, напрямки роботи ордену єзуїтів в
сучасній Україні, організація реколекцій (духовних вправ), душпастирство,
освітня діяльність, інтелектуальне та соціальне апостольство, доми ордену
єзуїтів, місія, парафія, реколекційний дім.

Діяльність ордену єзуїтів в Україні завжди грала
велику роль. Справа у тих впливах і наслідках, що мала,
передусім, місіонерська робота Товариства. Участь в
укладанні та впровадженні Берестейської церковної
унії, створення системи середньої освіти ордену, вищих
навчальних закладів, підготовка інтелектуальної та
владної еліти українського суспільства – все це мало дуже
велике значення у формуванні та розвитку, врешті–решт,
української нації. Сьогодні Товариство Ісуса продовжує
працювати в Україні. Правда масштаби діяльності ордену
поки що обмежені, але з кожним роком активність єзуїтів
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зростає. Чи може Товариство сприяти європейській
інтеграції України, чи в змозі допомогти вирішити
численні церковні протиріччя, чи сприятиме покращенню
системи освіти в державі? У єзуїтів є такі можливості.
По–перше тому, що папа Римський Франциск – єзуїт
(вперше в історії). По–друге, відбувся перший в історії
діалог патріарха Московського та Римського папи. По–
третє, члени Товариства Ісуса є в Україні викладачами,
пасторами, лекторами, благодійниками, військовими
капеланами. Тому важко переоцінити актуальність теми
цієї розвідки.
На жаль, наукового вивчення діяльності Товариства
Ісуса в Україні у ХХІ ст. майже не відбувалося. Є
публіцистичні статті, передусім, самих єзуїтів [14].
Джерелами з проблеми служать матеріали офіційних
відомостей на сайтах Товариства та інтерв’ю [1–13].
Метою публікації є визначення напрямків діяльності
ордену єзуїтів в Україні на початку ХХІ ст.
21 червня 1992 р. після реєстрації в Російській
Федерації був заснований спеціальний, Незалежний
російський регіон (НРР) Товариства Ісуса [15]. До НРР
орден відносив єзуїтські осередки в Росії, Білорусії,
Казахстані, Киргизстані, Україні [10; 13]. В Україні
члени Товариства Ісуса постійно були присутні у Києві,
Львові, Хмельницькому і Чернівцях. На початку ХХІ ст.
єзуїти в Україні мали свої доми – місії і опікувалися
трьома римо–католицькими парафіями: парафія св. Анни
у м. Хмельницькому (при парафії також функціонував
реколекційний дім), парафія Успіння Пресвятої Бого
родиці у с. Чорний Острів Хмельницької області, парафія
у с. Кіцмань Чернівецької області [5–9; 12].
Давид Назар, настоятель єзуїтів в Україні, так визначив
напрямки роботи ордену: «В Україні Товариство Ісуса
зараз визначило для себе п’ять пріоритетних напрямків
діяльності, виходячи зі своїх об’єктивних можливостей
на сьогоднішній день. Це організація реколекцій, або
духовних вправ (в першу чергу – духовних вправ св.
Ігнатія Лойоли), душпастирство, освітня діяльність,
інтелектуальне та соціальне апостольство» [14].
В Україні у 2000 році працювали сім єзуїтів постійно,
а декілька приїжджали для роботи на певний час. Жили
вони в приватних квартирах (місія) там, де не мали
парафії, зокрема у Львові. Основні напрямки роботи:
співробітництво з іншими конфесіями, з орденом
василіан, переклад релігійної літератури на українську
мову, навчання вихідців з СНД у єзуїтських навчальних
закладах за кордоном (у 2000 році – чотири чоловіки з
України, шістнадцять – з інших країн СНД), традиційна
пастирська й благодійна робота, викладання. Зокрема, у
2000 році у Львові два члени ордену постійно працювали
в Богуславській академії викладачами [1].
Головний дім єзуїтів в Україні знаходився у Львові по
вулиці Й. Сліпого 8а. Постійно там перебував головний
настоятель Товариства Ісуса в Україні отець Давид Назар,
а також кілька схоластиків. Основними напрямками праці
на початку роботи у Львові були: координація діяльності
в Україні, видання ігнатіанської літератури, праця «на
виклик» – реколекції, дні віднови, релігійні конференції
та семінари, тощо. Діяльність у Львові була спрямована
на багатофункціональність. Не маючи своєї церкви, єзуїти
часом служили у храмі святих Петра і Павла (колишній
єзуїтський костел), провадили Духовні вправи, реколекції,
дні духовної віднови. Єзуїти мали в місті дім для біженців
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(по вул. Антоновича 49), котрий був філією єзуїтської
організації JRS (Jesuit Refugee Service – Єзуїтська Служба
Біженцям). Одним із завдань єзуїтів була допомога
мігрантам, які поїхали з України на заробітки і потрапили
там у біду, – їм допомагали повернутися. В головному
домі відбувалися зустрічі «Клубу Глечиків» (форум
християнської духовності), котрі провадив о. Андрій
Зелінський [5].
У Львові єзуїти займалися й видавничою діяльністю
у львівському видавництві «Свічадо». Товариство
Ісуса видало книжки, присвячені духовності, духовним
вправам та історії єзуїтів: «Заповіт прочанина», «Духовні
вправи святого Ігнатія Лойоли», «Шлях досконалості»,
«Внутрішній замок», «Сходження на гору Кармель»,
«Темна ніч», «Єзуїти. Том 1. Завойовники» Ж. Лакутюра
[4]. А у рамках 23–го Форуму видавців у Львові голова
міста Андрій Садовий нагородив Золотим гербом міста
Львова о. Андрія Зелінського за книжку «На ріках
вавилонських. Кілька думок про повернення», як одного
з переможців Всеукраїнського конкурсу «Найкраща книга
форуму – 2016» [17].
Єзуїти з головного дому мали також представництво у
Києві (вул. Лютеранська 6–56), де, крім іншої діяльності,
працювали в місії «Єзуїтська релігійна служба». В столиці
України постійно працював о. Андрій Зелінський, який
окрім навчання, провадив величезну кількість ініціатив,
передусім клубів, наприклад, «Клуб Надзвичайних»,
«Військове капеланство», «Академічне душпастерство»,
англомовний клуб «Be happy!!!», італомовний клуб
«Carissimi», радіо «Марія». Викладацьку діяльність
о. Андрій Зелінський провадив в Київській трьохсвя
тительській духовній семінарії УГКЦ [5].
Як військовий капелан Андрій Зелінський мав
активну суспільну позицію щодо військово–політичних
подій на південному сході України в 2014–2015 рр., що
виразилося у відкритому листі російському солдату [3].
Тобто Товариство Ісуса не обмежувалося духовною чи
культурною сферою діяльності, а висловлювало свою
думку щодо політичних подій, бо лист розміщено на
офіційному сайті ордену. Андрій Зелінський був одним із
перших капеланів, яких узгодили з Генштабом, і першим
капеланом при штабі АТО, ще під Слов’янськом. Із червня
2014 року він почав виїжджати на тривалі періоди в зону
бойових дій. З того часу капелану довелося побувати
у Слов’янську, Краматорську, Пісках, Дебальцевому,
Авдіївці, Маріуполі [19].
В Хмельницькому реколекційному домі одним з
пріоритетів служіння єзуїтів були ігнатіянські реколекції.
Одночасно в домі могло проживати 40 осіб. На реколекції
приїжджали люди з різних міст України: римо– та
греко–католики, православні, а також люди, які шукали
Бога. Духовні вправи (виконувані в формі ігнатіанських
реколекцій) мали на меті допомогти людині глибше себе
пізнати. Орден єзуїтів пояснює необхідність духовних
вправ тим, що «сучасна людина, повністю спрямована
на матеріальні і тимчасові речі, не вміє заглянути в
себе, щоби пізнати свою правдиву велич і справжню
біду. Вправи допомагають реколектантові побачити хаос
у своєму житті, глибину гріха і його руйнівну силу, що
деформує людське ставлення до Бога, до самого себе, до
ближніх і до всього світу. Реколектант, входячи в себе,
відкриває неусвідомлені і часто погані мотиви своєї
поведінки, хворобливу пристрасть і психічні рани. І після
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усвідомлення цього є спроможний прийти до Розп’ятого
Христа і просити в нього прощення і зцілення, тому
що «в його ранах є наше здоров’я» (Іс. 53, 5) [8]. Тобто,
Товариство Ісуса продовжує, як і за часів Ігнатія Лойоли,
виконувати місію психологічної допомоги людині,
особливо на її шляху до віри.
Єзуїти робили усі можливі зусилля, щоби повернути
деяку свою власність. В 2010 році єзуїтам Чернівців
повернули споруду церкви Найсвятішого Серця Ісуса.
Однак парафіяни продовжили молитися у каплиці
у приміщенні училища мистецтв, що знаходилося в
давньому будинку ордену, бо церква знаходилася в
аварійному стані [9; 12].
Члени Товариства завжди були готові виїхати для
проведення реколекцій, днів віднови, конференцій
та семінарів – за запрошенням зацікавленої сторони.
Наприклад, Комісія УГКЦ у справах шкільництва
спільно з Відділом економічного розвитку Церкви
організували і провели тренінг з фандрейзингу. Захід
відбувся 24–25 березня 2011 року у Львівському інституті
банківської справи УБС НБУ. Розпочав тренінг саме
єзуїт отець Войцех Жмудзінський, директор центру
«Arrupe». Він виступив з лекцією на тему «Формаційна
роль фандрейзингу». Жмудзінський був переконаний,
що пошук коштів – таємниці, які пізнаються у практиці.
Навчитися цього на тренінгу неможливо. Треба брати
приклад з людей, які є знаними лідерами і відповідають за
великі проекти в Церкві та вміють інших заражати своїм
ентузіазмом. Пошук фінансів так насправді зводиться
до пошуку друзів, розбудови між людських відносин.
Кошти будуть там, де є приязнь – команда однодумців,
що мають подібні мрії і прагнуть їх реалізувати.
Адже суть християнського фандрейзингу – не латання
бюджетних дір, а формування людської особистості та
безкорисливості [20]. Тобто, Товариство Ісуса провадило
лекції на актуальні теми для української системи освіти.
Заняття з вчителями священик–єзуїт проводив в
Україні не вперше. Жмудзінський розповів, як років п’ять
чи шість років тому працював у Криму, в татарських
мусульманських школах, де допомагав удосконалювати
методику освіти. Зокрема він сказав: «Кримські
організатори й директори шкіл свідомо запросили для
вишколу католицьку організацію, бо тоді вони переживали
тривожні впливи арабського ісламу, настільки сильні,
що дівчатка почали закривати свої обличчя. Тож самі
батьки погодилися з ідеєю навчання, в якому йшлося про
відмінність двох світів – ісламського та християнського.
Так склалося, що саме ми, католики, заохочували молодих
татар шукати відповідей у їхній власній традиції на
важливі питання сьогодення. Це не було легко, адже
наше головне завдання – євангелізація, проголошення
вчення Христа» [20]. Отже, член ордену єзуїтів особливо
зазначив, що не провадив євангелізації.
В інтерв’ю В. Жмудзінський також розповів про
те, що праця єзуїтів відбувалася на межі церкви, що
єзуїти не проводили катехизації, євангелізації, а лише
допомагали людям знайти своє покликання в житті. Як
директор центру Arrupe він розповів, що організація
регулярно проводила навчання для вчителів католицьких
шкіл в Україні, здійснювала навчання в Брюховичах,
в Українському Католицькому Університеті (навчання
для майбутніх вчителів християнської етики). Крім
того, В. Жмудзінський зазначив, що «Arrupe» видавав
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часопис «Бути для інших». Деякі номери цього журналу
видавалися російською та білоруською мовами. «Arrupe»
мав власну веб–сторінку, яку підтримували польською і
англійською мовами [2]. Таким чином, діяльність у сфері
освіти залишилася для Товариства Ісуса дуже важливою.
Орден знаходив нові форми та методи роботи з поширення
методик викладання серед вчителів, навчання майбутніх
вчителів.
Також в Україні працювали сестри Словацької
Провінції Згромадження Ісуса в селі Середньому на
Закарпатті (парафіяльне служіння), в Ужгороді (служіння
при Катехитичному центрі та в соціальному Центрі
ім. Марії Вард) та в Києві (в Домі харитативної допомоги
Йоана Павла ІІ). В Ужгороді сестри опікувалися дітьми
вулиці, надавали тимчасове житло для дітей–сиріт
(від 18 років) на час їхньої адаптації в суспільстві та
утримували гуртожиток для студентів. Офіційно сестри
не належать до ордену єзуїтів, але статут Товариства
Ісуса є основою жіночого згромадження. «Отці–єзуїти
допомагають своїм «молодшим сестрам» у становленні
духовного життя та формаційному розвитку» [17]. Тобто
Товариство у такий спосіб долало традицію не прийняття
жінок до ордену офіційно, але використовувало їх працю.
Традиційно, Товариство Ісуса й у ХХІ столітті
працювало з молоддю студентського віку з метою
наближення молодих людей до бога. Цього разу було
обрано ні сферу навчання, а сферу відпочинку, те, що
особливо полюбляють сучасні молоді люди – туризм. Так,
наприклад, 11–20 липня 2013 року відбулися «реколекції–
канікули» для університетської молоді (центр «Карітас»
в селі Яблуниця, Івано–Франківська область). «Ми
пропонуємо юнакам і дівчатам університетського віку
(18–25 років) провести десять днів інтенсивного і
поглибленого контакту з Богом, з самими собою і з Божим
творінням» [12; 16].
Таким чином, орден єзуїтів в Україні на початку
ХХІ ст. мав переважно парафії та місії. Основними
напрямками роботи Товариства були: релігійний,
освітянський, благодійницький, видавницький. Також
відбувалася співпраця з іншими конфесіями християнської церкви, татарськими мусульманськими
школами в Криму, нерелігійними організаціями та орга
нами влади з питань віри, освіти, соціальних, майнових
та суспільно–політичних питань. Отже, Товариство Ісуса
в Україні не лише активізувало свою діяльність, а й стало
помітним серед релігійних організацій країни. Тому
зазначена тематика вимагає подальшого дослідження,
особливо щодо проведення єзуїтами реколекцій, співпраці
з різними церквами, не релігійними організаціями,
органами влади, повернення колишніх споруд Товариства
Ісуса, організації навчання вчителів та діяльності домів
ордену.
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The Society of Jesus in modern Ukraine
The activities of the Society of Jesusin modern Ukraine are scantily studied
by native historians. The present article is aimed at determining the activities of the
Society of Jesus in Ukraine in the early XXI cent. The historical sources published and
interview with a member of the Society allowed to describe the centers of activities,
the Society’s initiatives and practices of certain Jesuits. The focus of the activities of
the Society of Jesusin Ukraine was studied with the use of the methods of analysis and
synthesis. Hence, the Society of Jesuits in the early ХХІ cent.was mostly represented by
parishes and missions. Main lines of the activities were as follows: religion, education,
charity, publishing. It also cooperated on the issues of faith and education, property
and social and political problems with other Christian schools as well as Tatarian
and Muslim schools, non–religious organizations and authorities. The author also
argues that the Society of Jesus has not only become more dynamic in its activities
but also stood out from other religious organizations of the country. Considering the
abovementioned, the author concludes that this topic requires further research, in
particular Spiritual Practices conducted by the Jesuits, the process of training the
teachers and the activities of the houses of the Society.
Keywords: Society of Jesus, the lines of activities of the Society of Jesus in
Ukraine, organizing Spiritual Practices, work in education, intellectual and social
apostleship, houses of the Jesuit Order, mission, parish, houses for Spiritual Practices.
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Передумови виникнення і розвиток
наукознавства у світі та Радянському Союзі
Простежено процес виникнення і становлення науки про науку. Вивчено
вплив дослідницької галузі, що займається вивченням науки на соціум.
Встановлено, що наука є безпосереднім фактором суспільних трансформацій
і являє собою суб’єкт соціального управління. Потреба вивчення сучасної науки
в соціологічному, так само як економічному, психологічному та інших ракурсах
об’єктивно визначається зростаючою роллю науки як стратегічного чинника
постіндустріальної цивілізації.
Ключові слова: наукознавство, наукове пізнання, наукова праця,
наукознавчий інститут, соціологія науки, наукометрія, системний підхід,
технонаука, науковий потенціал.

В епоху глобальних змін і проблем розвиток науки
має величезне значення і вимагає вивчення самої науки
як соціального явища. Процес пізнання як основа будь–
якого наукового дослідження є складним діалектичним
процесом поступового відтворення у свідомості люди
ни суті процесів і явищ навколишнього середовища.
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У процесі пізнання людина освоює світ, перетворює його
для поліпшення умов свого життя. Наукове пізнання – це
дослідження, яке характерне своїми особливими цілями,
завданнями, методами отримання і перевірки нових
знань з метою оволодіти силами природи, пізнати закони
розвитку суспільства і поставити їх на службу, впливати
на хід історичних подій. Становлення наукознавства
як самостійної дисципліни виникає в Європі і Америці
в післявоєнні роки ХХ століття, але коріння її можна
прослідкувати набагато раніше. В XVII столітті,
французький математик Рене Декарт вивчав питання
про індивідуальну продуктивність праці людей науки
[1]. У XIX столітті Ф. Гальтоном були зроблені спроби
внести кількісні статистичні методи вивчення питання
про розподіл видатних вчених серед діячів науки
різного часу [2]. З метою допомоги міністерству освіти
Японії виробити ефективну політику в галузі відбору та
підготовки вчених кадрів у ще 1910 році виходить перша
наукознавча праця під назвою «Великі люди», написана
нобелівським лауреатом Вільгельмом Оствальдом [3].
І пол. 20–30 рр. – час, коли виникла потреба у
постановці соціологічних проблем.
У довоєнні роки з’явився ряд інших наукових праць,
які мали значний вплив на процес становлення сучасного
наукознавства. У США вийшли роботи А. Лотка,
присвячені аналізу частотного розподілу продуктивності
наукової праці [4, c. 317–323].
В Радянському Союзі в І пол. ХХ ст. проводилися
різні конкретні теоретичні та емпіричні дослідження з
метою управління наукою і забезпечення необхідних
умов для роботи вчених [5]. Вагоме значення для
формування соціології науки в СРСР мали, зокрема,
роботи С. Ф. Ольденбурга [6; 7], В. І. Вернадського [8;
9], Ю. А. Філіпченко [10–12], С. Г. Струміліна [13–16],
Н. І. Бухаріна [17–26], Б. М. Гессена [27], Т. І. Райнова
[28], І. С. Тайцлина [29], І. С. Самохвалова [30; 31] та ін.
В 1936 році польськими вченими Марією та
Станіславом Осовськіми було запропоновано назву
«Наука про науку». Вони виділяли п’ять груп проблем,
які має розглядати наука про науку: проблеми філософії
науки, психології науки, соціології науки, проблеми
організації та наукової політики, а також проблеми історії
науки. Історія науки повинна була виступати в якості
матеріалу для аналізу вищеозначених проблем [32].
В середині 30–х рр. розвиток соціології науки
переходить до Англії (роботи Дж. Бернал), в США
(Р. К. Мертон і його школа), в Німеччині розвивається
соціологія знання (М. Шелер, К. Мангейм, Р. Мюллер–
Фрейенфельс).
З розвитком соціології розвивався інтерес до со
ціальних досліджень науки, аналізу взаємовідносин науки
і суспільства, науки і виробництва.
У 1939 році всесвітньо відомий англійський
натураліст, мислитель і громадський діяч Джон–Десмонд
Бернал у своїй книзі «Громадська функція науки» вперше
сформулював проблематику цього нового напрямку
досліджень [33]. Цей збірник відіграв значну роль в
стимулюванні соціальних досліджень науки.
Проблеми наукового підходу до управління наукою
були відображені в роботах як зарубіжних дослідників
Ст. Буш [34], Ч. Сноу [35] та ін., так і вітчизняних
видатних організаторів науки, таких як С. В. Вавілов,
Н. А. Несмєянов, М. В. Келдиш, А. П. Александров,
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П. Л. Капіца, М. А. Лаврентьєв, Б. Е. Патон, Н. Н. Семенов
та багатьох інших.
З початку 60–х років XX століття починається новий
етап формування наукознавства як науки. В цей час за
кордоном згідно Д. Прайсу відбувся перехід від «малої»
науки до «великої». На ХІ Міжнародному конгресі з
історії науки, що проходив у 1965 році в Польщі активно
обговорювалися не тільки традиційні питання історії
конкретних дисциплін, а й закономірності розвитку науки
в цілому.
Після цього конгресу в 1966 році в журналі «Питаннях
філософії», який в ІІ половині ХХ століття відігравав
значну роль в становленні наукознавства, вийшла і
отримала широкий резонанс стаття С. Р. Мікулінського і
Н. І. Родного «Наука як предмет спеціального дослідження
(до формування науки про науку)», в якій обґрунтовувалася
необхідність створення в СРСР самостійної дисципліни,
що вивчає комплексні проблеми розвитку науки з метою
розробки «теоретичних основ організації, планування та
управління наукою, тобто системи заходів, що спираються
на об’єктивну логіку розвитку науки, що забезпечують
оптимальні темпи її розвитку та підвищення ефективності
наукових досліджень» [36, с. 28].
В червні 1966 року відбувся радянсько–польській
симпозіум
(Львів–Ужгород),
на
якому
широко
обговорювалося предмет нової дисципліни. У центрі
уваги учасників симпозіуму виявилася вище згадана
стаття. Львівський симпозіум зіграв роль каталізатора
процесу становлення наукознавства в СРСР.
Формування наукознавство відбувалося в суперечках
про його завдання і проблематики досліджень між
вченими з різних областей науки. В основі симпозіуму
були поставлені завдання для інституалізації нової
дисципліни. Учасники симпозіуму наголошували
на необхідності створення єдиної теорії науки, яка
охоплювала б різні аспекти «феномена» науки [37, с. 25].
Обговорювалися і різні варіанти назви нової дисципліни,
але запропонований в 1926 р. філософом–механістом
І. Боричевським термін «Наукознавство» здався найбільш
підходящим [38].
Радянський філософ, методолог і популяризатор
науки Б. М. Кедров, який був главою від радянської
делегації на Міжнародному конгресі по історії науки в
Польщі, та історики природознавства С. М. Мікулінський,
Н. І. Родний, вважали, що основою наукової теорії є
різноманітний матеріал історії науки в якому наука
виступає і як форма знання, і як форма діяльності.
Б. М. Кедров підкреслював необхідність підняти історико–
наукові дослідження з рівня емпіричного аналізу на
теоретичний рівень, коли здійснюється єдність логічного,
соціального і психологічного підходів до дослідженню
науки. Відомий радянський логік В. П. Копнін в якості
основи єдиної теорії науки бачив логіку науки. На його
думку у наукознавства немає свого предмета вивчення,
тому його проблематика розробляється логікою.
«Наукознавство – це не якась нова, раніше невідома наука,
а сукупність знань про науку, яку дають самі різні області
знання», – писав він [39, c. 248]. Радянський наукознавець,
один з основоположників соціології науки і наукознавства
в СРСР І. О. Майзель, в якості основи єдиної теорії науки
вбачав соціологію науки.
На симпозіумі було піднято питання про взаємини
наукознавства і соціології науки. Наукознавство
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розглядалось в якості складової частини соціології
науки (економіст і соціолог О. О. Зворикін). Також в
якості основного завдання нової дисципліни висувалася
оптимізація наукової праці, тому широко обговорювалися
питання управління наукою і проблеми прогнозування
(М. М. Лопухін, Г. А. Лахтін і ін.). Деякі фахівці
підкреслювали неформальні зв’язки вчених – «невидимі
коледжі» (Ю. Гурвіц, В. В. Налімов, М. К. Петров,
В. Є. Давидович) [40, с. 133–140].
На цьому симпозіумі В. В. Налімов вперше ввів
термін «Наукометрія», який отримав згодом міжнародне
визнання для позначення напрямку, що досліджує процес
розвитку науки кількісними методами [41]. «Кількісні
методи вивчення процесу розвитку науки природно
називати Наукометрія», – писав В. В. Налімов в тому
ж році в своїй статті в «Питаннях філософії» [42]. В
1969 році була опублікована перша у світі монографія по
наукометріі В. В. Налімова і З. М. Мульченко, а в 1987–му
Налімов був удостоєний медалі Д. Прайса Міжнародного
товариства з наукометріі і інфометріі [43].
Після радянсько–польського симпозіуму 1966 року в
СРСР почалася активна інституціалізація наукознавства.
Якщо на Заході «science of science» базувалася переважно
на кількісних методах, то своєрідністю вітчизняного
наукознавства став акцент на аналізі змістовної сторони
наукового знання.
Одним з провідних центрів наукознавчих досліджень
виступив Інститут історії природознавства і техніки
АН СРСР. У Ленінградській філії Інституту історії
природознавства і техніки АН СРСР під керівництвом
С. А. Кугеля проводилися різноманітні соціологічні
дослідження науки. З 1970 року в Інституті регулярно
організовувалися Всесоюзні конференції «Проблеми
діяльності вченого і наукових колективів». Дослідження
закономірностей розвитку наукового знання, психологіч
них і соціологічних аспектів наукової діяльності
розроблялися в університеті Ростова–на–Дону. Тут в
1967 році М. К. Петров захистив першу в СРСР дисертацію
з наукознавства «Філософські проблеми «Науки про
науку»». Найбільшим центром наукознавчих досліджень
став Київ. В 1966 році вийшла перша монографія з
наукознавства в СРСР лідера київських наукознавців
Г. М. Доброва «Наука про науку: введення в загальне
наукознавство», в якій робився акцент на інформаційному
підході до аналізу таких проблем, як наукові кадри,
мережі наукових комунікацій, наукова організація праці,
планування наукових досліджень, наукове прогнозування.
Українські науковознавці успішно розробляли методи
оцінки науково–технічного потенціалу. У Києві проходили
широко відомі симпозіуми з наукознавства, які збирали
фахівців з усього Радянського Союзу і країн – членів
Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ). У 60–70–ті роки
сукупний науковий потенціал країн–членів РЕВ зростав
високими темпами, які випереджали темпи зростання
решти світового наукового потенціалу [44, c. 42].
Радянським наукознавством обґрунтована отримала
міжнародну популярність і визнання концепція науко
вого потенціалу. Відповідно до неї розроблені система
тично застосовувались прикладні методи аналізу та
прогнозування розвитку та ефективного використання
потенціалу науки.
Для наукознавства характерний в ці роки вихід
перших узагальнюючих наукових праць, в яких зроблена
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спроба розглядати сучасну науку як єдину організаційну
систему. Цей системний підхід представлений, наприк
лад, в монографіях того часу: у США – Д. Прайса [45]
і Ф. Махлупа [46], в СРСР – Г. Доброва [47–49], В. Налі
мова [42, с. 38–48; 43; 50], Г. Волкова [51], С. Міку
лінського [52, с. 118–131; 53], Г. Лахтіна [54], П. Рачкова
[55] у ряді колективних публікацій радянських вчених
та у колективному теоретико–методологічному збірнику
групи вчених з європейських соціалістичних країн, що
вийшов у світ у Москві в 1985 році під назвою «Основи
наукознавства» [56].
Розвиток науки супроводжується зміною її само
свідомості. Цей процес у другій половині ХХ ст. став
більш інтенсивним та розгалуженим у зв’язку з виник
ненням і розвитком наукознавства. Змінюється як
розуміння науки в цілому, так і розуміння предмета і цілей
окремих дисциплін, що вивчають розвиток науки.
Відбулось перетворення науки в соціальний інститут,
а дослідницької діяльності – в масову професію.
Соціологія знання (М. і С. Оссовські, П. Сорокін, Ф. Зна
нецький, Д. Бернал) переросла в соціологію науки
(Р. Мертон, Н. Сторер, Т. Кун, М. Малкей), яка і була
ведучою дослідницькою програмою в наукознавстві до
середини 60–х років ХХ століття. Наукознавство, що
орієнтувалося на соціологію, зробило своїм об’єктом
наукове співтовариство: наукові школи, невидимі
коледжі, дисциплінарне співтовариство, дослідницькі
групи, лабораторії (М. І. Родний, Д. Крейн, М. К. Петров,
Б. Латур), комунікації всередині них і між групами
дослідників (С. Вулгар, С. У. Хегстром). Збільшується потік
наукових публікацій, в яких аналізуються різні аспекти
організації, економіки та управління наукою, а також
соціології і психології наукової діяльності, вивчаються
інформаційні зв’язки вчених, здійснюється критичний
огляд наукової літератури. Утвердилася інформаційно–
бібліометрична програма, завдяки якій були знайдені
нові індикатори науки (за допомогою Цитат–індексу),
розгорнуті емпіричні дослідження популяції вчених,
виявлені кореляції між формами наукового співтовариства
і способами комунікацій між вченими.
В 70–і роки ХХ століття наукознавство охоплювало
широке коло проблем функціонування науки. Стверд
жується орієнтація на методи і поняття теорії інформації
(у СРСР – В. В. Налімов, З. М. Мульченко, А. І. Михайлов,
А. І. Чорний, Г. М. Добров, Ю. А. Шрейдер). Були виділено
індикатори науки і засоби їх обробки (Indicators of
Science), побудовані метричні моделі їх аналізу на основі
бібліометрія (Ю. Гарфілд, Г. Смолл, Д. Чубин, С. і Д. Коул,
І. Маршакова), запропоновані різні моделі зростання
науки – масиву наукових публікацій як системи подання
знань (від підручників до журнальних статей Д. Д. Прайс,
Б. Гріффіт, М. К. Петров, Е. М. Мирський), намічені нові
шляхи вивчення наукової творчості (Д. Пельц, Ф. Ендрюс,
М. Г. Ярошевський). Підхід у науковій діяльності на
основі теорії інформації дозволив знайти кількісні методи
вимірювання внеску вчених в дослідницькі області
(бібліометричні методи, Цитат–індекс), їхніх комунікацій
та зв’язків між ними всередині «невидимих коледжів»,
дисциплін і спеціальностей.
У ці ж роки формуються дослідницькі програми, які
прагнули об’єднати соціологічний та інформаційний
підходи до науки, побудувати теорію науки на базі
історико–наукових реконструкцій як дослідження ідеалів
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і норм наукової діяльності (B. C. Стьопін), як аналіз
соціальних і когнітивних форм інституціалізації науки
(Р. Уітлі, К. Кнорр–Цетіна), побудувати різні моделі
зростання науки – математичні (А. В. Яблонський),
системні (В. Н. Садовський, Є. Г. Юдін, В. Н. Костюк),
синергетичні (С. П. Курдюмов).
У ХХ столітті диференціація наук призвела до
утворення мережі спеціалізованих наукових інститутів.
В останній чверті минулого сторіччя внаслідок тен
денції до міждисциплінарним дослідженням були
створені міждисциплінарні лабораторії та інститути.
Починаючи з 60–х років, в наукознавстві поширилися ідеї
системності, комплексності наукознавчих досліджень, їх
міждисциплінарності, «відкритості», готовність залучити
для пояснень аргументацію з інших галузей наукового
знання. В рамках такого підходу сформувалася і прак
тична орієнтація наукознавчих розробок, ширше стали
досліджуватись проблеми планування науки, прийняття
рішень в сфері її організації. Міждисциплінарність
підходу забезпечила наукознавству прогрес в описі
об’єкту досліджень у порівнянні з моно дисциплінарними
підходами, але одночасно поставила перед наукознавством
серію складних проблем методологічного плану, зокрема
проблему співвідношення і іерархічних методів і
результатів досліджень на базі єдиної методологічної
концепції або дослідницької програми, вироблення єдиної
наукової мови та ін. [57, c. 84–98; 58, с. 3–7].
У 70–ті роки минулого століття з одного боку,
проводилися дослідження практичної спрямованості (від
наукознавців чекали аналітичних даних і прогнозів), а з
іншого боку, ідеологи наукознавства акцентували розробку
методологічних основ самого наукознавства. Була
потрібна теорія, яка мала з’єднати воєдино всі наукознавчі
складові. С. Р. Микулинський писав: «Якщо ми дивимося
на наукознавство як на якесь збірне поняття, що означає
будь–які дослідження феномена науки, а така тенденція
явно намітилася останнім часом, то його завдання по
відношенню до практики стають настільки загальними,
що втрачають свою конкретность і визначеність» [52].
Потрібно було сконцентрувати зусилля наукознавців
на проблемах ефективної організації роботи вчених і
наукових інститутів.
У 1970–ті роки серед вітчизняних наукознавців
посилено обговорювалася завдання створення «загаль
ної теорії науки». Дисциплінарно–тематична невпо
рядкованість переживалась як одна з головних проблем
наукознавства з 60–х років, від якого прийнято відраховувати
його існування як особливої області знання. У результаті
об’єднуючі програми, в точніше заклики, були рясно
представлені в наукознавстві того часу, причому установка
на інтеграцію розглядалася в якості одного з головних
переваг радянського наукознавства перед його західними
аналогами. Завдання створення «загальної теорії науки»
не було вирішено. Взаємовідносини наукознавства та
історії науки виявилися досить своєрідними ... Прийнято
вважати, що єдине і цілісне наукознавство не відбулися і
в нашій країні, і за кордоном. Це зазвичай пояснюється
неадекватністю «вавилонських» претензій на інтеграцію,
а установка на форсовану інтеграцію, характерна для
радянського наукознавства, часом розцінюється як
«методологічний волюнтаризм» на тлі зарубіжних
досліджень науки, споруджуваний на презумпції про
неминучу різноплановість і плюралістичність цих
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досліджень, неможливості їх зведення до спільного
знаменника» [59, c. 32–34].
В цей час заговорили про появу технонауки, яка
стала панівною формою науки XXI століття, що також
відбивається на її організації. «Технонаука – це симбіоз
науки і технології, що включає також людські прагнення
та інтереси» [60, c. 59].
Друга половина 1980–х років – на передній план
висунулися соціально–економічні аспекти дослідження
науки, що багато в чому було обумовлено кризою, що
охопила науку, економіку, країну в цілому. Були введені
нові, економічні, механізми управління наукою, що
вимагали розробки економічних стимулів її розвитку.
Одним з важливих факторів наукової політики стали
розглядати виділення і першорядне фінансування
найбільш значущих напрямів науки. Наукознавцям
потрібно було позначити критерії визначення їх пріори
тетності, організувати компетентну експертизу [61,
c. 217–272; 62, c. 161–215; 63, c. 171–214].
В 80–ті роки Радянським наукознавством обґрунтовано
отримала міжнародну популярність і визнання концепція
наукового потенціалу. Відповідно до неї розроблено і
систематично застосовуються прикладні методи аналізу
і прогнозування розвитку, розміщення та ефективного
використання потенціалу науки. Ведуться дослідження
як теоретичного, так і практичного характеру. (Система
наук про науку – С. Р. Мікулинський, Н. І. Родний та інші);
наука розуміється як цілісна система, досліджувана на
синтетичному рівні, тобто узагальнююча дані дисциплін,
що вивчають її з аналітичних позицій (Г. М. Добров,
М. Яхиєл); наукознавство досліджується не як самостійна
наука, а сукупність знань про науку (П. В. Копнін, В. Ма
лецький, А. В. Ракитов).
В Україні до початку 90–х років ХХ ст. було створено
потужний
науково–технічний
потенціал–сукупність
кадрових, матеріально–технічних, фінансових, інформа
ційних ресурсів науки, об’єднаних певними організацій
ними принципами і структурою управління.
Інформаційна революція, що почалася на рубежі
тисячоліть, зумовила актуальність досліджень, пов’язаних
з інформаційним забезпеченням науки в 90–х роках.
Однією з популярних наукознавчих тем 1990–х років
стала проблема наукових комунікацій. Її значущість
визначалася і збільшеними контактами вітчизняних
учених із зарубіжними колегами внаслідок відкриття
кордонів.
Україна традиційно вважається державою з вагомим
науковим потенціалом, визнаними у світі науковими
школами, розвиненою системою підготовки кадрів. Але
стан науки України до теперішнього часу залишається
дуже складним. Кризові явища, які почали проявлятися в
науковій системі ще на початку 80–х років, в останні роки
набули масштабного характеру.
Після розпаду Радянського Союзу (грудень 1991 р.)
відбулось різке зниження фінансування науки, що в
наступні роки самим негативним чином відбилось,
насамперед на кадровій складовій науки. Одну з головних
проблем займають демографічні проблеми кадрового
потенціалу (стать, вік учених). В цей тяжкий для науки час,
почав прослідковуватись спад чисельності кадрів науки, в
результаті їх масового відтоку в бізнес – структури і «витік
умів» за кордон, все частіше відбувалось різке скорочення
припливу молоді в науку. Соціально–економічні кризові
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процеси тих років виявили актуальну потребу в їх
систематичному вивченні. З’являється самостійний
напрям в структурі наукознавства – «демографія науки».
Формується, демографічний аналіз світової наукової
спільноти в цілому, що включає його історичний аналіз,
який став предметом інтересу зарубіжних вчених
і спеціального напряму вивчення науки, названого
австралійським соціологом науки Р. Гасконі «історичною
демографією наукового співтовариства».
1991–1993 роки – період важких наслідків економіч
ної кризи. В цей період були створені основні формальні
умови відокремлення науки України: переведено під свою
юрисдикцію всі наукові установи, які розміщені на її
території; сформована мінімально необхідна правова база
збереження та функціонування наукового потенціалу;
розпочато його переорієнтацію на вирішення націо
нальних соціально–економічних та інших проблем
нової країни шляхом встановлення державних науково–
технічних пріоритетів, побудови системи науково–
технічних програм і проектів, введення конкурсних
методів фінансування НДДКР та інше. Внаслідок
глибокого спаду виробництва стались економічні зміни в
науковій сфері. Скорочення фінансування науки призвело
до зміни структури витрат на наукові дослідження, а
майже повне скорочення витрат на проведення науково–
дослідного процесу призвело до зниження продуктивності
праці науковців. Всі ці наслідки призвели до процесу
руйнування компонентів науково–технічного потенціалу
[44, c. 145–149].
Оформлення науки як соціального інституту відбулося
в ХVII – на початку XVIII ст., коли в Європі було створено
перші наукові спільноти та академії й почалося видання
наукових журналів. Дотепер збереження і відтворення
науки в ролі самостійної соціальної освіти здійснювалося
переважно неформально – через традиції, що передавалися
за допомогою книжок, видання, листування та особистого
спілкування вчених.
До кінця ХІХ ст. у сфері науки була зайнята порівняно
невелика кількість людей. На межі ХІХ та ХХ ст. виникла
нова форма організації науки – великі наукові інститути
і лабораторії з потужною технічною базою, що наближає
наукову діяльність до форм сучасної індустріальної праці.
Таким чином, відбулося перетворення «малої» науки на
«велику». Сучасна наука дедалі глибше пов’язується з
усіма без винятку соціальними інститутами, насичуючи не
тільки промислове і сільськогосподарське виробництво, а
й політику, адміністративну та військову сфери.
Наука як соціальний інститут стає найважливішим
фактором соціально–економічного потенціалу, тому
в сучасних умовах першочергового значення набу
вають проблеми організації науки та управління її
розвитком. Концентрація і централізація науки покликала
до життя виникнення національних і міжнародних
наукових організацій і центрів, систематичну реалізацію
великих міжнародних проектів. Наукові знання – є
інтернаціональними за своєю суттю, важливе значення
для науки мають національні особливості її розвитку,
що виражаються у розподілі наявного складу вчених за
різними країнами, національних і культурних традиціях
розробки окремих галузей науки в рамках наукових шкіл
і напрямів, у співвідношенні між фундаментальними
і прикладними дослідженнями в масштабі країни, в
державній політиці щодо розвитку науки [64, с. 26–27].
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Розвиток науки супроводжується зміною її само
свідомості. Цей процес у другій половині ХХ ст. став не
тільки більш інтенсивним, але і складним, розгалуженим
у зв’язку з виникненням і розвитком наукознавства –
спеціального комплексу дисциплін, що вивчають розвиток
науки в різних аспектах. У цих умовах змінюється як
розуміння науки в цілому, так і розуміння предмета і
цілей окремих дисциплін, що вивчають розвиток науки.
Одним з характерних виразів цієї загальної ситуації є
зміна розуміння предмета і цілей історико–наукових
досліджень [65].
В наш час наукові знання стали не тільки невід’єм
ною частиною, а і ключовим джерелом інноваційного
розвитку. Інноваційна система, що забезпечує техно
логічний прогрес, у всіх розвинених країнах забезпечує
перетікання досягнень науки у виробництво. Вітчизняна
наука залишається одним із небагатьох потенційних
факторів економічного зростання України та її міжна
родного визнання як промислово–розвинутої країни.
Світовий досвід свідчить, що наука виходила з кризового
стану лише за допомогою держави. Так було, наприклад,
в Німеччині і Японії після війни. Нашій країні необхідні
державні заходи, котрі зможуть зупинити руйнівні
процеси в науковій сфері і сприятимуть створенню
умов для значного зростання творчої активності
науковців, більш повного використання результатів їх
праці в інтересах соціально–економічних перетворень
в Україні.
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«Страсти по Андрею»: расхождение
творческого пути режиссёра А. Тарковского с
официальной идеологией СССР
Изучена проблема противостояния художественного кинематографа
как массовой формы искусства с авторитарной идеологией СССР. На
примере непростой судьбы фильма «Страсти по Андрею», общепризнанного
киношедевра мирового уровня, снятого под руководством А. Тарковского,
показан сменившийся вектор идеологической парадигмы, произошедший после
смещения Н. Хрущёва и установления «брежневской реакции».
В работе автором были использованы общенаучные и специально–
исторические методы исследования.
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В процессе исследования выявлены: политико–идеологические причины, по
которым фильм ещё в эпоху «оттепели» был утверждён к съёмке, а после их
завершения, уже при иной конъюнктуре со стороны власти, не получил одобрения
на выход в прокат; объективно спорные эпизоды в авторском варианте
ленты с точки зрения господствовавших тогда моральных норм. Также
рассматриваются возможные предпосылки длительных «мытарств» картины
в особенностях непростого характера самого режиссёра.
Ключевые слова: СССР, кинематограф, идеология, режиссёр, «эпоха
оттепели», либерализм, авторитаризм, государственное кино, Генеральный
секретарь, кинофестиваль.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В ХХ веке кино как новый вид искусства, ввиду
своей массовой доступности и популярности, становится
важным инструментом идеологической пропаганды
во всех передовых странах мира. В связи с этим
исследование кинематографа в данном ключе является
сейчас актуальным для целого ряда научных дисциплин,
в том числе и исторических.
Судьбе самого отечественного метра, собственно, как
и его творчеству, в настоящее время посвящено немало
исследовательских работ, однако проблема взаимодействия
и противодействия его киношедевров идеологии СССР
изучена в научной литературе недостаточно.
В ключе анализа научных и научно–популярных работ,
касающихся данной проблематики, можно выделить
следующие: И. И. Евлампиев «Художественная философия
Андрея Тарковского», в книге которого осуществлен
детальный
анализ
философского
мировоззрения
режиссёра [11]; П. Д. Волкова «Ностальгия», где
представлены важные архивы и документы, воспоминания
и статьи об Андрее Тарковском [8]. Интересные факты
сообщаются также в книгах «100 великих режиссёров»
и «100 советских фильмов, ставших легендами» [14; 22].
В этом же русле важна книга известного французского
кинокритика К. Бейли «Кино: фильмы, ставшие
событиями», где автор предлагает описание основных
вех в истории кинематографа – и как рода искусства,
и как специфической области техники [2]. Благодаря
этим исследованиям, хорошо прослеживается общая
панорама значимости творческого наследия Тарковского.
Непосредственно об истории СССР того периода для нас,
в числе прочих, интересны фундаментальные работы
Джузеппе Боффа и Николы Верта, которые подходят к
исследованию с позиций западной историографии [5; 7].
Целью нашей работы является анализ фильма
«Андрей Рублёв» в русле его расхождений с официальной
идеологией СССР.
Среди источников для нас важное значение имеют
сами киноленты, статистические материалы [15; 21],
периодические издания того времени, как например,
журнал «Искусство кино» и др. [12], узкопрофильные
словари [1; 16; 26; 19], а также мемуары самого А. А. Тар
ковского и людей, близко его знавших [23; 24; 25].
Хронологическими рамками исследования для нас
выступают 1961–1971 гг. (рождение идеи о съёмках
фильма и год, когда он был разрешён к показу на широких
экранах СССР).
«Кинематограф» – это комплекс устройств и методов,
обеспечивающих съёмку и демонстрацию фильмов.
Термин впервые появился (и стал общепринятым) в его
французском варианте «синематоrраф», обозначавшем
систему создания и показа фильмов, разработанную
бр. Люмьер [26, с. 179]. Кино – искусство, не просто
специфическое для ХХ века, но, в определённом смысле,
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создавшее сам его образ. Оно умело показывает иллюзию
как самую настоящую реальность, поэтому в начале
своего появления кино было и развлечением, и своего
рода «культурным шоком» [19, с. 130].
В СССР, особенно со второй половины ХХ века,
кинематограф, в связи с бурным развитием культурной
жизни, материально–технической базы и, главное,
доступности становится настоящим орудием по форми
рованию массового сознания советских граждан. Об
этом свидетельствуют статистические показатели роста
числа выпускаемых фильмов, открываемых кинотеатров
и производимых киноустановок в населённых пунктах
СССР [15, с. 569–573; 21, с. 265].
Вместе с этим, после прихода к власти Н. С. Хрущёва,
правящие круги СССР взяли курс на либерализацию
советского строя, что относительно политики «железного
занавеса» способствовало быстрому появлению целой
плеяды новой, свободно мыслящей, творческой интел
лигенции.
Андрей Арсеньевич Тарковский является одним из
выдающихся киносоздателей не только отечественного
[13; 14], но и мирового кинематографа [21, с. 324]. Об этом
свидетельствуют как сами фильмы режиссёра, каждый из
которых становился событием в киноискусстве, так и его
собственный жизненный путь, неразрывно связанный с
борьбой за свободу творчества в условиях авторитарной
системы СССР [20; 24; 25].
Художественный мир Андрея Тарковского странен и
загадочен, образы его фильмов обладают тем необъяс
нимым магическим воздействием, которое свойственно
только самым выдающимся творениям культуры. Но при
этом Тарковский ставит и решает глубокие философские
проблемы, рассматривая художественную образность
искусства как наиболее адекватный язык для выражения
глубочайших интуиций, касающихся сущности и судьбы
человека в нашем несовершенном, но устремленном к
совершенству мире [11, с. 10]. В СССР господство марк
систской идеологии с 1930–х гг. полностью сковало сво
боду философской мысли, в результате чего, оригиналь
ные идеи могли быть высказаны только опосредовано −
через контекст различных форм культуры [11, с. 11].
Свой непростой взлёт на вершину мирового
кинематографа Тарковский начал уже с первой своей
полнометражной картины «Иваново детство» в 1962 году,
которая взяла первый приз на Международном Вене
цианском кинофестивале [3, с. 517]. Важно, что в
результате о молодом режиссёре заговорили не только
внутри страны, но и на Западе. Так, например, завершая
одно из своих опубликованных писем, Жан Поль Сартр
писал: «…не Золотой Лев должен стать настоящим
признанием Тарковского, но интерес, пусть даже интерес
полемический, вызванный его фильмом у тех, кто вместе
борется за освобождение человека и против войны»
[20, с. 21].
После такого успеха в правящих кругах СССР и
непосредственно руководстве Госкино режиссёра записали
на хороший счёт в плеяде молодых и талантливых. Об
этом, помимо упоминаний многих исследователей его
биографии [4; 8; 10; 11], свидетельствует и тот факт, что
уже на второй полнометражной картине Тарковскому
доверили снимать такую сложную и масштабную
киноэпопею, как «Страсти по Андрею», более известную
нам по названию «Андрей Рублёв» [9, с. 303–304].
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Сценарий был так богат (для киносценария явно
избыточен), хорош, и наполняла его такая мощь язычески–
средневековых и православно–средневековых энергий,
что интеллигентная публика, прочитавшая печатный
вариант сценария в «Искусстве кино» весной 1964 г.
[12] была просто, что называется, ошарашена [4, с. 115].
После довольно длительных дебатов внутри самого
Госкино и внесения ряда поправок эта лента всё–таки
была утверждена к постановке, получив соответствующее
финансирование. Самой чувствительной для режиссера
оказалась жертва сценой Куликовской битвы, отсутствие
которой в фильме позднее будет более всего ставиться
«патриотами» режиссеру в вину. Фильм не запускали из–за
большой сметы и требовали сокращений дорогостоящих
сцен. «Нам сказали, что запустят, если мы откажемся от
какого–то эпизода, например от первого, Куликовской
битвы. Она как раз стоила, если грубо – 200 000 руб…» (из
общей суммы 1 200 000 руб.) [4, с. 119]. В своих мемуарах
по данному случаю киновед Ольга Суркова вспоминает:
«Эта рана не зажила у Тарковского никогда. Он никогда
не мог простить, что «зелёная улица» льготных средств,
открывавшаяся, например, Бондарчуку, была ему
заказана… А все его усилия в этом направлении были
тщетны…» [23, с. 80].
Тем не менее, главная опасность для будущей картины,
как и для будущей судьбы самого Тарковского, затаилась
там, где её можно было ждать меньше всего. Она крылась
в тайнах внутриполитической борьбы верхних эшелонов
ЦК КПСС [7, с. 383–384]. Как известно, 14 октября
1964 г. лидер Советского государства Н.С. Хрущёв
был смещён со всех занимаемых им постов, а первым
секретарём ЦК КПСС назначен Л. И. Брежнев [1, с. 274].
Эта новость стала известна поздно ночью 15 октября и
была опубликована в печати утром 16–го. В официальном
сообщении говорилось об отставке из–за преклонного
возраста и ухудшающегося состояния здоровья [5, с. 526].
В мировом сообществе эта новость вызвала своего рода
шок, поскольку даже ведущие разведслужбы, по всей
видимости, оказались в полном неведенье о подготовке
данного «мероприятия». Об этом буквально с первых
страниц заявляет итальянский историк Джузеппе Боффа,
в своей книге «От СССР к России. История неоконченного
кризиса», считая именно эту дату началом распада второй
сверхдержавы [6, с. 11]. Тем не менее, относительно
последнего, большинство историков не разделяют его
экстраординарную точку зрения.
Коснулись ли данные политические преобразования
взаимоотношений власти и культуры в целом и
кинематографа в частности? Ответ однозначен – да.
В Госкино в результате первых ростков хрущёвской
«оттепели» образовались два сильных крыла – дер
жавное и либеральное (последнее было новым явлением),
которые вели между собой неформальную борьбу
за влияние на тот курс, которым будет развиваться
отечественное кино.
А. А. Тарковский всегда исповедовал принцип
оставаться «над схваткой»: то есть в противостоянии
киношных либералов и державников он предпочитал
придерживаться нейтралитета. Вот как пишет очевидец
событий Ольга Суркова: «Тарковский никогда не
отождествлял себя с диссидентами, чурался всякой
политики и художников, группировавшихся по
общественно–политическому признаку. Недаром он так
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любил повторять, что «люди собираются вместе, только
чтобы какую–нибудь гадость совершить». Потому он
так не любил «все эти фиги в кармане». Тарковский был
рыцарем «чистого искусства», считая его равно далеким
от повседневности и политических склок...» [12, с. 168].
Такая независимая позиция, помноженная на довольно
непростой характер, невзирая на весь талант, обеспечили
ему достаточное количество недоброжелателей со
стороны как соратников по киноцеху обоих направлений,
так и в среде партийной элиты. Все они только ждали того
благоприятного момента, когда по Тарковскому можно
будет крепко ударить. Такой удачный момент настал как
раз в 1964–1965 гг. после того, как Хрущёва отстранили
от власти, а у самого режиссёра начались проблемы с
картиной «Страсти по Андрею», связанные и с чисто
техническим процессом постановки, и с продвижением в
нём своей идейно–философской концепции.
Минуло всего лишь три месяца после «воцарения»
Брежнева в Кремле, как свет увидело первое доказательство
того, что с его властью советским либералам придется
несладко. Во второй половине января 1965 г. в газете
«Правда» появилась передовая статья, где открытым
текстом звучало обвинение в адрес молодых советских
кинематографистов в низкопоклонстве перед Западом [18,
с. 425]. Надуманными ли были эти обвинения? Вопрос до
сих пор остаётся дискуссионным.
Трудно отрицать тот факт, что значительная часть
советской «киношной» молодёжи была буквально пленена
Западом и считала себя продолжательницей не советских,
а европейских традиций в искусстве [18, с. 426]. Но,
скорее всего, брежневская «реакция» была значительно
сильнее, чем того требовали реальные обстоятельства,
о чём свидетельствует последовавшая вскоре «эпоха
застоя» (в том числе и культурного), что было равносильно
медленному умиранию.
Уже несколько позднее, в 1970 г., на страницах своего
дневника А. Тарковский охарактеризует ситуацию,
сложившуюся вокруг фильма и всего советского
искусства, такими словами: «Сейчас не то время, чтобы
жаловаться и негодовать в кулуарах. Это время прошло.
И жалобы выглядят бессмысленно и низменно. О том, как
жить дальше, следует задуматься. Ибо можно ошибиться
и с размаху «наломать дров». Речь идет не о выгодах,
а о жизни нашей интеллигенции, народа и искусства.
Если падение искусства очевидно – это как раз налицо,
а искусство – душа народа, то народ наш, наша страна
тяжело больны душевно» [25, с. 23–24].
Суть фильма сводилась к следующему: гениальный
русский иконописец XV века Андрей Рублев (актёр
А. Солоницын) на фоне княжеских междоусобиц и
монгольских набегов наблюдает жизнь, размышляет о
судьбах России, о миссии художника, о предназначении
искусства. Фильм снят преимущественно на натуре, и
оператору В. Юсову удалось создать чарующий образ
русский природы [14, с. 381].
В середине 1966 г. съемочная группа предъявила
фильм «Страсти по Андрею» к сдаче. В Комитете по
кинематографии А. А. Тарковского сначала поздравили с
успехом, но уже через несколько дней поздравления были
взяты назад: фильм не понравился кому–то из партийного
руководства. После неоднократной переработки картины
появилась ее новая версия под названием «Андрей
Рублев» [14, с. 381].
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Первая премьера фильма «Андрей Рублев» прошла в
Белом зале Союза кинематографистов СССР [24, с. 410].
Но и в этом виде он не получил одобрения, вызвав
яростную полемику наверху, когда фильм с одинаковой
яростью не приняли как многие «либералы», так и многие
«державники». Причем, если первые упрекали режиссера
в чрезмерном славянофильстве, то вторые, наоборот – в
оголтелом русофобстве. Последние упреки особенно
оскорбляли Тарковского, поскольку русофобом он
никогда не был. И фильм свой создавал исключительно из
патриотических побуждений, для чего и собирался начать
его с показательного эпизода – с Куликовской битвы,
ставшей поворотным моментом в русской истории [18,
с. 427–428].
Между тем тот патриотизм, который исповедовал
А. Тарковский, имел мало общего с тем, что насаждался
тогда в обществе. Отсюда и фильм свой он снимал не в
виде святочного рассказа, а как жесткое, временами даже
жестокое произведение, призванное поразить воображение
не только советского, но и западного зрителя. В итоге
получилась лента, которая звучала явным диссонансом с
тем, что исповедовало советское искусство. Вот почему,
по мнению самого Тарковского, его творение было
прогрессивным шагом вперед в освоении новых форм
кинематографической выразительности, а, по мнению
цензоров – шагом назад, отбрасывающим советское
искусство к худшим образцам жестокого по своей сути
буржуазного кинематографа [18, с. 428].
По меркам того времени многие эпизоды в картине
Тарковского и в самом деле выглядели шокирующими.
Среди них значились следующие кадры: объятый
пламенем бегущий теленок; падающая с высокой
деревянной лестницы дома лошадь; издыхающая собака,
перебирающая в агонии лапами; умирающий юноша с
пульсирующей на шее раной от меча; заливание кипящей
смолы в рот пленному монаху; ослепление дружинниками
князя художников – им выкалывали кинжалами глаза
[18, с. 428].
Кроме этого, в фильме имелись и другие кадры,
бьющие по психике целомудренного советского зрителя:
умалишенная девушка мочилась в соборе; она же нюхала
грязь, которую соскребала со стены; в одном из эпизодов
звучал закадровый безумный шепот женщины, которую
насиловали в языческой деревне. В фильме также было
несколько эпизодов с «голой натурой»: обнаженная
женщина шла по полю; обнаженная Марфа выходила из
кустов; десятки обнаженных женщин в ночь на Ивана
Купала мчались к реке [18, с. 429].
Ещё критиками режиссёру вменялось в вину
нарушение в, как им казалось, историческом фильме
принципа историчности, где со своих позиций, они
были правы. Судя по всему, Тарковский изначально не
собирался придерживаться в своем фильме какой–то
строгой исторической фактуры. Ведь в его ленте не
нашлось места не только Сергию Радонежскому, но и
коллеге живописца Савве Сторожевскому, с которым
Рублев не только был знаком более десятилетия, но и от
которого многому научился [18, с. 433].
Противники картины чаще всего мыслили категориями
идеологии, которая в те годы играла определяющую роль
в жизни общества. Они учитывали то, что подавляющая
часть советских зрителей не обладала навыками
считывания художественных символов, а мыслила вполне
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прямолинейно: что вижу, то и воспринимаю. Отсюда и
боязнь со стороны критиков фильма того, что картина,
изображенная Тарковским в его произведении, войдет в
явный диссонанс с той картиной, которая уже сложилась
в сознании миллионов людей после прочтения учебников
истории, где далекая Русь была изображена по большей
части именно восторженно. В свою очередь, какую пользу
обществу сможет принести взгляд на отечественную
историю А. А. Тарковского и его продолжателей, никто
еще не знал [18, с. 438]. Поэтому, учитывая смену власти
и направляемой ею идеологии, фильм после съёмок и
заключительного оформления в 1966 г. не пустили в
широкие массы.
Между тем талант Тарковского безоговорочно
признавался всеми: как сторонниками режиссера, так и
его оппонентами. И у его фильма было много поклонников
даже в Кинокомитете: например, глава Госкино Алексей
Романов и чуть ли не вся расширенная коллегия комитета
присудили фильму высшую, первую категорию по оплате
[18, с. 440], хотя Тарковский не принадлежал к числу
режиссёров, создающих кассовые фильмы, и ожидать
от данной ленты большой прибыли в лице благодарного
советского зрителя явно не приходилось [22, с. 440–442].
Но в то же время эти люди были облечены
властью и прекрасно понимали другое: брежневское
руководство взяло курс на подъем патриотического,
державного движения в стране с опорой на оба его
крыла – «сталинистов» и «почвенников», но поскольку
«Андрей Рублев» вызвал яростное неприятие у многих
представителей обоих крыльев, значит, выход фильма
надо придержать, дабы не нагнетать ненужные страсти
[18, с. 440].
Кроме этого, Л. И. Брежнев взял под свой контроль
радио и телевидение, сняв хрущевского выдвиженца
Михаила Харламова (возглавлял Гостелерадио с апреля
1962 г.) и назначив туда выдвиженца так называемых
«комсомольцев» Николая Месяцева. Одновременно
новый генсек стал перетягивать в Москву периферийных
«державников», чтобы укрепить ими свои позиции во
власти.
В 1965 г. Брежнев назначил секретаря ЦК КП
Белоруссии по пропаганде Василия Шауро куратором
всей советской культуры по линии ЦК КПСС. Именно
В. Шауро был наиболее активным противником «Андрея
Рублева», видя в нем, прежде всего антирусский фильм.
И, в отличие от руководителей Госкино, он полагал, что
никакие поправки не смогут изменить направленности
этого фильма. Именно Шауро способствовал уходу
с поста заместителя председателя Госкино Георгия
Куницына, который курировал кино по линии ЦК КПСС
и слыл либералом. Кстати, именно он помог запустить в
прокат «Андрея Рублева» еще при Хрущеве [18, с. 441–
442]. Поэтому только в 1971 г. фильм, сокращенный на
треть, был разрешен для выхода на экраны в Советском
Союзе [14, с. 381].
Таким образом, как было нами доказано в данной
статье, художественный фильм А. А. Тарковского
«Страсти по Андрею» (впоследствии «Андрей Рублёв»)
действительно имел целый ряд эпизодов, которые
можно назвать спорными с точки зрения действовавшей
тогда общественной советской морали. С другой
стороны, в судьбу, как фильма, так и самого режиссёра
вмешалась большая политика и смена проводимого
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ею идеологического курса. Поскольку большинство
фрагментов фильма, которые не устраивали критиков,
были видны уже на этапе утверждения сценария, то
можно было заявить об этом уже тогда… но тогда на дворе
советской истории ещё была пора «хрущёвской оттепели».
Нельзя так же не учитывать и тот факт, что настоящий
художник, которым без сомнений являлся в кинематографе
Тарковский, имел право передать на экранное полотно
своё видение мытарств гения по задворкам истории,
образ которого, по всей видимости, он проецировал на
самого себя. Следует также помнить, что ещё до выхода
в отечественный прокат за рубежом этот фильм снискал
множество похвальных отзывов, а великий шведский
кинематографист Ингмар Бергман писал: «Тарковский
для меня самый великий, ибо он принес в кино новый,
особый язык, который позволяет ему схватывать жизнь
как сновидение» [14, с. 385].
В целом, разработка темы противодействия кино
искусства официальной идеологии в СССР, а также в
других стран мира остаётся малоизученной и требует
дальнейших научных исследований.
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«The passion according to Andrei»: the discrepancy
between creative ways director Andrei Tarkovsky
with the official ideology of the USSR
The article is devoted to the problem of the confrontation of the art of cinema
as a mass art form with the authoritarian ideology of the Soviet Union. On example
of the difficult fate of the film «Andrey Rublev», the universally recognized cinema
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masterpiece of the world level, filmed under the direction of Andrey Tarkovsky, the
change of the vector of the ideological paradigm set after the deposition of Nikita
Khrushchev and the establishment of «Brezhnev’s reaction» is shown.
In the work the author used general scientific and special historical methods
of research.
During the research process political and ideological reasons why the film in
the period of «the Khrushchev Thaw» was approved of shooting, and after that, under
the other paradigm of the authorities, was not approved of release and objectively
controversial episodes in the original variant of the film from the point of view of
current then moral code were revealed. Also possible prerequisites of prolonged
sufferings of the film along with the peculiarities of a complicated character of a
director himself were examined.
Keywords: USSR, cinema, ideology, director, «the era of the thaw», liberalism,
authoritarianism, public cinema, General Secretary, the cinema festival.
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«Пристрасті за Андрієм»: розбіжність творчого шляху
режисера А. Тарковського з офіційною ідеологією СРСР
Вивчено проблему протистояння художнього кінематографу як масової
форми мистецтва з авторитарною ідеологією СРСР. На прикладі непростої
долі фільму «Пристрасті за Андрієм», загальновизнаного кіношедевру світового
рівня, знятого під керівництвом А. Тарковського, показано змінений вектор
ідеологічної парадигми, котрий стався після усунення від влади М. Хрущова і
встановлення «брежнєвської реакції».
У роботі автором були використані загальнонаукові та спеціально–
історичні методи дослідження.
У процесі дослідження виявлені: політико–ідеологічні причини, через які
фільм ще в епоху «відлиги» був затверджений до зйомки, а після їх завершення,
вже при іншій кон’юнктурі з боку влади, не отримав схвалення на вихід у
прокат; об’єктивно спірні епізоди в авторському варіанті стрічки з точки зору
пануючих тоді моральних норм. Також розглядаються можливі передумови
тривалих «блукань» картини в особливостях непростого характеру самого
режисера.
Ключові слова: СРСР, кінематограф, ідеологія, режисер, «доба
відлиги», лібералізм, авторитаризм, державне кіно, Генеральний секретар,
кінофестиваль.
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Вплив суспільних трансформацій
початку 1990–х рр. на екологічну політику
країн Центрально–Східної Європи
Досліджується вплив соціальних трансформацій 1990–х р., зокрема
розпаду соціалістичного табору, на формування екологічної політики у Чехії,
Словаччині, Польщі, Словенії, Угорщині, Болгарії, Румунії, Хорватії, Естонії,
Латвії та Литві. Розкриваються принципи нової екологічної політики, що
сформувались під впливом розвитку політичного плюралізму, парламентаризму,
деполітизації системи державного управління, переходу від командно–
адміністративної системи до ринкової економіки, орієнтації на сталий
розвиток. Розглядаються її головні етапи. Доведено, що важливим здобутком
екологічної політики країн ЦСЄ внаслідок суспільних трансформацій кінця
ХХ ст. є перехід на шлях сталого розвитку та розвиток екологічної демократії.
Ключові слова: суспільні трансформації, екологічна політика, країни
Центрально–Східної Європи.

Стабільність і безпека на Європейському континенті
багато в чому залежить від екологічної політики в
країнах Центрально–Східної Європи (ЦСЄ), зокрема
тих, які після демонтажу соціалістичної системи та
демократичних революцій 1989–1991 рр. обрали новий
шлях розвитку (Чехія, Словаччина, Польща, Словенія,
Угорщина, Болгарія, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія
та Литва). Суспільні трансформації початку 1990–х рр.
визначили подальший курс їх розвитку, в тому числі,
в сфері екологічної політики. Передусім це стосується
правових засад державотворення, розвитку політичного
плюралізму, парламентаризму, деполітизації системи
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державного управління, переходу від командно–адміні
стративної системи до ринкової економіки, що вплинули
на формування нових засад відношення суспільств до
довкілля.
Дослідження впливу суспільних трансформацій
кінця ХХ ст. на екологічну політику нових незалежних
держав ЦСЄ набуває особливої актуальності крізь призму
євроінтеграції України, адже екомодернізація економіки,
формування екологічної демократії та впровадження
принципів сталого розвитку і сьогодні залишаються для
України пріоритетними завданнями.
Досвід посткомуністичного розвитку країн Цент
рально–Східної Європи, зокрема в контексті розвитку
екологічної політики, досі залишається поза межами
об’єктивного аналізу вітчизняних фахівців. Існуючі
праці присвячені або вивченню наслідків суспільних
трансформацій для соціально–економічного та політич
ного розвитку країн ЦСЄ (М. В. Кірсенко, В. І. Яровий,
М. П. Щербань, М. М. Кріль, С. В. Мотрук, Є. Б. Кіш) або
природоохоронній діяльності окремих країн, переважно
після їх вступу до ЄС (В. Ф. Вовк, О. А. Івасечко,
С. М. Романко). Це обумовлює здійснення комплексного
дослідження, що є завданням даної наукової статті.
Розбудова екологічної політики в нових незалежних
країнах Центрально–Східної Європи відбувалась у
складних умовах вирішення нагальних соціально–
економічних питань. Найголовнішим завданням перших
років стало розв’язання гострих екологічних проблем, що
залишились у спадок від радянського минулого, зокрема
застаріла інфраструктура, значне забруднення річок
та атмосферного повітря, деградація лісів, зменшення
біорізноманіття, нещадна експлуатація природних
ресурсів.
На наш погляд, екологічну політику нових незалеж
них держав ЦСЄ, яка почала формуватись після здобуття
незалежності, варто розділити на кілька етапів, що
відображають зміни їх розвитку, починаючи з 1990–х рр.
Це: становлення екологічної політики, виконання перших
планів та завдань, підготовка до вступу в ЄС, адаптація та
розвиток нових напрямків і орієнтирів після вступу в ЄС.
Одним з яскравих прикладів, що дозволяє прослідкувати
запропоновану періодизацію, є Чехія.
Установчий період формування екологічної політики
в цій країні тривав з 1989 по 1992 р. У цей час було
створено Міністерство екології та прийнято першу
Екологічну програму Чеської Республіки (1990 р.). Вона
визначила рамки правових, економічних, організаційних,
інформаційних та інших інструментів діяльності і
поставила сім основних завдань, спрямованих на
подолання негативних наслідків радянського минулого:
зменшення забруднення довкілля, підвищення якості
повітря, води, збереження лісів, ландшафтів, флори і фауни,
покращення утилізації відходів. Пріоритетом програми
було визнано захист здоров’я людини і підвищення якості
життя. Для її виконання була зроблена перша оцінка стану
довкілля за 1989 р. Чехія, як усі країни ЦСЄ, взяла участь
у Конференції з навколишнього середовища і розвитку,
що відбулась 1992 р. в Ріо–де–Жанейро.
Етап впровадження перших планів та завдань (1993–
1998 рр.) у Чехії розпочався з підготовки довгострокової
стратегії, яка була прийнята після тривалого обгово
рення в 1995 р. Вона реалізувала вимоги першого
покоління екологічного права і поставила низку коротко–
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і середньострокових пріоритетів, зокрема, поліпшення
якості повітря та води, зниження викидів забруднюючих
речовин та відходів виробництва, усунення впливу
фізичних і хімічних факторів і покращення стану звалищ.
Довгостроковими пріоритетами були визнані захист
клімату і озонового шару та збереження біологічного
різноманіття. Як і всі постсоціалістичні країни, Чехія
підписала Кіотський протокол (1998 р.).
Варто наголосити, що соціально–економічна транс
формація нових незалежних країн Центрально–Східної
Європи підпорядковувалась інтеграції в європейські та
євроатлантичні структури. Тому підготовку до вступу
в ЄС у Чехії (1999–2003 рр.) можна охарактеризувати,
і як період прийняття нових екологічних пріоритетів.
Заплановане розширення ЄС стало головним чинником
впливу на характер екологічної політики в країнах ЦСЄ.
Для набуття членства в ЄС країни–кандидати прийняли
Acquis Communautaire – масив спільного законодавства
Європейського Союзу, в тому числі, в екологічній сфері
та узгодили національні норм з нормами права ЄС.
Євроінтеграційні устремління спонукали Чехію, як і
інші країни Центрально–Східної Європи, впровадити
в екологічну політику принципи сталого розвитку,
участі громадськості в розробці та здійсненні політики,
міжвідомчої співпраці і координації, екологічної орієнто
ваності та інтеграції екологічної політики в розроблення
та проведення інших політик [2].
Вступ до Європейського Союзу в 2004 р. призвів до
синхронізації політики країн постсоціалістичного табору
з політикою ЄС. Крім прийняття широкої низки норм,
регламентів і директив ЄС, долучення до регіональних
програм та міжнародних угод, підписаних союзом,
важливим кроком країн ЦСЄ, включаючи Чехію, стало
прийняття національних стратегій сталого розвитку, які
розглядалися, в тому числі, як драйвери для постановки
нових амбітних цілей щодо реформування державного
управління та моделі соціально–економічного розвитку
цих країн. Перехід на шлях сталого розвитку засвідчив
важливу трансформацію у розвитку країн Центрально–
Східної Європи наприкінці 1990–х – на початку 2000–х рр.
Важливо відкреслити, що прийняття національних
стратегій сталого розвитку в нових членах ЄС розпоча
лося ще в період їх асоційованого членства і тривало вже
після вступу до Європейського Союзу. Зокрема вони були
прийняті: в Угорщині – у 1999 р., у Польщі – в 2000 р.,
у Словаччині – в 2001 р., у Латвії – в 2002 р., в Литві –
у 2003 р., у Чехії – в 2004 р., у Словенії та Естонії – у
2005 р., в Хорватії – в 2009 р., в Болгарії – в 2011 р.
Характерною рисою підходу країн ЦСЄ до сталого
розвитку є комплексний підхід, який передбачає не лише
збалансування економічного, соціального та екологічного
аспектів, впровадження елементів «зеленої» економіки
та низько карбонових технологій, а й модернізацію
усіх сфер життя та розвиток відповідного менталітету
громадян. Водночас пріоритетами національних стратегій
нових членів ЄС стають й інші сфери, які мають для них
стратегічне значення. Наприклад, у Словенії та Естонії
така стратегія охоплює і сферу культури, у Чехії – R&D,
освіту, європейські та міжнародні питання та належне
управління, у Литві – територіальний розвиток та спів
робітництво в цілях розвитку.
Показовою у цьому відношенні є політика
Польщі, яка в 2009 р. прийняла пакет стратегічних
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документів, спрямованих на формуванню системи
комплексного управління розвитком країни. В його
рамках прийняті: «Довгострокова стратегія розвитку
2030», «Середньострокова Стратегія розвитку 2020»,
9 інтегрованих секторальних стратегій, серед яких:
«Інновації і ефективність стратегії економіки», «Стратегія
розвитку людського капіталу», «Стратегія розвитку
транспорту», «Енергетична безпека та навколишнє
середовище», «Ефективна держава», «Суспільний
капітал», «Стратегія регіонального розвитку», «Стратегія
національної безпеки», «Сталий розвиток сільських
районів і сільського господарства» [3].
Окремо варто виділити і Стратегію сталого розвитку
Хорватії, яка фокусується на довгострокових заходах
в наступних восьми ключових областях: обнадійливе
зростання населення в Республіці Хорватії, навколишнє
середовище та природні ресурси, заохочення сталого
виробництва та споживання, забезпечення соціальної
і територіальної згуртованості і справедливості,
забезпечення енергетичної незалежності та підвищення
ефективності використання енергії, зміцнення здоров’я
населення, взаємопов’язаність у Республіці Хорватія,
захист Адріатичного моря, прибережних районів і
островів.
На даний можна констатувати другий етап стратегічного
планування сталого розвитку, на що вказує прийняття
низки оновлених стратегій (наприклад, в Чехії – в 2010 р.,
в Угорщині – 2012 р., в Румунії – 2013 р., у Словенії – в
2014 р.) Деякі країни надали їм довгостроковий характер,
зокрема Угорщина («National Framework Strategy on
Sustainable Development 2012–202»), Румунія («Romania
2013–20–30»), Латвія («Latvia2030») [1].
Характерною рисою розвитку країн Центрально–
Східної Європи початку XXI ст. стала інституалізація
сталого розвитку, який перетворився з теорії на реалію
життя. На це вказує створення: в Естонії – Комісії зі
сталого розвитку (1996 р.), в Румунії – Національного
центру з питань сталого розвитку (1997 р.), у Словаччині –
Державної ради з питань сталого розвитку (1999 р.), у
Чехії – Урядової ради з питань сталого розвитку (2003 р.),
у Болгарії – Міжвідомчої Консультативної рада з питань
сталого розвитку (2006 р.).
На наш погляд, одним з найбільших здобутків країн
ЦСЄ внаслідок суспільних трансформацій 1990–х рр. стало
формування екологічної демократії. Усі вказані країни
підписали прийняту в 1998 р. конвенцію Європейської
Економічної Комісії ООН про доступ до інформації, участь
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Згідно
до екологічного законодавства Європейського Союзу, в
якому вже сформовано механізм гарантій екологічних
прав та створено правові інструменти, які дозволяють
забезпечити їх реалізацію в державах – членах, країни
ЦСЄ перейшли до розвитку відповідного напрямку
вітчизняного законодавства.
Екологічна демократія на теренах Центрально–
Східної Європи унаочнена в залученні до процесу прий
няття рішень широкої кількості недержавних акторів,
включаючи НУО, представників бізнесу, профспілок,
академічної спільноти та громадянського суспільства.
Конкретними формами є громадські обговорення, органі
зація зустрічей, консультацій, конференцій і воркшопів
до проведення дискусій різного формату. В Угорщині для
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цього широко використовуються сучасні інформаційно–
комунікаційні технології. Наприклад, експертам, пред
ставникам професійних, урядових та неурядових структур
періодично розсилаються електронні запрошення на
різні панельні дискусії та зустрічі. Це сприяє створенню
спільного простору для дебатів, консультацій та обміну
інформацією.
Існує широка мережа дорадчих органів, в рамках яких
комунікація з громадськістю відбувається на постійній
основі. Так, у Чехії існує Урядова рада зі сталого розвитку,
в Хорватії – Рада з матеріального планування та Рада із
захисту довкілля і сталого розвитку, в Естонії та Литві –
національні ради зі сталого розвитку [3].
За різними оцінками, на даний час в Брюсселі
нараховується від 15 до 30 тис. професійних лобістів–
консультантів і правників консалтингових та юридичних
фірм, профспілок і піар–компаній, спілок і федерацій
промисловців і підприємців, торгівельних асоціацій
представників корпорацій, неприбуткових неурядових
організацій тощо, які у різний спосіб впливають на
посадових осіб Європейської Комісії та депутатів
Європейського Парламенту.
Починаючи з 1990–х рр., у країнах ЦСЄ була створена
широка мережа неурядових організацій (НУО), в тому
числі й екологічного спрямування. Наприклад, у Польщі з
1989 до 1997 р. їх кількість зросла до 1200 [4, с. 361]. У Чехії
екологічний («зелений») рух був формою громадського
руху. Саме він об’єднував багатьох опозиціонерів режиму
до «оксамитової революції» 1989 р. Починаючи з 1990 р., у
країні з’явилося більше сотні екологічних НУО, в той час
як до цього існувало лише дві великі екологічні організації
такого зразка. Вплив і потужність цих організацій, їх
людські та фінансові ресурси, професіоналізм і досвід у
наданні консалтингових та експертних послуг, розширенні
обізнаності та освіти населення, наданні низки послуг
спонукали уряд до широкої співпраці з ними, що стало
одним зі стратегічних напрямків розвитку державного
управління в країні. Аналогічні процеси відбуваються у
багатьох країнах Центрально–Східної Європи, де вплив
НУО невпинно зростає.
На даний час неурядові організації перетворились
в країнах Центрально–Східної Європи на потужного
учасника процесу прийняття державних рішень та захисту
інтересів пересічних громадян і довкілля. Існування
налагоджених ефективно діючих каналів комунікації між
органами влади та громадянським суспільством є важливим
чинником адекватності та послідовності державної
політики, її підконтрольності суспільству та відповідності
стратегічним національним інтересам. Забезпечення
ефективного зв’язку між владою та суспільством, надання
державній політиці більшої легітимності та прозорості,
розширення участі громадськості в процесі прийняття
рішень є необхідними умовами демократичної політичної
культури європейського зразка.
Вступ до Європейського Союзу сприяв розширенню
інструментів впливу багатьох неурядових екологічних
організації країн ЦСЄ, які перейшли до лобіювання
імператив захисту довкілля не лише на національному, а
й на регіональному рівні (рівні ЄС). Найбільш активною
є діяльність представників НУО в Європейському
парламенті, де вони успішно «протискають» прийняття
європейських
конвенцій,
впровадження
політики
сталого розвитку та інтеграції аспектів захисту довкілля
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в усі сфери політики ЄС; виступають проти атомної
енергетики, за зменшення викидів вуглекислих заходів,
розширення енергоефективності тощо. Важливим на
прямком діяльності мережі є також моніторинг діяльності
Європейської комісії в сфері захисту довкілля, яка
свідчить про потужний контроль з боку громадськості за
роботою європейських установ. На наш погляд, це вказує
на високий ступінь розвитку громадянського суспільства
у вказаних країнах та його зрілість.
Таким чином, суспільні трансформації 1990–х рр.
призвели до розвитку в країнах Центрально–Східної
Європи екологічної політики нового зразка, заснованої
на принципах гуманізму, демократії, участі, сталого
розвитку, урахування інтересів майбутніх поколінь. Це
збільшує їх авторитет на міжнародній арені та перетворює
на активних гравців європейського регіону.
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Особливості лицарського турніру
в середньовічній Англії:
історіографічний огляд
(XX – початок XXI ст.)
За тематично–хронологічним принципом проаналізовано еволюцію
англійського історіописання XX – поч. XXI ст. щодо феномену «лицарського
турніру» у всіх його проявах. Висвітлено основні наукові концепції стосовно
ролі, місця та значення турнірів в житті лицарів. Дано оцінку «білим плямам»
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Чимала «західна історіографія» англійського лицарсь
кого турніру на даний момент тяжіє до переосмислення
з урахуванням нових наукових концепцій – соціального,
культурно–антропологічного і локального спрямування.
Слід зауважити, що у вітчизняній науковій думці дана
проблематика не розглянута взагалі і є новаторською.
Мета дослідження полягає у розгорнутому аналізі
історіографії лицарського турніру в Англії із акцентом
на здобутках, особливостях, недоліках й перспективах
дослідження даного питання.
Історія лицарського турніру в Англії мала предметно
виражені самобутні риси, вивчення яких з часом
дозволило більш правдиво виокремити місце для цього
«спортивного змагання» в розвитку країни. В сучасному
академічному розумінні за визначенням «Оксфордського
словника» термін лицарський турнір до пізнього
Середньовіччя охоплює всі види збройної боротьби:
командні та індивідуальні. В Англії термін спочатку
окреслював командні битви під час військової кампанії
(hastilude), згодом він дезінтегрувався у піші чи кінні дуелі
(jousts). Лицарський турнір у середині XIV ст. переставав
бути тренувальним майданчиком до реальних бойових
дій і ставав все більше ігровим змаганням [24, p. 424].
«Колумбійська Енциклопедія» виділяє таку особливість:
«Характерною рисою турніру Середньовіччя було його
базування на лицарській ідеології… а жодні регулювання
та обмеження не стали на заваді популярності турнірів»
[25].
Дослідження турніру довгий час було лише
вмонтованим в загальну історію лицарства та перебувало
під впливом літературних творів. Перші спроби наукового
дослідження лицарського турніру сягають початку XX ст.
Одною з таких праць стала «Історія турніру в Англії та
Франції», написана англійським істориком Френсісом
Хенрі Кріппс–Деєм в 1918 р. [5]. Продовжив перегляд
позицій турніру в історії лицарства медієвіст Клефен
Роберт Колтман [9]. В обох працях простежувалася
загальність у поглядах та вплив «неоромантичної історії»
та літератури, яка використовувалася як основний матеріал
для монографій. Однак, в них вперше був виокремлений
турнір як окрема тема дослідження. Турніри були
базовим аспектом в їх працях, але без доцільного поділу
на різновиди турнірів. Через поверхневість не було
поставлено важливих питань: хто брав участь у турнірах,
які були їх особливості, яка мета турнірів та контекст, усе
це мало розмитий характер. Незважаючи на застарілість
у підходах та недоліки у праці, книги здійснили
фундаментальний вплив на наукову думку, про що
свідчить і їх неодноразові перевидання. Праці базувалися
на аналізі французьких та англійських хронік, серед
джерел останніх варто виділити «хроніку Петерборо», яка
була укладена в середині XII ст. і збереглася у Бодлейській
бібліотеці, важливе місце посідає анонімна поема «Історія
Вільяма Маршала» та незавершені «Кентерберійські
оповідання» Джеффрі Чосера, написані в кінці XIV ст.
Ф. Х. Кріппс–Дей базував своє дослідження
навколо концепції, що турнір – це спортивне змагання з
військовим підтекстом [5, p. 14]. Була спроба пояснити
взаємодію турніру та держави, турніру та церкви [9, p. 40].
Квінтесенцією праці слугують такі слова: «Лицарство як
система регулювання щоденної поведінки молодих дворян
швидко помирала, на її заміну прибула нова система –
турнірів» [5, p. 9–10]. Аргумент полягає в тому, що

124

Гілея

турніри стали об’єднавчим фактором для лицарів, які
почали моделювати їх ідеї та наміри.
Дослідник К. Р. Колтман вперше в англійській
історіографії спробував узагальнити тогочасні знання про
лицарський турнір; ним була здійснена спроба віднайти
витоки та походження турніру; відзначено значущість для
Англії традицій Круглого столу; автор зауважив, що турнір
досяг свого піку у XIV ст. К. Р. Колтман не розглядає
турнір окремо від військових дій, чим звужує наукову
цінність дослідження: «XIV ст. стало періодом розвитку
зброї, обладунків, поєдинків та турнірів і все це перейшло
в практику війни» [9, p. 23]. У книзі К. Р. Колтман звернув
особливу увагу на такі літературні джерела як поема
невідомого автора XIV ст. «Сер Гавейн і Зелений лицар»,
«Смерть Артура» Томаса Мелорі (бл. 1417–1471) та інші.
У його дослідженні прослідковувалося неопозитивістське
бачення та неоромантизм, характерні для ранньомодерної
історіографічної думки.
У міжвоєнний період історична наука разом з
дослідженням лицарських турнірів перебувала у
методологічних пошуках через набуття популярності
«соціальної історії» [27, p. 5–10].
З другої половини XX ст. намітилися якісні зміни в
науковій думці стосовно лицарського турніру в Англії,
зокрема важливу позицію зайняла «генералізуюча
історія» і з традиційно популярною «політичною
історією». Із загального масиву праць можна виділити
статтю Ноеля Денхольм–Янга [10, p. 204–268]. Він один
з перших істориків розглянув питання, як і чому монарх
і його оточення намагалися контролювати турніри. Це
стало відправною точкою всіх подальших вивчень, а все
тому, що він вперше оцінив політичну взаємозалежність.
Заслуговує уваги науковий доробок дослідниці Рути Харві
[15], в якому висвітлені соціальні і літературні передумови
турнірів в Англії. Спільною рисою обох праць є аналіз
статутів, які регламентували особливості проведення
лицарських турнірів.
Показовими є наукові дослідження на прикладі
лицарського турніру у м. Данстебл 1309 р. [26, p. 70–89],
в яких висвітлені особисті зв’язки між учасниками
турніру та їхнє суспільно–політичне становище. А. Том
кінсон зауважує, що зміщення акцентів на політичну
та військову складову у розгляді турнірів є хибним без
уваги до соціального тла змагань [26, p. 70]. Розвинув
розглядувану тут думку англійський медієвіст Джон
Меддікотт [19] – дослідник висвітлив цікавий погляд на
систему відносин посеред турніру 1309 р. в контексті
подій квітневого парламенту та подальшого розвитку
невдоволення до Едуарда IІ (1307–1327). Дж. Меддікотт
здійснив переоцінку окремо взятого турніру як явища
загальнонаціонального
значення.
Використовуючи
біографію Томаса Плантагенета (1278–1322), графа
Ланкастера задля реінтерпретації історії тієї доби,
Дж. Меддікотт показав турнір як інструмент ефективного
опозиційного тиску на короля. Одним з головних переваг
цих робіт є різноманіття джерельної бази: використання
хронік різних періодів і тематик, поєднання фінансових
та адміністративних записів, геральдичних манускриптів,
єдиним недоліком є невпорядкованість та часто
нераціональне їх використання, що частково знижують
наукову цінність книги.
Історіографія 60–70–х рр. в Англії характеризувалася
впливом «школи Анналів» з акцентом на соціальних
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структурах та зародженням «нової історії» з центром у
Кембріджі. Наукові розвідки 50–70 рр. XX ст. доповнювали
маловивчені аспекти в історіографії цієї проблеми і
формували сприятливий ґрунт для комплексних парадигм
у вивченні турнірів як «самостійної» частини в історії
лицарства Англії.
Нова стадія в дослідженні лицарських турнірів
в Англії настала після виходу монографії «Турнір в
Англії 1100–1400» [2], написаної англійським істориком
Джульєттою Баркер під керівництвом відомого медієвіста
Моріса Кіна. Наукова робота охоплює багато предметів
дослідження, Дж. Баркер використовує нові підходи до
аналізу феномену лицарського турніру в Англії. Книга
добре структуризована, як тематично, так і хронологічно.
Автор вивчає всі «революційні» зміни в історії турніру,
від витоків та популяризації турніру до появи захисного
бар’єру та перетікання змагань в інше практичне русло.
У книзі вперше розглянута тема герольдів і їх значення
в існуванні турнірів [2, p. 3]. Дослідження турніру
було виведено в контекст європейської практики,
оскільки тісні контакти та інтернаціональні поєдинки
робили цей процес глобальнішим, в той же час, це
давало змогу прослідкувати особливості англійського
турніру.
Історик Дж. Баркер довела, що єдиним цілим турнір
і війна існували лише на ранніх періодах в Англії. В той
же час війна довгий час була стимулом для модифікацій
та розвитку турнірів [2, p. 20]. Продовжуючи дослідження
в рамках турніру та війни було зроблено висновок:
«Турнірна ідеологія перетворилася на сильний фактор
поведінки під час війни серед лицарського класу. Вектор
викупів розвивався та практикувався на лицарських
турнірах здійснивши свій цивілізований вплив на звірства
війни» [2, p. 44]. Поява комплексної книги з історії турніру
в Англії внесла фактологічну ясність стосовно поєднання
турніру і війни, яка довгий час розглядалася в єдиному
ключі.
Дж. Баркер фактично заповнила всі недоліки
попередніх досліджень проведених фахівцями «нової
військової історії». Вона торкнулася відносин між війною
та турніром в політичному аспекті. В цьому ключі
проаналізовано еволюцію обладунків та зброї учасників
турніру. Дж. Баркер побудувала монографію на базі
концепції, що «турнір стояв в центрі всієї лицарської
культури Англії» [2, p. 44]. Головна ідея полягає в тому,
що турніри не лише впливали на історичні події, а й мали
політичні, соціальні та військові наслідки. Головним з
яких: прив’язка лицарського поєдинку як «вистави» із
«занепадом лицарства» [2, p. 84].
Дослідники Андрю Фергісон [12], Г. Хювітт [16] та
Джон Білер [4] дискутували стосовно «куртуазної догми» у
турнірах. Власне те, чи слід розглядати лицарський турнір
в течії мистецтва, оскільки війна як думка та практика
відрізняються від реальних бойових дій. Дослідники
апелювали до списа, як основної зброї в лицарському
спорті, який з часом вийшов з вжитку у реальних бойових
діях. Тому, їх позиція була такою, що це лише спорт
та ритуал, або вправа у куртуазних формальностях.
Дж. Баркер вважає такий підхід помилковим. Історик
зазначає, що це твердження має рацію лише до турнірів
від пізнього XIV століття і з певними умовностями
[2, p. 18]. Дискусії 60–80–х рр., які характеризувалися
пошуком імпліцитних зв’язків і залежностей мали своє
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вираження у подальшій відмові від універсальностей
вивчення лицарського турніру.
Праця Дж. Баркер пожвавила науковий інтерес до
лицарського турніру і стимулювала появу нових історичних
візій. У 1988 вийшло дослідження фахівця з військової
історії та лицарства Крістофера Граветта «Лицарі на
турнірі» [14]. Він аналізує ідею лицарського турніру, його
зміни крізь призму часу XIII–XV століття. Вагому роль у
дослідженні почали відігравати судові справи, епістолярії,
господарсько–правові акти Середньовічної Англії.
К. Граветт чітко детермінізує турнір: битви між групами
лицарів, дуелі на списах та кулачні поєдинки, окремо
виділяє біхуард1 і «поєдинок правосуддя». Він вводить
в історіографічний обіг професію «турнірного лицаря»
[14, p. 4–5], тобто такого, який підписував контракт
виключно для участі в лицарських турнірах. Історик
дослідив турнірний церемоніал з його передтурнірними
приготуваннями та післятурнірними бенкетами. У праці
присутній чіткий континуїтет між лицарською ідеєю
серед дворян та лицарським поєдинком, а не битвою
команд чи іншими різновидами турнірів. Автор акцентує:
«Поєдинок більше відповідав духу лицарства, оскільки
меркантилізм значно нівелювався спробою проявити
себе і показати хоробрість» [14, p. 18]. У XIII ст.
поєдинки традиційно відбувалися перед боєм команд.
Через століття поєдинок починає виходити на перший
план. Вже з XV ст. популярними стають «поєдинки
правосуддя». Зазвичай такі поєдинки проходили без
обладунків, з прямокутними щитами і дубинами з рогом.
В Англії часто таким поєдинком визначали вбивцю.
Останній випадок «поєдинку правосуддя» в Англії був
зафіксований у 1817 році [14, p. 35]. Найбільш влучно
описав популярність цього явища Моріс Кін: «Мода на
поєдинки правосуддя була пов’язана з нескінченними
описами судебних дуелей в літературних творах,
переважно між позитивними і негативними героями» [18,
p. 157]. Культурно–антропологічна історіографія змінила
акценти з «зовнішніх структур» турніру як явища на
«внутрішні» – ментальність лицаря, ідею лицарства на
турнірах, тим самим розширивши методологію та кути
зору багатогранності «турнірів».
Унікальну статтю написав фахівець з бойових
мистецтв пізнього Середньовіччя – історик Сідней Англо.
Він дослідив стратегію, тактику та способи перемоги
на турнірах. Фахівець пов’язав еволюцію турнірів з
подальшим розвитком спортивних змагань в Англії [1,
p. 248–264].
В історіографії активно розгорталася боротьба
між бібліографами–«романтиками» Вільяма Маршала
та критиками такого підходу. Перші дослідження
з критичним спрямуванням, однак під впливом
«неоромантичної концепції», були написані в середині
XX ст. [17]. Одну з найфаховіших монографій написав
французький історик школи «Анналів» Джордж
(Жорж) Дюбі «Вільям Маршал: цвіт лицарства» [11].
Дж. Дюбі піддає аналізу панегіричну поему «Історія
Вільяма Маршала». Автор виділяє важливий аспект в
житті триструктурного2 суспільства Англії на прикладі
1
Behourd – легко організовані індивідуальні поєдинки у
ближньому бою. На цих турнірах допускалися сутички сквайрів з
лицарями, зброєносців з лицарями, переможці отримували призи.
2
Середньовічне європейське суспільство умовно розділяли на
три стани: «ті, що моляться», «ті, що воюють», «ті, що працюють».
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Маршала, який займав позицію людини, що воює.
Дюбі зауважує: «Свого часу, великі битви були рідкісні;
найбільшими були зіткнення між землевласниками чи
дворянством, які захищали або розширяли свої лени…
через це лицарі змушені були звернутися до турнірів»
[11, p. 73–73]. Культурно–антропологічна візія Дж. Дюбі
акцентує на тому, що турніри були «фіктивними»
битвами, які мали чіткі правила, оскільки вбивство або
каліцтво було менш бажаним, аніж захоплення в полон
та отримання викупу. Турніри давали змогу посилити
лояльність та вірність лицарів, що зміцнювало позиції
держави в Англії [11, p. 90]. Методологічний підхід, який
опирається на проникнення духу часу і зорієнтований на
визначення цінностей лицарства робить його дослідження
новаторським.
Не оминув цієї проблематики й Девід Крауч, який
своєю книгою та доповненим перевиданням про Вільяма
Маршала став зразком для подальших бібліографів
В. Маршала [7]. Хоч Крауч меншою мірою робив акценти
на турнірах, він дослідив їх важливість як механізму
досягнення політичних та матеріальних цілей на прикладі
Маршала.
Третім представником критичного вектору є Джон
Джилінгем зі своєю працею «Війна і лицарство в історії
Вільяма Маршала» [13, p. 1–13]. Важливою з точки
зору історіописання є його парадигмальне твердження
про уникнення кривавих сутичок як тенденції серед
середньовічних битв та лицарства зокрема [13, p. 2–3].
Дане твердження з певною модифікацією доцільне і для
колективних битв на турнірах. Спільністю в турнірах і
війні була дисципліна і стратегія. На турнірах зазвичай
теж уникали жорстких зіткнень, щоб не було втрат з
обох сторін. Популярною була тактика виснаження
противника задля захоплення в полон і отримання
викупу [13, p. 8]. Його погляди мали продовження у
дослідженні Метью Стрікленда [23, p. 317–343]. Дискусії
навколо персони Вільяма Маршалла були продиктовані
постмодерністським баченням історієписання, де турніри
і їх роль в становленні лицарів на прикладі Маршалла
розглядалися в контексті релятивізму і мікронаративу
конкретних істориків.
У 1989 році Дж. Баркер з Річардом Вільямом Барбером
видали спільну монографію «Турніри: поєдинки,
лицарі та видовище у Середні віки» [3]. Наукова праця
сформована навколо концепції, що турніри це «перший»
спорт в який закладені норми і правила виживання –
концепт «fair play» (який базувався на неписаних етичних
і моральних законах, заснованих на благородстві і
справедливості) [3, p. 29]. Значний акцент на літературі
дозволив виокремити тезу про те, що лицарський
турнір та романтична література впливали один на
одного рівною мірою. «Таким чином, свого роду симбіоз
розгорнувся між турнірами і куртуазною літературою,
їх залежність з одного боку – заохочувала їх взаємний
розвиток, з іншого – нівелювала реальність» [3, p. 21].
Дослідження дало можливість розширити уявлення про
середньовічну свідомість в Англії. В книзі наголошено
на значенні турніру в підготовці лицаря, розвитку зброї
та обладунків, як інструменту політичного патронажу та
великого суспільного видовища.
Дж. Баркер і Р. В. Барбер навели лад в термінології.
Була проведена аргументована дефініція між формальним
турніром на джоустс (jousts – лицарський поєдинок,
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дуель.), мелейс (melees – групові битви), аутренс (outrance –
рукопашні бої без зброї), вепсе (vesper – проводився для
бідних лицарів, без права на полон та викуп) і хейстілюд
(hastilude – будь–який турнір з використанням спису)
[3, p. 17–20]. З того часу в історіографії саме слово
«турнір» не є науково коректним, оскільки воно має
загальне значення. «Турнір» розглядався в масштабі
європейського феномену, у той же час кожен «турнір»
у порівнянні, зокрема в Англії та Франції. Автори
почали ставити нові запитання: яка соціальна функція
«турнірів», як вони впливали на «світ» лицарів в цілому.
Автори намагалися проаналізувати турнір з погляду
його учасників. Використовували систему між образом
і реальністю лицарського турніру. Доведена позиція,
що «турнір» в Англії набув унікальних рис, про що
свідчить цитата з книги: «Як і лицарство, турнір в Англії
став інституцією з власними ідеалами та цілями»
[3, p. 11].
З початку XXI ст. істотний внесок в історіографічну
думку здійснює сучасний канадський дослідник Стівен
Мулбергер [20]. У своїй праці «Подвиги зброї: формальні
битви у пізньому XIV столітті» історик поставив за мету
дослідити сутність турнірів. Основною проблемою постає
питання ціни турніру для його учасників [20, p. 15–17].
Науковець акцентує увагу на двох предметах дослідження:
церемоніал та грань між «дружніми» і «ворожими»
поєдинками. Він пропонує альтернативну термінологію
«турніру» – «формальні вчинки зброї» (formal deeds of
arms). Сам турнір у XIIІ ст. за його визначенням доцільніше
називати командним видом спорту або фіктивними
боями, які з великою долею ймовірності підходять під
визначення «азартна гра». На відміну від реальних воєн,
турніри мали ряд формальностей, які розвивалися в
контексті популярності та політики [20, p. 74]. Вагому
роль у підтвердженні його концепції мав «Устав боїв на
турнірах» короля Едуарда І (1272–1307) у XIII ст., до
якого апелював автор. Історик С. Мулбергер застосувавши
компаративістичний метод порівняв різновиди турнірів.
Будучи прихильником «Нової інтелектуальна історія»
він змістив акценти дослідження у бік відносності
та тлумачення джерел без категорії «об’єктивного
знання».
У 2007 році вийшла праця Девіда Крауча «Турнір» [8].
Ця книга як енциклопедія, яка розкриває фон (background)
на життя в той час. Висвітлює такі питання: чому лицарі
прагнули битися і навіть вмерти, питання спонсорів
та чиннику грошей у турнірах. Робить дефініцію між
різними рангами лицарів і їх місцем на турнірах. Д. Крауч
пояснює турнір як місток слави і багатства, як чинник
для успішного шлюбу: «Турніри були майданчиком для
безземельної аристократичної бідноти» [8, p. 7]. Він є
прихильником аристократичної версії в існуванні турнірів,
на його переконання, турнір – це спорт організований
аристократами і для аристократів [8, p. 1]. Крауч фахово
дослідив ранній етап в історії турнірів в Англії з акцентом
на масових боях. Д. Крауч вперше концептуально
оприлюднив проблему турніру як явище міжнародної
політики. На прикладі молодого короля Англії Генріха ІІ
Плантагенета (1154–1189), який успішно використовував
турніри як шлях досягнення влади у міжнародній політиці
регіону [8, p. 27–28]. Вже у 2012 році С. Мулбергер
базуючись в основному на хроніках Фруассара (1322–1400)
написав працю про королівські лицарські поєдинки 1389–
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1390 рр., де проаналізував дипломатичну боротьбу між
королем Франції Карлом VI (1380–1422) та королем Англії
Річардом ІІ (1377–1399), яка надихала їх спонсорувати
найбільш видовищні та пишні дуелі Середньовіччя [21]. Із
цілої плеяди думок, Д. Краучем найбільш аргументовано
доведена позиція про революційний момент у перетіканні
турнірної битви в лицарський поєдинок. На його
переконання зменшення популяції через «Чорну смерть»
40–х рр. XIV ст. створило передумови для переоцінки
життя людини і лицарів зокрема [8, p. 130]. Д. Крауч
зауважує цікаву особливість: «Посилення обладунків на
турнірних дуелях призводило до того, що частіше бій
закінчувався поламкою спису, аніж вильотом із сідла»
[8, p. 37] – турнір з часом ставав синонімом лицарського
поєдинку і залишався актуальними, однак з акцентом на
видовищність.
Історики–медієвісти пер. пол. XX ст. в домінуючій
більшості робили акцент на літературних джерелах
(поеми, романи тощо) та хроніках, які піддавалися
аналізу з точки зору політичної і неоромантичної
історії без вираженого намагання піддати сумніву слова
авторів. З др. пол. XX ст. з появою нових соціальних
та культурно–антропологічних підходів дослідники
урізноманітнили джерельну базу, були вивченні лицар
ські статути, трактати, церковні джерела, нормативно–
правові акти тощо. Тенденцією у «читанні» джерел
в Англії стало те, що раніше їх намагалися описати
і пояснити, то згодом – на перший план вийшло їх
тлумачення та реконструкція, пошук прихованої інфор
мації з врахуванням світогляду (ментальності) автора та
контексту написання.
Історіографічна думка XX – поч. XXI ст. стосовно
англійського лицарського турніру пройшла традиційні
етапи вивчення від «неоромантизму» до наукових
концепцій з притаманним британським стилем. З поч.
XX ст. вивчення лицарського турніру поступово виходило
за межі політичної історії з аналізом суспільних та
економічних взаємовідносин на турнірах і поза ним.
З середини XX ст. історичні візії перетікають у річище
індивідуалізуючої історії, в яких конкретний лицар чи
група лицарів на турнірі ставали предметом дослідження.
«Соціальна» та «культурно–антропологічна» історичні
школи Великої Британії від 60–х рр. до сьогодні задали
тон вивчення суспільно–політичного тла турнірів, їхніх
«мікропросторів». В останні роки вивчення «турніру»
перебуває у стані «застою», немає нових поглядів на досі
неоднозначні прояви феномену лицарського турніру як в
рамках лицарства, так і поза ним. Праці вище досліджених
науковців у ХXI ст. перевидавалися по два–три рази без
особливої новизни у поглядах. Дискусії проводилися
лише в рамках окремо взятих парадигм, що породило
проблему пошуку «універсальної історії». Глобалізація
історії виявила проблему синтезу наукових знань про
лицарський турнір, та водночас їх компаративістики з
пошуком спільних точок дотику. Дослідження англійських авторів є доволі консервативними у методологічно
му плані і часто є схематичними через порушення прин
ципів історизму. В цілому ж в інтерпретації значення і
наслідків «турніру» в Англії ще чимало нез’ясованого,
особливо у питанні цілісності та особливості вивчення
фронтир лицарських турнірів, що потребує подаль
шого перегляду наукового доробку з порушеної тут
проблематики.
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Передумови пероністського перевороту
в Аргентині
Досліджуються соціальні, економічні, політичні та зовнішні передумови
військового перевороту в Аргентині 4 червня 1943 і прихід до влади Хуана
Перона. Дослідження ґрунтується на засадах історизму, об’єктивності,
системності. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи
(аналітичний, логічний, статистичний) та історичні методи (історико–
порівняльний, історико–проблематичний).
Визначено, що формуванню націонал–реформістського режиму в
Аргентині передували події воєнних років. Лише з 1916 р. до 1930 р. в розвитку
Аргентини став намічатися етап, якому було характерне поєднання процесів
демократизації, зростання політичної активності радикальних політичних
сил і рухів при паралельному зміцненні президентської влади. Ситуація в
політичному житті країни дестабілізувалася з початком Другої Світової
Війни. Консервативна олігархія країни оголосила нейтралітет відносно війни
в Європі. Проти виступали радикали, соціалісти, комуністи. Паралельно у
суспільстві посилилися прагнення «сильної руки».
Для студентів, викладачів і науковців, коло наукових інтересів яких охоплює
історію країн Латинської Америки.
Ключові слова: персоналізм, хунта, популізм, профспілки, переворот,
олігархія, Аргентина, соціалізм, радикалізм, мілітаризм.

Для Аргентини 1930–ті роки розпочалися з приходом
до влади Августина П. Хусто який переміг на виборах в
котрих Громадянський радикальний союз (ГРС) не брав
участі.
В результаті цих нечесних виборів до влади прийшла
коаліція «Конкорданса» (Згода). У неї входили традиційна
консервативна партія антіперсоналісти і маленька партія
незалежних соціалістів, що перемогла в Буенос–Айресі на
виборах 1930 і висунула ряд великих діячів, серед яких,
безумовно, виділявся Антоніо ді Томассо.
Новий президент, Хусто, не володів харизмою але
був спритним політиком і вмів домогтися підтримки.
Він вважався радикалом – антиперсоналістом був
професійним військовим міністром збройних сил в уряді
Альвеара, але, крім того він був цивільним інженером і
зробив на цьому акцент під час передвиборної кампанії,
як би показуючи, що він не просто військовий, а ще й
людина, володіюча громадянською професією [7, c. 163].
Хоча Хусто і вважався радикалом – антиперсоналістом
на ділі він був консерватором. Він вірив у політику, що
принесла процвітання країні в попередні десятиліття. Це
означало тісний союз з Великобританією, турботу про
британські інвестиції в Аргентині і торговельні зв’язки
між Аргентиною і англійським ринком.
Перші роки правління Хусто були полегшені неучастю
радикалів у виборах. ГРС, зіткнувшись із заборонами на
виборах 1931 р., вирішив утриматися від участі у виборах,
а окремі лідери радикалів кілька разів намагалися почати
революцію, але їх спроби закінчилися невдачею. Це
була безвихідна позиція: неучасть у виборах залишала
радикалів поза грою в той час як інші політичні партії
прийняли правила встановлені урядом. Тоді простір
залишений Громадянським Радикальним Союзом зайняли
соціалісти що отримали більше п’ятдесяти місць у
Конгресі; в майбутньому вони так і не змогли повторити
цей результат [4, c. 64].
У 1935 р. радикали вирішили відмовитися від
політики неучасті у виборах і з цього часу почалися
широкомасштабні фальсифікації підсумків голосування.
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Це стало головною ганьбою десятиліття. Підтасовка
результатів голосування якщо і не була організована
урядом, то, принаймні підтримувалася їм що надавало
незаконний характер всім політичним подіям того часу.
З наближенням кінця президентського терміну Хусто,
правлячі кола вирішили оновити альянс консерваторів і
анти персоналістів (партія незалежних соціалістів вже
зникла з політичної арени) висунувши кандидатом на
президентських виборах 1937 р. від альянсу «конкорданси»
доктора Роберто Ортіса.
Зі свого боку, радикалізм вже відмовився від політики
неучасті у виборах, висунувши кандидатуру Марсело де
Альвеара чиє славне правління в попереднє десятиліття
все ще зберігалось в колективній пам’яті аргентинців
і його висунення нікого не здивувало. Знову мали місце
фальсифікації і був обраний Ортіс але він зрозумів що не
можна нескінченно керувати країною такими методами.
Ортіс хворів на діабет і в 1940 р. один з найважчих
наслідків діабету – ретинопатія (пошкодження сітківки
ока), практично осліпило його. Після цього він пішов у
відпустку і залишався президентом лише формально.
Влада перейшла до віце–президента, консерватора
Кастільо, котрий вважав, як і Хусто, що було б безумством
дозволити радикалам перемогти на виборах. Тому він
продовжив політику нечесних виборів [6, c. 162–165].
Економічна криза, що потрясла країну в 1930–ті роки,
досягла піку в 1932 р., коли до влади прийшов Хусто Криза
стала справжнім потрясінням для світової економіки та
призвела до її реорганізації і широкому використанню
митного протекціонізму, що створило труднощі для
світової торгівлі Кожна країна прагнула захистити свою
власну економіку прийняттям законів, що не існували
раніше, в епоху майже нічим не обмеженої свободи
торгівлі між країнами. Криза призвела до сильного
падіння цін на аргентинські експортні товари: м’ясо,
шерсть, пшеницю, олійні культури і танін В результаті
зниження доходів уряд не міг продовжувати розвивати
інфраструктуру; знизилася ефективність державного
апарату Консервативний уряд оголосив що для боротьби
з кризою необхідно захищати основні джерела багатств.
Він вважав що перед обличчям кризи не варто надто
турбуватися про страждання народу, а треба спробувати
відновити економіку країни на основі вищезгаданих
«джерел багатств». Захист «джерел багатств» став одним
з головних складових політики виходу з кризи.
Іншою складовою стало активне втручання держави в
економіку за допомогою створеного Центрального банку,
завданням якого було регулювання фінансів і валютного
обміну Центральний банк виник на основі ряду державних
та приватних банків і повинен був управляти всією
банківською системою. Став здійснюватися контроль
над кредитною політикою і обміном валют. Це означало
втручання держави у фінансові справи, до цього практично
не контрольовані Але людина, що очолила Центральний
банк, Рауль Пребіш, діяла розсудливо, що стало одним
з чинників, що дозволили відносно швидко подолати
кризу. Уряд, метою якого був порятунок основних джерел
багатств, не став провокувати інфляцію і знецінювати
національну валюту. Нарешті, криза була подолана завдяки
регулюючим хунтам Таким чином, втручання держави
в економіку в 1930–ті роки було всеосяжним, хоча при
владі перебували консерватори, які теоретично повинні
були розділяти ідеї старого лібералізму. Проте вони
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енергійно втручалися в те, що стосувалося виробництва
аргентинських експортних товарів (особливо в цьому
досяг успіху міністр фінансів Федеріко Пінедо), оскільки
вважали, що тільки регулювання дозволить зберегти
вигідні для виробників ціни.
Це була важка криза, особливо для народних мас. Мало
місце безробіття, профспілки залізничників були змушені
погодитися з пропозицією англійських фірм понизити
зарплати робітникам, державні службовці довгий час не
отримували зарплату. Вчителі з Сантьяго – дель – Естеро
і Корріентеса стали хрестоматійним прикладом: вони не
отримували зарплату протягом двох–трьох років. Але в
будь–якому випадку, незважаючи на величезні страждання
робітничого класу і безробіття, криза призвела у кінцевому
рахунку до деяких позитивних моментів.
Падіння цін на сільськогосподарську продукцію
викликало велике безробіття у сільській місцевості і
багато хто відправився на заробітки у великі міста Цей
фактор, а також труднощі при закупівлі деяких товарів за
кордоном стали причиною появи сотень і тисяч маленьких
підприємств цехів ткацьких майстерень хімічних і
фармацевтичних лабораторій з яких завдяки дешевій
робочій силі що прийшла з сіл, поступово виникала ще
дуже недосконала національна промисловість. Ціни на її
продукцію були високими, проте вона заклала основи для
легкої промисловості, розквіт якої в Аргентині припав на
1940–і роки. У той же час цей феномен супроводжувався
поступовим заселенням околиць великих міст: Буенос–
Айреса, Ла–Плати Росаріо, де люди, які приходили з
сіл, знаходили більш стабільні заробітки кращі житлові
умови, більш високу якість життя, інші соціальні
відносини. Так виникав новий суспільний клас, що не мав
нічого спільного, наприклад, з робітниками які входили
в профспілки і розділяли соціалістичні або комуністичні
погляди. Це були інші робітники і вони не мали політичних
симпатій [7, c. 390–396].
Знову ствердилися уявлення, згідно з якими Аргентині
вигідно підтримувати і розвивати традиційні зв’язки з
Великобританією. Це знайшло відображення в Договорі
Рока–Ренсімен, підписаному в 1933 р. Криза негативно
позначилась на виробництві замороженого м’яса –
найбільш масового продукту аргентинського скотарства –
а отже і на великих естансьеро. Делегацію, відправлену
Аргентиною до Великобританії, очолив віце–президент
Хуліо Рока, який підписав після важких переговорів угоду,
що отримала назву «Договір Рока–Ренсімен». Попередньо
Великобританія в 1932 р. уклала Оттавські угоди згідно
з якими вона мала надавати перевагу своїм домініонам:
закуповувати канадське м’ясо австралійську шерсть
індійські тканини і т.д. Це означало, що Великобританія
хотіла зберегти свою імперію і що ця імперія продовжувала
існувати не тільки через вірність домініонів і колоній
англійської корони а й торговельним зв’язкам Британський
ринок що володів високою купівельною спроможністю
продовжував поглинати товари домініонів Великобританія
мала найбільші інвестиції саме в Аргентині яка з цієї
причини розраховувала на таке ж прихильне ставлення
до себе як і британські домініон Так чи інакше криза
була подолана і можна сказати що до 1935–1936 рр.
Аргентина знову здобула динаміку розвитку 1920–х років
[6, c. 489–495].
Як зазначалося вище, багато сільськогосподарських
робітників осідало на околицях великих міст, шукаючи
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кращих заробітків на фабриках і в майстернях, прагнучи
підвищити рівень життя. Ця робоча сила стала основою
для примітивної індустріалізації умови для якої створила
криза ускладнений імпорт деяких товарів З 1939 р. це
явище отримало подальший розвиток, оскільки багато
товарів стало неможливо привозити з Європи, і тоді
погано чи добре але їх почали виробляти в Аргентині. Нові
робітники отримали кваліфікацію високі зарплати і повну
зайнятість, що рідко траплялося в Аргентині. Прийшовши
до міста нові робітники привнесли певні зміни в громадську
свідомість яка стала іншою в порівнянні з серединою
1930–х років. Крім того в країні існувала націоналістична
ідеологія, і, хоча її не розділяла жодна політична
партія вона була дуже популярна у військових колах і
вищих класах Аргентини. Цей досить розпливчастий
націоналізм певною мірою відбивав необхідність
захисту національного виробництва прагнення зменшити
залежність від Великобританії і бажання відчувати себе
господарями у власній країні. Націоналізм користувався
популярністю серед інтелігенції; доводи на його користь
підкріплювалися інтенсивною пропагандою франкістської
Іспанії – матері всіх латиноамериканських країн
історично пов’язаної з Аргентиною. Націоналістична
ідеологія мала великий вплив головним чином в збройних
силах протегованих президентом Кастільо. Армія і флот
домоглися створення власних промислових підприємств і
займалися вже не тільки військовою діяльністю Головну
роль на цих підприємствах грали Москоні і Савіо
Аргентинські військові уважно стежили за подіями в
Європі з презирством дивилися на обман і лицемірство
що панували в аргентинській політиці, і виношували
ідею про очищення суспільства і викорінювання
політиканства. Вони пропонували цінності ієрархії які
повинні були допомогти Аргентині зайняти гідне місце
в світі. На їх думку демократична система з її обманом
насильством і політичною корупцією не могла допомогти
в досягненні цієї мети. Таким чином у подій середини
1943 було багато причин Однак початок революції поклала
тривіальна подія. У 1942 р. помер лідер Громадянського
радикального союзу Марсело Т. де Альвеар і радикали не
могли знайти йому гідної заміни А в січні 1943 р. помер
Хусто і політичні сили, що підтримували його виявилися
в розгубленості Радикали хотіли створити єдиний
фронт з соціалістами і прогресивними демократами.
Кастільо завжди виправдовував фальсифікації виборів
необхідністю недопущення до влади ГРС що жахливо
з його точки зору управляв країною раніше. Таке
виправдання перестало б мати сенс у випадку створення
союзу радикалів прогресивних демократів (вони були
дуже шановані навіть після смерті Лісандро де ла Торре)
і соціалістів. Крім того такий альянс міг розраховувати
на підтримку Комуністичної партії що продовжувала
активні дії незважаючи на своє нелегальне становище
Названі партії проводили збори для вироблення загальної
програми на виборах що мали відбутися у вересні 1943 р.
У лютому 1943 р. президент Кастільо – дуже впертий
чоловік нав’язав кандидатуру Робустіано Патрона Кости
для участі в президентських виборах, і хоча це викликало
невдоволення всередині партії консерваторів особливо
в провінції Буенос–Айрес, кандидатура Патрона Кости
була схвалена. Він був промисловцем з Сальти і виступав
проти продовження політики нейтралітету у війні і за
союз з антифашистської коаліцією що було дивно чути
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від людини висунутою Кастільо. Отже передвиборча
ситуація була більш – менш зрозуміла: з одного боку –
демократичний фронт ще не мав кандидата але складався
з традиційно впливових партій; з іншого боку – знову
об’єдналися консерватори і антиперсоналісти, які ви
сунули кандидатуру Патрона Кости. Така була ситуація
коли у частини радикалів виникла блискуча ідея
запропонувати міністру збройних сил генералу Педро
Пабло Раміресу стати кандидатом від Демократичного
фронту. Вони вважали що кандидатура військового
міністра зробить неможливою фальсифікацію виборів,
і таким чином радикали переможуть і сформують уряд.
Радикали провели переговори з генералом Раміресом
якому сподобалася ця пропозиція. Про це дізнався
президент і попросив публічних пояснень Генерал Рамірес
випустив досить двозначне комюніке і Кастільо наполягав
на його спростування Тоді військові з Кампо–де–Майо
підняли повстання і 4 червня 1943 скинули президента
[7, c. 410–418].
Хуан Домінго Перон отримав у новому військовому
уряді незначну посаду голови департаменту праці, що
дозволила йому реалізувати найамбітніші плани щодо
узурпації влади у майбутньому.
У листопаді 1943 року він очолив секретаріат
праці та соціального забезпечення, наділений відтепер
повноваженнями міністерства. Після проголошення
президентом генерала Фаррела Перон зайняв також
пости військового міністра і віце–президента, ставши
вирішальною фігурою в уряді.
Перон поставив за мету створити широкий
націоналістичний рух під своїм керівництвом, який був
би здатним об’єднати різні класи і соціальні верстви –
від робітників до великої промислової буржуазії. Щоб
згуртувати різнорідні сили і залучити трудящих на
свій бік, Перон висунув концепцію «хустісіалізму»
(«справедливості»), проповідував об’єднання арген
тинської нації в ім’я ліквідації залежності і відсталості
та побудови суспільства соціальної справедливості за
участю всіх верств суспільства, в тому числі трудящих,
в економічному і політичному житті республіки
під егідою надклассової держави. «Хустісіалізм»
видавався за особливий, третій, чисто аргентинський
шлях розвитку, відмінний від капіталізму і комунізму.
Перон та його прихильники критикували імперіалізм і
олігархію, оголошували себе захисниками знедолених.
За наполяганням Перона почалася розробка соціального
законодавства, що враховувало б вимоги робітників, було
вжито заходів щодо поліпшення їх становища, залучалися
до нових профспілок маси неорганізованих трудящих.
Нові профспілки отримували ряд широких прав та пільг,
ліві ж профспілки піддавалися репресіям. Поступово
Перону вдалося залучити на свою сторону основну
частину робітників, які побачили в ньому свого захисника
і покровителя, борця за національні інтереси країни.
Одночасно Перон запевняв підприємців, що забезпечить
їх інтереси і перетворить профспілки в лояльну владі і
підприємцям силу.
Націоналістичний
військовий
режим
зайняв
позиції доброзичливого нейтралітету щодо Німеччини,
вбачаючи в ній силу, що протистоїть імперіалізму
США і Великобританії. Аргентинські націоналісти
симпатизували фашизму. Сам Перон запозичив у
німецького та італійського фашизму ідеї націоналізму і
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сильної державної влади, корпоративізму і антикомунізму.
Але в Аргентині, залежній від провідних держав світу,
ці ідеї набували націонал–реформістський зміст. Вони
з’єднувалися з соціальною доктриною католицизму, з
патерналістськими рисами і популізмом.
США звинувачували Аргентину у зв’язках з Німеч
чиною і погрожували економічними санкціями. 26 січня
1944 року уряд Аргентини оголосив про розрив
дипломатичних відносин з Німеччиною та Японією. Але
при уряді Фаррела–Перона пронімецькі симпатії режиму
посилилися, що призвело в червні 1944 р. до відкликання з
Буенос–Айреса послів США, Великобританії і майже всіх
латиноамериканських країн. США здійснили відносно
Аргентини економічні заходи (відмова в допомозі по
ленд–лізу, заморожування аргентинського золота в
американських банках та ін.). Аргентина не була запро
шена на Чапультепекську конференцію, яка 7 березня
1945 р. висунула вимогу від імені всіх американських
держав, щоб Аргентина розірвала відносини з державами
«осі» і оголосила їм війну. Прагнучи вийти з міжнародної
ізоляції і зважаючи на очевидно близьку капітуляцію
Німеччини, уряд Аргентини 27 березня 1945 р., нарешті
приєднався до рішень Чапультепекскої конференції
і оголосив війну Німеччині і Японії. Це призвело до
відновлення нормальних відносин Аргентини з США
та іншими американськими державами і дозволило їй
скористатися вигодами приналежності до коаліції країн–
переможців, не витративши практично ніяких зусиль для
перемоги Об’єднаних Націй. Після війни уряд Аргентини
дав притулок багатьом тисячам німецьких нацистів.
У жовтні 1945 р. противники Перона в верхніх ешелонах
влади та суспільства, стурбовані його піднесенням і
його діями, за підтримки частин столичного гарнізону
змістили і заарештували Перона. У відповідь, 17 жовтня,
багатотисячні натовпи, зорганізовані профспілками,
заповнили площі і вулиці столиці та добилися звільнення
свого кумира, захоплено зустрінутого натовпами народу.
Цей день став датою народження пероністського руху
(перонізму), названого так по імені його засновника і
очільника.
Отже, у 1930–х роках в Аргентині склалося сприят
ливе підґрунтя для формування ідеології перонізму і
майбутнього військового перевороту. Саме в цей час
з’явилися такі явища в політиці,економіці та суспільному
житті,що визначатимуть становище Аргентини в 40–і рр.
ХХ ст. Виникло «нове робітництво» – головна соціальна
опора Перона.
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Reasons Peronist coup in Argentina
Investigate social, economic, political and external conditions of the military
coup in Argentina June 4, 1943 and the coming to power of Juan Peron. The study
is based on the principles of historicism, objectivity, systemic. The study used
scientific methods (analytical, logical, statistical) and historical methods (historical–
comparative, historical problematic).
It was determined that the formation of national–reformist regime in Argentina
preceded the events of the war years. Only with 1916. Until 1930. in Argentina began
to take shape the development phase, which was characterized by a combination of the
processes of democratization, increased political activity of radical politic forces and
movements while strengthening presidential power. The situation in the political life
of the country destabilized by the beginning of World War II. Conservative oligarchy
of the country have declared neutrality in regard to the war in Europe. Against were
the radicals, socialists, communists. In parallel, in a society strengthened the board
the idea of «strong hand».
For students and scientists, the range of research that covers the history of Latin
America.
Keywords: personalism, the junta, populism, trade unions, oligarchy, Argentina,
socialism, radicalism and militarism.
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К некоторым проблемам исторической
этнографии городов Азербайджана в XIX веке
(на основе материалов города Ленкорань)
Появление ремесленного искусства было неразрывно связано с
зарождением городов, и по причине его решающего влияния на них, считается
одним из важных поворотных этапов в истории общества. В этом контексте,
ремесленничество, являвшееся ведущим фактором в процессе зарождения
городов в Азербайджане, было важной ступенью не только в развитии истории
производства, но и социально–экономического и культурного развития, в целом.
В этом смысле, исследование традиций ремесленного производства города
Ленкорани имеет большое значение.
Ключевые слова: Ленкорань, Каспийское море, торговля, рынок, мечеть.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Ленкорань, являющаяся одним из исторических
городов Азербайджана, географически расположена в
Ленкораньской низменности – на пересечении 38 градуса
северной и 40 градуса восточной широты, на юго–
западном берегу Каспийского моря, на востоке подножия
гор Талышской гряды. Береговая полоса низменности
расположена на 28 м ниже от уровня океана. Берег
моря во многих местах – плоская равнина со склонами.
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В прибрежной части Ленкоранской низменности
песчаные пласты не впускают в море воды некоторых
рек. Воды рек, собирающиеся в дюнах, простирающихся
вдоль, параллельно берегу, образуют протяжённой
формы болота. В некоторых местах болота расширяются,
превращаясь в озёра [29, с. 5; 2; 33, с. 36].
История градостроительства города пока не проясне
на, и основная причина этого в том, что археологические
раскопки здесь, можно сказать, не проводились. Начиная
с XVI века, в источниках встречаются названия в виде
обозначений «Лангаран», «Ланкон», «Лянгяркунан» и
прочее [28, с. 142, 161, 175, 191; 26, с. 944]. Однако мы
считаем, что обозначить XVI век как дату начала истории
градостроительства города Ленкорани, было бы неверно.
Потому что, европейские путешественники, побывавшие
в Ленкорани в то время, уже тогда увидели этот город
вполне сложившимся и сформировавшимся, и отмечали
его как столицу провинции Талыш. Если учесть, что для
формирования любой местности в город необходимы
столетия, то можно понять, что история Ленкорани
восходит к более древним временам. Вышесказанное
подтверждается и мыслями автора XIX века Сейида Али
Казимбекоглу, высказанными им в его произведении
«Джавахирнамейи–Лянкяран»: «…Как указывается в
книге «Тарихи–джаханумайи–тюркю», история которой
насчитывает около 200 лет, Ленкорань – это посёлок,
расположенный на западном берегу Каспийского
(Хазар – прим. наше) моря, немного южнее города
Кызылагадж. Однако из рассказов аксакалов этих мест
выясняется, что раньше Ленкорань была большим
городом, и население его также было многочисленным…»
[16, с. 4].
В 60–е годы XV века и зона Талыш, в которую
также входил и город Ленкорань, являлась одной из
областей азербайджанского государства Аккоюнлу
[14, с. 83]. После создания государства Сефевидов под
правлением Шаха Исмаила I Ленкорань и окружающие
её территории начинают управляться местными пра
вителями в составе этого государства. Хотя в 20–е годы
XVIII века прикаспийские области Азербайджана, в
том числе и Ленкорань, и были захвачены Россией,
но русские не смогли задержаться здесь надолго,
и в 1732 году по Рештскому договору провинция
Ленкорань была возвращена правительству Надир шаха
Афшара. После убийства 9 мая 1747 года Надир шаха
Афшара на территории Азербайджана появляется ряд
феодальных правлений – ханств, одним из которых
является Талышское ханство. Во время правления
Кара хана (1747–1786) ханство переживает период как
экономического, так и политического подъёма. Выгодные
природно–географические и стратегические условия
города Ленкорань, возможность поддерживать контакты
с другими регионами посредством как сухопутных
караванных, так и морских путей из года в год увеличивали
его роль в торговле, наравне с такими городами
как Дербент, Ниязабад и Баку [6, с. 9]. В результате
заключения Гюлистанского договора – как логического
завершения Русско–Иранских войн происходивших с
конца XVIII века, Талышское ханство наряду с другими
территориями Азербайджана вошло в состав России,
и последующая судьба Ленкорани стала определяться
политическими, экономическими и культурными про
цессами, протекавшими в Северном Азербайджане.
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Ленкорань – один из интереснейших городов с
историко–этнографической точки зрения. Население
города с древних времён состояло из талышей и
азербайджанских тюрок. Однако в результате политики
захватничества и переселения, проводившейся царским
правительством, в исследуемый период в уезде, а также
в самой Ленкорани начали появляться русские, украинцы,
поляки, айсоры, евреи и, даже, армяне [29, с. 22–23; 8; 2,
с. 32]. Большой интерес вызывают сведения, приведённые
русским автором XIX века В. Легобытовым, связанные
с приходом армян в город Ленкорань. Он пишет: «До
XIX века в Ленкоранском ханстве не было ни одного
армянского дома. Только после захвата русскими Решта
и Энзели, они сумели переселить сюда определённое
количество армян из Астрахани и Ирана. Только после
этого в крепостной части Ленкрани появилось 48 армян
ских дома…» [25, с. 206].
С этноконфессиональной же точки зрения, основную
часть населения во все периоды составляли мусульмане.
Так, согласно сведениям 1865 года, из 4958 человек
общегородского населения было 613 человек католиков,
182 человека армян–григориан, а до 4000 человек (80%)
принадлежали к исламской религии. Остальную часть
населения составляли протестанты, иудеи и люди,
принадлежащие к другим религиозным конфессиям [29,
с. 24]. По данным же, на 1897 год количество людей,
исповедующих ислам, составляло 76% (6648 человек)
от общего числа населения города, в 1913 году эта
цифра равнялась 70% (10759 человек), что было связано,
в первую очередь, с протекавшими в Азербайджане
этнодемографическими процессами [10, с. 21].
По своему архитектурному укладу, материальной
и духовной культуре, традициям ремесленничества,
жизненному укладу населения, своей кулинарией,
одеждой, и пр., город всегда привлекал побывавших в нём
европейских, восточных и российских путешественников,
дипломатов и бизнесменов. В особенности, большой
интерес представляют сведения, в которых сообщается
традиционных жилищах в Ленкорани. Так, в некоторых
источниках, в том числе в описаниях путешественников,
побывавших в Ленкорани, отмечается, что дома в
Ленкорани, количество которых в XVIII веке достигало
100–200, в основном, строились из камыша и, несколько,
напоминали низенькие каморки [12, с. 24–31; 4, с. 29].
Зачастую, из камыша состояли не только стены таких
домов, но и их потолки и крышевые покрытия [5, с. 5].
Однако в 40–х годах XVIII века, после того, как Ленкорань
превратилась в столицу Талышского ханства, здесь было
проведено множество серьёзных работ по строительству и
благоустройству, были построены здания дворцового типа
и красивые дома, что явилось причиной значительных
изменений в облике города.
Необходимо также отметить, что в XIX веке почти
все жилые частные дома в Ленкорани были одно– или
двух этажными. Основной причиной того, что эти дома
строились невысокими, или же, были немного этажными,
с застеклёнными балконами и, в основном, прямоугольной
формы являлось уважение к канонам исламской религии.
Согласно сведениями информаторов, от того что население
региона состояло из искренне верующих, религиозных
людей, то строить дома, которые были бы выше мечети,
считалось грехом. Кроме центральной части города,
можно сказать почти все остальные территории жилого
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фонда были застроены по дворовому типу. Традиционный
стиль архитектурных композиций был связан с характером
кирпича, используемого для стенной кладки, колонн–
подпорок фундамента и блеском керамита, используемого
для покрытия высоких крыш. На крышах домов с
керамитовым покрытием строились дополнительные
дымоходы из кирпича, которые назывались «баджа».
В нижней части керамитового крышевого покрытия
размещался, изготовленный с высоким мастерством,
деревянный элемент с богатым орнаментом, который
назывался «кямяр» [7, с. 113–114].
Наряду с этим, самым важным элементом, с
архитектурной точки зрения привлекающим внимание в
домах всей Ленкораньской зоны, в том числе, и города
Ленкорань, несомненно, являлся лям (двухэтажная
постройка спиралевидной формы, предназначенная для
отдыха). Обычно лямы строили посредством кирпичной
кладки, они держались на деревянных столбах–
основаниях и располагались несколько поодаль и левее
от фасадов жилых домов. Крышевые покрытия двух–
или трёхэтажных лямов обычно состояли из дерева,
камыша, пакли или керамита. Лестница на первый этаж
устанавливалась непосредственно от земли, а между
вторым и третьим этажами сооружались лестничные
пролёты. Эти лестничные пролёты изготавливались из
деревянного материала. Каждый лестничный пролёт
ляма сопровождался перилами высотой приблизительно
в 1 метр, украшенными орнаментом. Иногда в этих
целях использовалась и рогожа. Конструкция крышевого
покрытия состояла из железного или деревянного
материала и, обычно, покрывалась керамитом [34, с. 57–
58; 15, с. 115, 116]. Вход на первый этаж осуществлялся
через лестницу, изготовленную из камня или дерева,
и выстроенную или внутри, или снаружи ляма. При
постройке вторых этажей таких лямов, сваи на которые
устанавливались полы между этажами, выносились
наружу и, таким образом верхние этажи имели большую
площадь, чем первый этаж [34, с. 58; 15, с. 117–120].
Говоря о внутреннем убранстве домов, то, как и
в других городах или сёлах Азербайджана, здесь в
стенах домов, построенных из камня или кирпича,
имелись ниши различного размера для хранения вещей.
В зависимости от размеров дома ширина таких ниш,
приблизительно, составляла 1,3 м, высота – 1,45 м,
и глубина – 60–70 см. Здесь, в основном, хранились
постельные принадлежности, матрасы–одеяла, одежда,
ковры и паласы, и прочее, а закрывалась ниша занавеской
из шёлковой или хлопковой ткани. Часто, такие занавески
клали невестам в приданое. Кроме того, в большинстве
домов по ходу стены в верхней части сооружались полки
для хранения кухонной утвари предметов быта. Часто по
количеству и разнообразию видов этой посуды можно
было определить уровень материального благосостояния
хозяина дома. На полы в домах, в зависимости от
материального достатка хозяев, принято было стелить
войлок, палас, джеджим (ковровую ткань ручной работы),
рогожу, килим (коврик), ковёр, и прочее. В центральной
части главной стены дома сооружалась бухары – основное
отопительное средство того времени [34, с. 71]. И, наконец,
в соответствии с социально–экономическим характером
эпохи в архитектурных композициях ленкораньских
домов важное место занимали ремесленные мастерские,
торговые лавки, точки для выпекания хлеба (тандирхана),
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заготовки дров (одунхана), амбары (подвальные
помещения), предусмотренные для хранения различных
продуктов и сельскохозяйственной продукции, помещения
для содержания птиц и скота.
Как известно, появление ремесленного искусства
было неразрывно связано с зарождением городов, и
по причине его решающего влияния на них, считается
одним из важных поворотных этапов в истории обще
ства. В этом контексте, ремесленничество, являвшееся
ведущим фактором в процессе зарождения городов
в Азербайджане, было важной ступенью не только
в развитии истории производства, но и социально–
экономического и культурного развития, в целом
[24, с. 9].
В этом смысле, исследование традиций ремесленного
производства города Ленкорани имеет большое
значение. Сразу же отметим, что начиная с XVIII века,
Ленкорань превратилась в один из самых важных центров
ремесленничества в Азербайджане. Хотя, в литературе
часто встречается указание на довольно бедную развитость
видов ремесленничества в Ленкорани, по сравнению с
другими городами Азербайджана. К примеру, видный
исследователь XIX века А. Сумбатзаде, основываясь
на источниках, отмечает, что: «Город Ленкорань был
чрезвычайно беден с точки зрения наличия ремесел. В
1860 году здесь насчитывалось всего 72 ремесленника»
[31, с. 51]. Однако названия до сих пор сохранившихся в
Ленкорани кварталов (махалле) (квартал Плетельщиков
сит, квартал Лудильщиков, квартал Хлеботорговцев,
квартал Башмачников, квартал Тандырщиков, квартал
Кожевников, квартал Красильщиков известью, квартал
Шёлковщиков, и так далее), а также различные отрасли
ремесленно–профессионального мастерства, передаю
щиеся из поколения в поколение, и существующие и
поныне, свидетельствуют о наличии в Ленкорани богатых
традиций ремесленничества. С этой точки зрения, в
источниках, относящихся к XIX веку, привлекают внимание
статистические сведения, связанные с отраслями ремесел
и профессиональных занятий в городе, количеством
профессиональных ремесленников, количеством произ
водящейся продукции, и прочее. Хотя, в этих сведениях
и содержаться незначительные несоответствия, они
имеют большое значение с точки зрения освещения
экономической картины периода и проведения соответ
ствующего анализа. Выясняется, что в начале 20–х годов
XIX века в Ленкорани функционировали 10 портных,
7 оружейников, 4 продавца хлеба, 5 бондарей, 3 кузнеца,
2 ювелира и серебряных дел мастера, 4 мастера по пошиву
шапок, 2 мастера по изготовлению уздечек, 2 плотника,
2 каменщика, 1 чесальщика шерсти, 1 галантерейщик,
4 мастера по изготовлению сельскохозяйственных
орудий и предметов быта, и так далее [11, с. 398].
В 50–е годы того же века в городе был зафиксировано
наличие 10 башмачников, 2 мельников, 1 слесаря, 4 хлебо
пекаря, 4 портных, 9 бондарей, два мастера по колесу,
10 кузнецов, 5 ювелиров и серебряных дел мастеров,
8 изготовителей шапок, 5 изготовителей уздечек, 2 парик
махера, 15 плотников, 2 каменщика, 2 чесальщика шерсти,
7 кожгалантерейщиков, 11 лудильщиков, 17 мастеров по
изготовлению сельскохозяйственных орудий и предметов
быта [18, с. 10]. К 80–м же, годам XIX века сообщается
о трудовой деятельности в городе 183 ремесленников
разных отраслей [31, с. 170].
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Особый вес среди отраслей развитых в Ленкорани
ремесел в исследуемый период имела профессия мастера
по дереву. Местные мастера изготавливали из деревянного
материала колёса для фургонов и повозок, спицы и
другие детали для колёс, различного размера бадьи и
ковши, носилки, ручки для молотков, топоров, железных
рожков, деревянную посуду, половники, ложки и прочие
предметы обихода. Достаточно сказать, что в этой области
ремесленничества специализировались 95 мастеров,
что является достаточно большим показателем. Кроме
того, в быту и в сфере перевозок продукции сельского
хозяйства широко использовались корзины и кузовки,
изготовленные ленкоранскими мастерами из различных
болотных растений (ситник, камыш [31, с. 140].
Ленкораньские ремесленники поддерживали широкие
контакты с мастерами из Лагича. Так, мастера из Шемахи
и Лагича со своими инструментами и оборудованием
приезжали в различные регионы Азербайджана, в том
числе, и Талыш, и месяцами жили здесь, занимаясь
удовлетворением потребностей населения в железной и
медной утвари, инструментах. Во многих медных лавках
города также трудились мастера из Лагича [9, с. 432].
В Ленкорани, и в целом, в Талышской зоне одной из
широко распространённых отраслей ремесленничества
было рогожничество. Рогожничество имело устоявшиеся
позиции не только в экономической жизни населения
этого региона, но и в семейном укладе, и в традициях
и обычаях. Богатство сырьевых природных запасов
этого региона, необходимых для развития этой сферы
ремесленничества (ситник, тростник, камыш), в том
числе, преобладание здесь высоковлажных климатических
условий, явились причиной широкой распространённости
данного вида ремесла среди населения. Затрагивавший
эту тему, Д. Кистенёв также указывает на использование в
рогожническом ремесле растения, называющегося ситник,
и отмечает два его вида – ситник круглоплодный (гиля
пизя) и произрастающий в этих местах, так называемый
келя пизя [19, с. 403].
Ещё одним из широко распространившихся видов
ткацкого дела явилось ковроткачество. Ленкораньские
ковры и другие изделия ткачества (палас, гябя, сумаг,
килим, джеджим, шаль, чадыр, сиджим, мяфраш,
хурджун, чул, кечя, джораб, и другие) демонстрировались
и на выставках, проводившихся в различных городах
империи. К примеру, на проводившейся в 1870 году
в
Санкт–Петербурге
«Выставке
Всероссийской
мануфактуры» предприятие из Ленкорани «Гезри и
К» было удостоено бронзовой медали за добротный
шёлк–сырец и правильное техническое обустройство
и эксплуатацию на шёлкоткаческом предприятии в
Ленкорани [31, с. 453].
В 1899 году на проводившейся в Тифлисе «Кавказской
выставке товаров сельского хозяйства и промышленности»
вытканный в Ленкорани ковер «Талыш» занял призовое
место [1, с. 33–34]. Помимо этого, в начале XIX–XX вв.
ряд образцов ручной работы ленкоранцев получил
призовые места на выставках, проводившихся в Париже,
Лондоне, Санкт–Петербурге, Москве, Тифлисе и других
городах [3, с. 125–126]. Окрашиванием ковровых ниток,
как на дому, так и в красильных мастерских занимались, в
основном, женщины [19, с. 395–396, 397–398, 401].
Начиная с 40–х годов XVIII века, торговля стала за
нимать важное место и в экономической, и в политической
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жизни города Ленкорань. Отсюда широко поддерживались
торговые отношения с Россией и рядом стран Востока. В
Ленкорань сухопутными путями стекались верблюжьи
караваны, и морскими путями корабельные [32, с. 73].
Среди путей, по которым осуществлялась торговля между
Европой и Азией важное место занимала дорога, которая
начиналась от Астрахани и протянувшись через Гизляр–
Тярки–Дербент – Баку – Шемаху – Джавад и Ленкорань,
доходила до Решта [4, с. 52; 22, с. 461; 2, с. 85]. Один из
важных торгово–караванных путей Тебриз–Шемаха также
проходил через Ленкорань. Основным транспортным
средством являлись телеги, изготовленные местными
мастерами. В дополнение к этому, большая часть торговых
грузов перевозилась на верблюдах и лошадях [4, с. 52].
То, что торговля играла важную роль в экономической
жизни Ленкорани, доказывает и тот факт, что в XIX веке
в Азербайджане существовало три района, в которых
число торговых предприятий превышало количество
производственных предприятий, и одним из них была
Ленкорань (наряду с Баку и Губой) [23, с. 29]. В торговых
связях ведущую роль играли два рынка – Бёюк базар
(Большой базар) и находившийся в стороне от крепостной
стены Кичик базар (Малый базар, местное население
также называло Большой базар Верхним базаром
(аз.: Юхары базар), а Малый базар – Нижним базаром
(аз.: Ашагы базар)). В действительности, в то время
эти базары составляли две основные части города.
На внутреннем рынке товаров основное место
занимали шёлк, хлопковая ткань, необработанный рис,
пшеница, различные фрукты, красильные вещества,
кожа, паласы, шелкопряд, бязь, сукно, медная посуда,
сельскохозяйственные орудия, лесные материалы,
шёлковые и полушёлковые ткани, железо и изделия из
него, строительные материалы, бакалейные товары,
посуда, и прочее [11, с. 36].
Согласно сведениям информаторов, на Большом
базаре была площадь, называющаяся «Гапандиби»
(аз.: гапан – весы, диб – дно). Ширина и длина её
составляла 160×170 метров и в самом её центре
находились большие весы (гапан). Гапан имел огромные
более чем двухпудовые (32 кг) гири и на этих весах
взвешивали быков, буйволов, баранов и пшеницу весом
свыше тонны. Однако здесь осуществлялась не только
торговля: на площади можно было услышать и узнать
последние новости об организации обороны для борьбы
с вражескими войсками, или же, о казни какого–либо
осуждённого преступника, и прочих подобных событиях.
В Ленкорани поблизости от квартала, где располагался
базар, было построено много каравансараев для постоя
и отдыха приезжих и местных купцов. К середине
XIX века число таких каравансараев достигало 9, 7
из них были построены из камыша, один – из дерева,
и, лишь, один – из кирпича. Вероятнее всего, что в
большинстве каравансараев, построенных из камыша и
дерева, останавливались купцы, приехавшие в Ленкорань
издалека и не намеренные оставаться здесь надолго. И,
можно предположить, что в кирпичном каравансарае
предлагались места для купцов, приехавших в Ленкорань
из–за рубежа и планировавших здесь вести свои торговые
дела в течение длительного срока. Каравансараи,
выстроенные из кирпича, были надёжны и для хранения
купеческих товаров, и также были более надёжны с точки
зрения пожарной безопасности [4, с. 52–53].
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В XIX веке Ленкораньский уезд считался одним из
самых важных центров, откуда в Россию экспортировалось
растение (индиго), называющееся «Дербент бойагы»
(Дербентская краска) [31, с. 109]. Так, отсюда ежегодно
в центральные губернии России отправлялось свыше
2000 пудов золотой краски. Производством золотой
краски в Ленкорани занималась, в основном, «Фирма
М. М. Козицкого». К середине века фирма сумела довести
производство краски до 6000 пудов [13, с. 7]. Однако,
впоследствии, производство золотой краски в Ленкорани,
её экспорт из года в год снижались и, постепенно,
прекратились совсем. Одно из основных направлений
торгового кругооборота Ленкорани составлял экспорт
рыбы и рыбной продукции. Рыбные промыслы
располагались, в основном, в Ольхово и в Гумбаши –
на берегу Каспийского моря. Эти промыслы, вначале
принадлежавшие Ленкоранскому хану, с 1828 года до
70–х годов находились под юрисдикцией казначейских
обязательств. То есть, периодически отдавались под
личную ответственность отдельных лиц. Если вначале
рыбная и икорная продукция удовлетворяла спрос только
внутреннего рынка, то начиная с 70–х годов XIX века,
её начали отправлять и в центральные губернии России
[10, с. 40].
Наконец, отметим и то, что Ленкораньский уезд
являлся самым крупным центром Азербайджана, и
всего Кавказа по выращиванию риса и бахчеводству.
Достаточно сказать, что в 1842 году в центральные
губернии России отсюда было отправлено 42 тыс. пудов,
а в 80–е годы того же века – 55 тыс. пудов риса [10, с. 40].
Формирование товарно–денежных отношений к концу
века сказалось и на объёмах торговли рисом. К примеру,
если в 1892 году из Ленкорани на рынки России было
вывезено всего 35 тыс. пудов риса, то в 1893 году на
протяжении только 6 месяцев эта цифра составила
30 тыс. пудов [8, с. 14; 21, с. 18; 20, с. 24]. Рис и продукты
бахчеводства отправлялись в Баку, а оттуда снаряжались
в путь до Красноводска и Астрахани [29, с. 42]. При этом
использовались тяжёлые грузоподъёмные суда. В этой
сфере в Ленкораньском порту находились 4 корабля,
принадлежащие компании «Лебедь», грузоподъёмность
которых составляла 42000 пудов [30, с. 125–128].
Таким образом, к началу XX века, как с архитектурной
точки зрения, так и с позиций ремесленного и
промышленного производства, и по своим другим,
характерным для азербайджанских городов, параметрам
Ленкорань превратилась в один из важных населённых
пунктов на юге Азербайджана. Хотя ремесленное
производство, как и прежде, продолжало составлять
основу городской экономики, постепенно, начало
наблюдаться большое оживление в сфере производства
строительных материалов, рыбного хозяйства, транспорта
и связи. Всё это, в свою очередь, создавало условия для
превращения Ленкорани, в некий важный для империи
экономико–культурный центр на юге Азербайджана,
наряду с её политической значимостью.
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Ibadov Sh., doctoral candidate of the Institute of Archeology
and Ethnography ANAS (Azerbaijan), matlabm@yandex.com
On some issues of nineteenth–century history and ethnography
of Azerbaijani towns (on the basis of Lankaran materials)
Lankaran – one of the historical towns of Azerbaijan lies in the Lankaran
lowland – on the south–western coast of the Caspian Sea, in the east of foothills of
Talish mountain ridge, in the section where Lankaranchay flows into the Caspian Sea.
Since ancient times the town’s population consisted of the Talysh and Azerbaijani
Turks, and from the ethno–confessional point of view of those belonging to the
Islamic religion, that’s to say from the Muslims. Location on the significant land and
sea trade routes, historically have ensured the development of trade, as well as the
different areas of manufacturing and processing in Lankaran. The town’s architecture,
historical monuments, material and spiritual culture, crafts traditions, cuisine,
clothing, etc. rouses great interest. The article deals with these and other issues
relating with historical and ethnographic characteristics of Lankaran town.
Keywords: Lankaran, Caspian Sea, trade, market, mosque.

Ібадов Ш., докторант, Інститут Археології та Етнографії
Національної Академії Наук Азербайджану (Азербайджан),
matlabm@yandex.com
До деяких проблем історичної етнографії міст Азербайджану
в XIX столітті (на основі матеріалів міста Ленкорань)
Поява ремісничого мистецтва було нерозривно пов’язане із зародженням
міст, і через його вирішального впливу на них, вважається одним з важливих
поворотних етапів в історії суспільства. У цьому контексті, ремісництво,
що було провідним чинником в процесі зародження міст в Азербайджані, було
важливою сходинкою не тільки в розвитку історії виробництва, а й соціальноекономічного та культурного розвитку, в цілому. У цьому сенсі, дослідження
традицій ремісничого виробництва міста Ленкорани має велике значення.
Ключові слова: Ленкорань, Каспійське море, торгівля, ринок, мечеть.
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Supreme power in the Ilkhanate state
(on the basis of English–language works)
In the beginning of thirteen century the result of unification and occupation of
the Near and Middle East by turco–mongol tribes under the command of Genghis
khan was created Ilkhanate state in the center of Azerbaijan. Since the beginning
of the twentieth century the supreme power and administration system of Ilkhanate
state was investigated and getting valuable scientific results by Soviet and Azerbaijan
historiography. However, in these works scholars utilized very less information in
English–language historiography. In point of view, the paper we attempt to analyze this
topic on the basis of English–language historiography and modern researchers’ works.
Keywords: Ilkhanate, Supreme Power, English–language historiography.

(стаття друкується мовою оригіналу)
In 1206, after decades of struggle with rival tribes of the
eastern steppe, Genghis Khan proclaimed the formation of
the Great Mongolian, a polity which in the course of three
generations became the largest land empire in world history.
The empire began its expansion southward, launching a
series of campaigns against the Tanguts and the Jürchen
Chin dynasty which culminated in the capture of Chung–tu
(Peking) in 1215 [9, р. 17]. The commercial overtures of
the Khwarazmshah Muhammad in 1218 turned Mongolian
attention westward. The incident at Utrar, where a Mongolian
caravan was despoiled by Khwarazmian officials, led to an
invasion of Transoxania in 1219. Between 1220 and 1221 the
armies of the Khwarazmshah were overwhelmed and Western
Iran, Azerbaijan, and Georgia were invaded by Cebe noyan
and Sebuqtay Bahadur who were dispatched by Genghis Khan.
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After dead of Genghis Khan his successors continued
his expansionist policy and the reign of his grandson Mengu
Khan who in 1253 dispatched to his brother Hulagu in order
to occupation Ismaili castles, Abbasid Caliphate and Mamluk
Egypt.
Since the beginning of the twentieth century the supreme
power and administration system of Ilkhanate state was
investigated and getting valuable scientific results by Soviet
and Azerbaijan historiography [1; 8]. However, in these
works scholars had utilized very less information in English–
language works. In point of view we attempt to analyze this
topic on the basis of English–language historiography and
modern researchers’ works.
In the middle of the thirteenth century, the structure and
governance of the Ilkhanate in contrast to the Genghis’s ulus
states were not constantly. So that, the first adminstration
system which ruled nomadic style, particularly according
to the Greet Yasa of Genghis Khan was chanced according
to religious policy of Ilkhanate ruler and was adopted the
traditional admisntirative system of Near and Midde Esteren
states.
According to the professor Reuen Amitai, from the reign
of Ahmad Takudar who firstly rejected to mongol buddist
beliefs, inclining İslam and formal adaption of that religion
during the reign of Qazan Khan, casued the ruler of Ilkanate
were get away nomadic–adminstiraton policy and comply with
the Muslim administration system but it was not to absolutely
abandoned to Yasa of Genghis khan [5, р. 10]. So that the
coinage of Tagudar Ahmad added before name the «sultan»
title and Gazan khan used both «sultan» and «Padisha–e
Islam» title [6, р. 353–356].
The Ilkhan who was a super power ruler on the head of
adminstirative system in the Ilkhnate state. He concentrated
unlimited power in his hand and was commander of the army.
English–languace scholars paid attetion and get interesting
result the secelection procces of Ilkhanate ruler. According to
Bertold Spuler who investigated the issue basis on Persian
sources, the Ilkhanate rulers, were selected to throne on
the basis of the principle of heredity and as usual Ilkhanate
descendants [2, р. 279].
There was a supreme consultative organ which called
turkish kurultai near the Ilkhanate rulers. The khurultai
sometimes called as «kenesh» and «kengesh» in the Persian
sources [7, р. 77]. Christopher Atwood cited that the kurultai
was a large gathering of people coming from distant places,
which could last for many weeks. At its center was the
discussion of pressing issues by members of Genghis Khan’s
family, imperial sons–in–law, captains of the army and others;
a notable feature of the kuriltai is the participation of women.
The discussions were accompanied by feasting and drinking
and the wearing of elaborate robes [3, р. 229].
Englsih–language researces paid attetion the summonded
and functions of kuriltai and get useful results. For example,
Florence Hodous emphasize that the kuriltai which had
summonded in order to selected new ruler from the time of
Genghis Khan had three features. Firstly, the legisilation of the
reign new selected Ilkhanate ruler, second, to consolidate new
laws (Yasa) and third, legal trials [4, р. 87–103].
According to Ilkhanate sources the khuriltai usually was
summonded in accordance with select new Ilkhanate ruler,
starting new battle and sometimes to solve political and
economic crisis. Bertold Spuler cited for selection of new
Ilkhan was the principle of inheritance that time kurultai
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was formality and ceremony character. So that everyone
who participates in kurultai to recognized the new Ilkhann’s
reign. Also, if someone had disobeyed to his reign and his
oppositions were punished basis on the Genghis Khan’s Yasa.
In addition, there were information about in the sources that
punishment the commanders of the İlkhanate troop who made
mistake in the battles by the decision of kurultai [7, р. 580].
The time of Genghis khan the location of that type kurultai
were near the Onan and Kerulen river but in Ilkhanate time the
kurultai took place in Mugan, Tabriz, Uchan, Kharabagh and
so on places and cities of Azerbaijan [2, р. 286].
According to Bartold the time and location of kurultai in
order to selected new ruler was announced by persons who
called «tavechi» [8, р. 312]. That was important to participatied
prensses and women of the Ilkhanate dynatsy in the khurultai
if they didnt come to that estimated rebellion and punished.
One of the type of khurultai was called war conditions and
in order to made plan aganist enemies. That khurultai which
noted major sources Ilkhanate time the commanders of the
troops had to participated and made strategies for battles One
of the issues are attracted to attention of the English–language
historiography is sending approval decree from Superme
Mongol khaan in order to enthronement of Ilkhanate rulers.
It is known from the primary sources in Ilkhanate time,
when Hulagu khan was dispatched to West giving to him some
task and were ordered to return after fulfilling these tasks. That
is why he called Ilkhan so subordinate khan. However, after
the death of his brother and Supreme ruler Mengu Khan in
1259, Hulagu started to rule his territory as independently and
estableshed independent Ilkhanate or Hulaguids dynasty.
After the death of Mengu Khan his two brothers Khubilai
and Arig Boge began to fight in order to Supreme Mongol
throne and this time Hulagu khan supported Khubilai and
his the step earn to him getting recognition decree as ruler
all territory under domination when Khubilai take Supreme
Mongol throne. After this time the confirimation of Ilkhanate
ruler from the Superme Mongol Khan had began and the rule
cantiniued after Hulagu and his descedents.
Tommas Allsen who investigated the confirmation of
Ilkhanat ruler by Supreme Mongol Khan note that this
regulation was formal but until the reign of Gazan khan
Ilkhanate ruler paid attetuon to got approval decree and
kingdom seal from Grand Mongol Khan [9, р. 31–32]. In fact,
according to Rashidaddin, second Ilkhanate ruler Abaga khan
refused sat on the throne and sat on the stool untill to came
the confromation decree from Grand Mongol Khan [2, р.
290; 7, р. 78]. Nevertheless, Allsen estimate that sending of
confromation decree and stamp after the death of Khubilai
Khan was not important and for instance Ghazan declared
himself Ilkhanate ruler and sat on the throne without approval
by Grand Khan [9, р. 35–36].
In conclusion, the Ilkhan was considered supreme power
in Ilkhanate administrative system which had unlimited
dominion above his terrotory and subjects. In addition, there
was a superme deliberative organisation Khurultai which
participated the memmbers of Hülagud dynasty. According to
english–language historiography the khuriltaies were made in
order to selected new Ilkhanat ruler and to organized for new
combat operations. The activities of khurultais were formal
and diffirent early Turkish states and only legitimated the
selected candidate of Ilkhanate throne. In the view some of
the English–language scholars the khurultai also fulfilled trial
function.
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Верховна влада в Ільханатській державі (на основі
англомовних робіт)
На початку тринадцятого століття в результаті об’єднання і
окупації на Близькому і Середньому Сході турецько–татарськими племенами
під командуванням Чингіз–хана в центрі Азербайджану була створена
Ільханатська держава. Верховна влада і державний лад Ільханатської держави
було досліджено починаючи з початку дванадцятого століття і воно досягло
значних наукових результатів в радянській і азербайджанської історіографії.
Однак в цих роботах вчені використовували дуже мало інформації з англомовної
історіографії. З цієї точки зору в цій статті ми намагаємося проаналізувати
цю тему на основі англомовної історіографії та сучасних дослідницьких робіт.
Ключові слова: Ільханат, Верховна влада, англомовна історіографія.
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Background of the Kizilbash ideology
The Safavid dargah was founded by Sheikh Safiaddin in the Ardabil city. The
sufi–darvish dargah changed its direction to shiism within time. Sheikh Heydar named
his followers as Kizilbash and the ideological system which the taricat leaned to fame
as Kizilbash ideology. Sheikh Junaid announced his political aims which were the
secret mission of the dargah from the beginning – when the dargah was established in
order to meet spiritual needs of followers. The army consisting of Kizilbash followers
started to his political struggle in order to establish new state and the goal was
reached when Ismail started to lead the taricat. As a result of religious, ideological
and political struggle during approximately 200 years the State of Safavid – which left
deep impressions on the history of Azerbaijan – was established. So hidden plan of
Kizilbash ideology was realized.
Keywords: Safaviyya order (sect), Dargahk of Ardabil, Kizilbash, Sheikh
Safiyaddin, Sheikh Heydar, Sheikh Junaid.

(стаття друкується мовою оригіналу)
«Religion should be separated from the state», – despite
the popularity of this famous saying, a brief look at history is
enough to deny the idea involved here.
Either the present political situation leads to the religious
ideology, or the current religious ideology interferes with
the political struggle to establish the governmental system
based on religious policy. Kizilbash ideology, which was the
basis of the Safaviyya sect, emerged just as a result of the
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current political situation of the same period. Afterwards, the
real political purposes in the back stage of the sect started
to appear. Consequently, a great Safavids state was created
after a long campaign. Safavid state, established as the
consequences of operations held by the Kizilbash ideology
and the Safavid sect, which emerged as Sufi – darvish order
and had a tendecy towards Shiitism over time, forms a special
period in the history of Azerbaijan. Considering this rationale,
topics covering the Kizilbash ideology or the Safavid state
still preserve its popularity. One cannot deny the fact that
the period discussed is still relevant for our current history.
Therefore, this topic continues to be examined today in order
to shed a light to some dark issues involved.
This article researches what is hidden behind the back
stage of the Kizilbash ideology and how this ideology led the
way to the Safavid State.
The establishment period of the Safaviyya sect comes
about in a very complex political situation in Azerbaijan.
People oppressed not only financially, but morally at a time
when political disbalances caused by ruthless Mongol attacks
and the devastating invasions of Tamerlane. At such a time,
religious ideological trends started to appear as a way to
satisfy the highest morality and people who felt a spiritual gap
found the remedy as joining these ideologies. This is just the
period of time when the emerged Safaviyya sect was able to
get many supporters in Azerbaijan, Anatolia and Iran.
The Safaviyya sect takes its name from the name of
Sheikh Safiyyaddin Ishak. Even in the age of the Mongol
Safiyyaddin Ishak (1254–1334) who acts as a sacred heritage
prince creates the Safavid sectarian unity [1, p. 323]. Relating
to the establishment of the sect Petrushevski, a well–
known researcher of that period, notes that the sufi–darvish
community called Safaviyya was established in the XIV
century in the Ardabil city of South Azerbaijan. The head
of the society, Sheikh Safi was adherent and brother–in–law
of famous «Sheikh of darvishes» – Zahidi Gilani [2, p. 99].
Sheikh Safiyyaddin leaves his birthplace Ardabil to find the
truth, right way and this search leads him to Gilan – Presence
of Sheikh Zahidi Gilani. Sheikh Safi becomes the most
respected adherent of Gilani and marries to the daughter Bibi
Fatima. Consequently, he is considered to be the legitimate
successor. Thus, the Safavid dynasty lineage is linked to
famous Sufi religious scholar in northern Iran. Based on this
reason, the roots of the relationship with Sufi groups are tried
to be justified [3, p. 14]. Although the Safiyyaddin becomes
the head of the sect after the death of Sheikh Zahid Gilani, he
does not stay in Gilan, and turns back to Ardabil. As a result of
this, the Safaviyya sect was founded (approximately in 1300).
The Safaviyya sect sets the way to the Safavid state within
about 200 years by overcoming many difficulties. During this
time period, the ideological way of the sect had been subject
to many changes.
The data about the sect’s ideological way – Shia or
Sunni – is not organized during the first establishment time
when Sheikh Safi was the leader in Ardabil. Therefore, it is
very difficult to say which orientation dominates the ideology
(Sunni or Shiite). As the most authoritative information source
about Sheikh Safi – «Safvat Al Safa» article of Ibn Bazzaz –
had been changed later for political purposes of the Safavid
government, one cannot reach relaible data on Shaykh’s
religious beliefs. By examining a number of copies of
«Safvat Al Safa» thoroughly and referring to the same article,
researcher Abbas Mirza states that, if Sheikh Safiyyaddin –
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the founder and leader of the sect which constitutes millions
of people in the East in itself – follows a certain direction,
he would not able to unite everyone faithfully around Darul
Irshad including not only different Shii and Sunni groups, but
also tasavvufian and sagely groups [4, p. 290].
Once again, by mentioning «Safvat Al Safa», the researcher
also notes that though the majority of Sheikh Safiyyaddin
adherents are Shafi and Hanafi, there are so many Shii, as
well as mevlaviyya, kubraniyya, ahilik and other supporters of
sagely groups [4, p. 290]. Mehmet Saray, another researcher
of the topic, writes in his book named «The role of Shiism on
the relations between Turkey and Iran», during the governing
time of Sheikh Safi and his son Sadraddin the sect follows
Sunni direction, tended to Shiite over time, and starting from
the governing time of Shah Ali Shiism begins to be preached
exactly [5, p. 11]. By supporting this view, another turkish
author Y. Karadeniz states that the sect initially emerges as
the Sunni movement but under the custody of the Mongols
and Tamerlans it is spreaded by a tendency towards Shiism
[6, p. 33]. The tendecy towards Imamiyyat, Shiism in the
Safaviyya sect was not a sudden case, since the initial days
of the sect there were Shiism oriented thoughts in the ideas
of Sheikh Safi. But these secret thoughts are declared wholy
during Sheikh Junaid’s period.
Over time, the public image of the sect as well as its
religious image evolves. Suleyman Aliyarli writes that the
public face of Safaviyya sectarian institution changed in the
second half of the XIV century. The head of the sect, Sheikh
turned out to the great owner of the land. Sadruddin (died in
1392), the son of Sheikh Safiyaddin, was such a landowner
[1, p. 323].
During the time of Ali Shah when Shii trend appeared
initially, the Ardabil palace’s socio–political influence was
even greater. It is influenced by its close relationship to
Teymur. Alexander Mr. Munshi gives information about the
relationship between Sheikh Ali and Teymur in his article
named «Alamarayi Abbasi».
The author notes that after his trip to the Ottoman Empire
Teymur meets Shah Ali, and gives the Turkmen families he
brought with him to the patronage of Sheikh. At the same time,
several villages around Ardabil are gifted to the custody of the
sheikh’s governance [7, p. 64]. At the time of the inheritance
of Sheikh Ali – Sheikh Ibrahim – the Safaviyya sect becomes
the independent administrator of Ardabil. Suleyman Aliyarli
emphasizes in his book about the history of Azerbaijan that
near the end of the first half of the XV century the head of the
sect, Sheikh Ibrahim (died in 1447), acts as the feudal heritage
governor of Ardabil province. In this case, the sect’s military–
political organization turns into a spiritual state. So this sect
did not limited themselves only to disseminate their views
around the whole country, they took over the political power
in one province of the country, the spiritual and the secular
authorities joined into his hands [1, p. 323–324].
The politicization trend behind the ideology manifested
itself towards the middle of the fifteenth century. Unfortunately,
there is no exact data on the sources about political trends
of Kizilbash ideology and state–building acts until Sheikh
Junaid’s governing period. With the beginning of his
sheikhdom position Junaid’s political power struggles appear.
Junaid also demonstrates this in his thoughts. Abbasgulu Agha
Bakıkhanov writes in his «Gulistani Iram» work that Sheikh
Junaid collected the power of external and internal state
(government) in his hands. Disciples from every corner of the
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country were gathered in his doorstep. Sheikh Junaid’s glory
and his disciples number increased day by day. At that time,
Shah of Iragi – Arab, Iragi – Ajam and Azerbaijan – Turkman
Garagoyunlu Jahanshah improvised about Sheikh Junaid
because of his state’s possible devastator activities [8, p. 106].
An European researcher of Safavid era Alloche, writes about
the activities of the Sheikh Junaid that when his succession
time arrived Juneyd changed the course of life that followed
by their grandfathers. Launching protests revived the desire
for power in his world of imagination. When the Junaid’s
father died, he left the country for this or any other reasons
[9, p. 51].
Afraiding of further political authority claims of İram
Junaid, Jahanshah was required him to leave Ardabil. When
Junaid understood that he did not have enough power to deal
with Garagoyunlus he left Ardabil. Being one of the researcher
of Safavids’ history Oktay Afandiyev writes: In 1449 seeing
further pressure from Garagoyunlu and Jahanshah obliged
Junaid to move Anatolia and Garaman [10 p. 36]. However,
another researcher Faruk Sumer emphasizes that the reason
made Sheikh Junaid leave Ardabil and migrate to Anatolia
is the struggle between him and his uncle Sheikh Jafar over
the throne of sect. Sheikh Jafar could preserve his position as
a head of sect due to the support of Garagoyunlu Jahanshah
[11, p. 7]. Upon his arrival to Ottoman lands Sheikh Junaid
asked II Murad to let him reside there, but Murad refused his
request by saying «Two Sultans/Padishahs cannot fit into one
throne». German researcher Hinz claims that when Sheikh
Junaid arrived to Konya he introduced himself as an ancestor
of Hazrat Ali and began to spread his own ideas among the
people [13, p. 18].
At the end Sheikh came to Diyarbakir and he was warmly
welcomed in Uzun Hasan’s palace which also was considered
as opposition against Jahanshah. Marriage with Uzun Hasan’s
sister Khadijah Bayim made Sheikh Junaid’s position even
stronger. Omer F. Tabar writes that interesting and one of the
unexpected point is, although Sheikh Junaid and Jahanshah
were sharing the same mazhab (shiaism) but they stand in an
odd position as rebels, on the other hand even without sharing
the same mazhab with sunni Uzun Hasan, Sheikh had very
good relationship with him [14, p. 64]. The fore mentioned
fact that having good relationship with sunnis proves that
main purpose of Junaid was not the religious authority, but
was political one.
Due to campaign of Sheikh Junaid in Anatolia the number
of sect followers increased considerably. Faruk Sumer
writes that, the reason why large group (majority of them) of
Anatolian turks joined to the sect was due to the campaign
lead by Sheikh Junaid [11, p. 7]. Another Turkish researcher
mentions that during his residence period in Anatolia mostly
spreading his ideas among nomadic Junaid succeeded to
reach 12 thousands sufi path followers. After employing large
number of followers in region whose duty was spreading sufi
ideologies among others Junaid returned to Ardabil as more
powerful Sheikh [15, p. 76].
The reasons why Junaid could easily spreaded his
ideology in Anatolia among different groups was that they had
very little religious education and political situation at that
time were allowing him to promote his ideas. Faruk Sumer
writes that as Junaid introducing himself as a successor of
Hazrat Ali’s ideology and showing clearly his political view
helped him to gain a lot of followers as well. Being in very
difficult economic, political and cultural situation at that time
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was another reason especially for Turkmen groups to join and
support Sheikh Junaid [11, p. 27]. Centralisation policy by
Ottomans also played an important role in the increased the
number of people who joined Safavid’s sect.
All after these series of events political intention of his
ideology were very clear to eveyone and Junaid declared
himself as a sultan and began to announce his worldliness
ideologies. Shahin Farzaliyev writes: Although Junaid was
also called Sheikh, after equipping his followers with weapons
he entitled himself as a «Sultan» and started to spread his shia
ideologies in military (as well as political) way in Azerbaijan
and Anatolia [16, p. 62]. In addition, the same author notes
that in 15th century vital supportors of safavids wereconsidered
7 groups which was called as «Kizilbash» (Shamli, Rumlu,
Ustacli, Tekeli, Afshar, Khadjar, Zulkhadar) and although they
call themselves as «murid», «sufi», «darvish» but in fact they
were functioning as feudal armies for Safavids.
These armies which called as «Murids» were known as
very loyal and fearless, just with one command of their Sheikh
they were ready even to sacrifice themselves. Supporters
had very deep expectation and they deeply believed that this
ideology would play a vital role in forming fair society and
state in the region.
After returning to Ardabil Junaid continued to his political
fight as well. Taking into account the danger comes from
Jahanshah and in order to provide some trophy to his followers,
as well as to show his power he attacked Charkazs in Shirvan.
But he was killed in the battle by Shirvanshah Khalil who was
supported by Garagoyunlus.
When we have a look Sheikh Junaid’s short but productive
life we witness that he did a lot for reaching his targets through.
We can see that he made powerful and tight propagandas in the
territory of Azerbaijan, Anatolia, Georgia and Syria in order
to hit his targets. We also can experience that as he was very
well informed about the culture and feelings of the social class
which he was addressing helped him succeed to gather a lot
military followers (murids) around him as well.
Even after his death his followers gathered around his
youngest son Sheikh Heydar whom given a birth by his wife
Khadijah Bayim and there was a reason behind why Junaid
appointed his youngest son as a successor in his last will. As
Sheikh Heydar’s mother Khadijah Bayim was from Akgoyunlu
family, it would have great impact on his future activities [17,
p. 26]. When was entitled as a «Sheikh» Heydar gained his
uncle Uzun Hasan’s support too. In fact Uzun Hasan was also
very interested and keen on supporting Sheikh Heydar as well.
He also had intention to benefit from Safavids’ force in the
struggle with Garagoyunlus. We can observe that both sides
were very interested to benefits from each other during the
struggle for the authority in the region.
During his administration in order to increase his power
Heydar made some changes. Firstly, he gathered all his
Safavid followers around him under one flag and recalled
them as Kizilbash. The purpose here was to establish new
organized army. Isgandar bey writes about the establishment
and history of «Kizilbash» title.
He writes that, Sheikhh Heydar has seen a nightmare
which came into reality later. The messengers of unseen world
make him responsible to decorate his supporters’ head with
the red–stripped hat which is the sign of the twelve imams.
After this dream, Sheikh wears a hat of happiness and replaces
the twelwe–stripped «Heydar hat» («tərəke–Heydəri») with
turkmen’s hat which was in vogue at that times. The people who
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follow and support the Sheikhh obey his beliefs. Starting from
that time, all members of the dynasty distinguished from the
others by wearing that valuable hat. Therefore, those famous
men became popular with «kizilbash» phrase. [7, p. 69].
Historian Wolter Hinz writes on this topic that, for the
reason of blood ties with prophet only these 12 imams are
considered his predecessor and their name were embroidered
onto the 12 slices [13, p. 65]. Fazlullah ibn Ruzbihan writes that,
Sheikh Heydar’s purpose of this change was to differentiate
his followers from other sects followers [18, p. 276]. Starting
from that time Safavids followers who have strong relations
with their Sheikhs, wear this hat willingly and are timely
called «Kizilbash». Sheikh Heydar not only satisfies to change
the clothes of his followers, but also starts to set organized
army units from his followers. That «kizilbash» army accept
the every word of their Sheikh as expression of God, sacrifice
their lives for their leaders and ideals without any hesitation.
The Eastern history researcher Petrushevski writes that,
since Sheikh Heydar’s time the Kizilbash folowers started to
say the words of «Oh my leader , I am going to sacrifice for you»
in the battles in Azerbaijani language [3, p. 102]. Referring to
the Ottoman resources historian Faruk Sumer writes about the
relationship between the leaders and Kizilbashs that, during
Sheikh Heydar times the members of the sect were increased
and they started to visit the Dargah with donations and gifts.
Even they answered to their neighbours who recommended
them to visit the tomb of the Prophet in Madinah that, «we
visit alive not the dead» [11, p. 12]. The writer also note that,
Kizilbah turks willingly endured to all kinds of dedication for
the love of Sheikh and Shah.
That feature was one of the most important factors of
establishment and existence of the state [11, p. 8]. Describing
the importance of the Kizilbash movement in formation of
the state Suleyman Aliyarli writes: «The Safavid state was
established due to a number of internal factors and Kizilbash
movement covering Azerbaijan and some of the neighboring
countries». From ideological point of view that movement
was arisen under the banner of Shiite schism tailored to the
race for reign.
During the period of Sheikh Heydar the changes within
the sect begins to mostly worry the Akgoyunlu. Despite
the fact that Heydar was married to Uzun Hasan’s daughter
Halima Beyim, the fight against the Kizilbash started with the
ascension of Sultan Yagub to power.
Thus Sheikh Heydar had made a campaign to Shirvan, as
did his father, and was killed during that campaign with the
support of the Akgoyunlu to the Shirvanshah (1488). After
that event Sultan Yagub had the Safavid sect family confined
in Istakhr tower for a long period of time. With ascension of
Rustam Mirza to the throne of Akgoyunlu the Safavid family
was freed from restraint. New Akgoyunlu padeshah Rustam
freed the Safavid family from imprisonment, met them with
honours and sent to Ardabil. There is no doubt that releasing
the Safavid family from imprisonment was a canny move
and was a part of a plan for bringing them to the fight against
Baysungur [19, s. 107]. That is why reigning of Sultan Ali
as Safavid sheikh was quite short. He was killed during the
campaign against the Akgoyunlu in 1493. Historian Namig
Musali based on the anonymous source of «Alemara–yi
Shah Ismail» writes that Sultan Ali, who was watching the
Akgoyunlu forces from afar, believing that he would be killed
in that struggle appointed his brother Ismayil to be the head of
Safavid order [19, p. 110].
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This issue is the one requiring the historical investigation.
As is known, Sheikh Heydar had 3 children – Sultan Ali,
Ibrahim and Ismail. The question is why, despite the fact that
Ibrahim was older than Ismail, namely the latter was selected
for being a sheikh? This issue remains unclear in the history.
Some sources say that Ibrahim was hiding in Lahijan together
with Ismayil and then he returned to Ardabil to his mother;
however there is no any information about his further fate.
Historians today continue researching this dark point.
With the death of Sultan Ali the Safavid lost three sheikhs
in the political struggle. Namig Musali writes that in the second
half of the fifteenth century the Safavid three times started the
campaign trying to build their own state, but they failed to
achieve their goal. However those subsequent misfortunes
were not the end of the Kizilbash struggles for their ideology.
Political movement for ideology the Kizilbash wholeheartedly
believed in led them to victory. The following factors played
a certain role in that victory: the ideology was developed
in a manner touching people’s moral feelings, political
conditions were favorable for strengthening the ideology and
the followers were heartily committed to ideology. According
to European historian Savoury the basic 3 elements kept that
ideology dynamic and led to the victory.
1. Unconditional obedience of the followers to the leader
of the Safavid sect Sufi discipline (sect followers had an
affection towards the sheikh, they showed absolute obedience
to him).
2. Followers saw in the Sheikh an impersonation of God
and considered him as the sanctified one. During Junaid period
followers considered him to be God and called him the son of
God.
3. That element had been of a great importance since the
establishment of the Safavid state. They believed that Sheikh
is the representative of Prophet Mehdi, one of the 12 Prophets
(imams) on earth [20, p. 188–200].
German author Anton Josef Dierl in his work «Anatolian
Alevis» writes that with the death of Sheikh Heydar the
Kizilbash period also came to the end. However his son
Ismayil, who was born in 1487, achieved amazing growth
[21, p. 61]. After Ismail came into power, the followers of the
ideology started to steadily go forward to the goal. Turkish
historian Mahmad Chalang dividing the Safavid activity into
3 periods writes that the third period of the Safavid dynasty
started with Shakh Ismayıl. During that period, transition from
Sheikh to Shakh came to the end and Ardabil mission was
completed [22, p. 21]. As per Ashik Pashazadeh, adherence
of the followers to Ismayil had reached such a level that the
Safavid supporters used to say «Shakh» for welcoming each
other [12, p. 268]. Hinz equates this to German salute «hay
Hitler» [13, р. 79].
Religious, ideological and political struggle during
approximately 200 years completed with victory thanks to the
strong leader, right timing and the strong belief and as a result
the State of Safavid was established. At the end the hidden
plan for achieving the political authority was realized and the
existence of the State of Safavid for long years was provided
with dedication to this ideology. When we analyse this period
we understand that the State of Safavi did not established easily
and suddenly but was realized by Kizilbashs systematically,
step by step within the plan. Transforming Safavid followers
into the Kizilbash soldiers and dedication of followers to their
Sheikhs were the pieces of the hidden plan which was secretly
prepared and managed by Kizilbash ideology for achieving its
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purpose at the end. The struggle of the sect of Safavid was done
secretly at the beginning, in open way during Junaid period but
the goal was reached when Ismail started to lead the sect. As
a result of these processes the State which was established in
the leadership of Ismail could keep his independence for long
years and became a strong State in the region.
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Таємні плани кизилбашських ідеологів
Сефевидський тарикат був заснований Шейхом Сафіяддіном в місті
Ардебіль. Суфі–дервішських дергях згодом змінив свій напрямок в сторону
шиїзму. При шейху Хейдер мюридов стали називати кизилбашів, і ідеологія,
на яку спирався тарикат, стала відомою, як кизилбашська ідеологія. При
Шейху Джунейда тарикат оголосив політичні цілі, які на початку ховалися,
оскільки тарикат був заснований для задоволення духовної потреби мюрідов.
Армія, створена кизилбашськими мюрідами, розпочала політичну боротьбу
за створення держави. Боротьба завершилася успіхом після того, як Ісмаїл
став очолювати тарикат. В результаті релігійно–ідеологічних і політичних
дій сефевидська держава правила близько 200 років і залишила глибокі сліди в
азербайджанській історії. Таким чином, таємний план кизилбашської ідеології
був реалізований.
Ключові слова: Тарикат Сафавія, Ардабільський даргах, Кизилбаш, Шейх
Сафіяддін, Шейх Хейдер, Шейх Джунейд.
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Коммунистическая номенклатура
Азербайджанской ССР: краткая
характеристика и механизмы формирования
(первая половина 1920–х годов)
Рассмотрено образование одного из важнейших институтов сталинизма
в Азербайджанской ССР – коммунистической номенклатуры в первый половине
1920–х годов.
Автор на основе архивных материалов подвергает научному анализу
историю возникновения правящей политической группы – партийной
номенклатуры Советского Азербайджана в условиях большевистского режима
в первой половине 1920–х годов.
Советская система назначения партийных, государственных и прави
тельственных кадров была тоталитарной и антинародной, так как, в стране,
в частности в Азербайджанской ССР демократические выборы не проводились.
Группа руководящих кадров республики формировалась, независимо от воли
народных масс.
Как известно, в процессе создания партийной номенклатуры важнейшую
роль сыграли партийные комитеты и их соответствующие отделы, то есть вся
кадровая политика в Республике находилась под контролем Коммунистической
партии.
Ключевые слова: коммунист, номенклатура, тоталитаризм, больше
вистский режим, антидемократический режим.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Один из основных институтов сталинизма в Азер
байджанской ССР – коммунистическая номенклатура
начала складываться сразу после апрельского переворота
1920 года. Суть данного нововведения заключалась в
полном и безоговорочном подчинении кадровой поли
тики, особенно назначения ответственных работников
республики интересам колониального большевистского
режима.
Латинское слово «номенклатура» означает перечень,
совокупность имён. Хотя данный термин, традиционно,
использовался в естественных и технических науках, в то
же время, он применим и к общественно–политическим
процессам.
Номенклатура – это государственные служащие,
которые назначаются на различные ответственные
посты. Исходя из этого, можно констатировать, что
номенклатурный принцип назначения на руководящие
должности присуще к любой политической системе.
Но при многопартийных политических системах
номенклатура формируется демократическим путем и
вся её деятельность происходит под чётким контролем
свободных избирателей, то есть народа, чего нельзя сказать
о «герое» данного исследования – коммунистической
номенклатуре. Если в демократических странах
номенклатура формируется всенародно избранным
президентом или высшими демократическими орга
нами, то в процессе создания советской номенклатуры
исключительную роль сыграли партийные комитеты
различного уровня.
Именно, эта особенность советской номенклатуры
стала основным критерием её определения. Отметим, что
наиболее полновесное определение коммунистической
номенклатуры дано в партийной литературе начала
1980–х годов: «За многие годы деятельности партии
сложились определенный порядок формы и методы
работы с кадрами. Важнейшее место среди них
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занимает подбор, расстановка и воспитание людей,
входящих в номенклатуру. Номенклатура – это перечень
наиболее важных должностей, кандидатуры на которые
предварительно рассматриваются, рекомендуются и
утверждаются данным партийным комитетом (РК, ГК,
обкомом партии) и т.д. Освобождаются от работы лица,
входящие в номенклатуру партийного комитета, так
же лишь с его согласия. В номенклатуру включаются
работники, находящиеся на ключевых постах» [1, с. 300].
Вышеуказанное определение партийной номенкла
туры применимо и по отношению к номенклатуре
Азербайджанской ССР, так как последняя составляла
неотъемлемую часть правящей группы Советского Союза
в целом.
Номенклатура Советского Азербайджана состоялась,
в основном, из двух слоёв: собственно самой номенкла
туры и номенклатурной элиты. По приведённым нами
исследованиям и подсчётам, в 1920–1930–х годах общее
количество лиц, входящих в состав республиканс
кой номенклатуры составляло, приблизительно, 25–
30 тысяч человек, 700–750 из них относились к числу
номенклатурной элиты. Сама номенклатура в целом и её
элитарная часть подчинялись суперэлите, состоявшейся
из 80–90 человек. Будучи ситуативной, Азербайджанская
номенклатурная элита, находясь на вершине политической
пирамиды, осуществляла тотальный контроль над
экономическими и социально–политическими процессами
общереспубликанского значения.
В зависимости от механизма назначения партийная
номенклатура Азербайджанской ССР формировалась
двумя путями:
1) прямое назначение на штатные должности;
2) косвенное назначение на выборные должности.
В первую категорию республиканской номенкла
туры входили те ответственные работники, назначение
которых проводилось партийными комитетами различ
ного уровня или на основе согласия последних на
штатные должности организаций и предприятий. К
данной категории относились ответственные работ
ники аппаратов ЦК и БК АКП(б), областных, уездных
и районных партийных комитетов, органов государст
венного управления и т.д.
Вторая категория республиканской номенклатуры
охватывала тех руководящих лиц, которые утверждались
им, рекомендовались партийными комитетами различного
уровня на выборные должности. К числу таковых
можно отнести членов ЦК и БК АКП(б), областных,
уездных и районных партийных комитетов, членов ЦИК
Азербайджанской ССР, депутатов Верховного Совета,
членов Президиума Верховного Совета, областных,
уездных и районных исполнительных комитетов и т.д.
Назначение на «выборные» посты производилось на
основе списков составленных специальными комиссиями
в составе ЦК и БК АКП(б), областных, уездных и
районных партийных комитетов.
Создание обеих категорий номенклатуры сопро
вождалось грубым нарушением республиканских Кон
ституций 1920–1930–х годов. Как например, на основе
Конституции Азербайджанской ССР, принятой в мае
1921 года, члены ЦИК республики формально избирались
на съезде Советов, а на самом деле, состав ЦИК–а
назначался ЦК АКП(б). То же самое происходило и с
членами и руководством правительства республики, хотя
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последние являлись номенклатурой ЦИК и Верховного
Совета.
В зависимости от того, каким профессиональным
партийным комитетом осуществлялось утверждение на
ответственные должности, тем и определялся уровень
системы назначения. В отличие от трёхуровневой системы
назначения, существующей в 1920–1930–х годах в
РСФСР, в указанный период в Азербайджане преобладало
её двухуровневый аналог: номенклатура ЦК АКП(б) и
номенклатура уездных (с начала 30–х годов районных)
комитетов партии. Правда, 1920–1922 годах в составе
уездных комитетов АКП(б) существовали участковые
комитеты партии, но последние не сыграли никакой роли
в процессе назначения. Не случайно, одним из основных
причин ликвидации большинства участковых партийных
комитетов в конце 1922 года стала их формальность и
бездеятельность. В Объяснительной записке, относящейся
к вышеуказанному времени, направленной руководством
Азербайджанской партийной организации к уездным
партийным комитетам говорилось: «… упраздняются
участковые комитеты, которые на практике работы в
Азербайджане на прошедший период показали свою
полную нежизненность и малоспособность, будучи
простой передачной инстанцией между Учкомом и
партийными массами.
Вместо упраздняемого института Учкомов при уезд
комах создается Инструкторский аппарат…» [2, л. 13].
Согласно новым правилам инструкторы–организа
торы, ставшие сотрудниками Инструкторского аппа
рата, закреплялись к определённым участкам, и все
полномочия ликвидированных участковых комитетов
передавались им.
Таким образом, уездные партийные комитеты стали
важной инстанцией в процессе назначения ответственных
кадров после ЦК АКП(б).
Двухуровневая система назначения кадров являлась
основной и в 1930– годах. В первой половине 1929 года
в Азербайджанской ССР были ликвидированы 13 уездов
и вместо них были созданы 8 округов (магалов). Но
скоро это система районирования не оправдала себя и
решениями СНК и ЦИК СССР от 23 июля 1929 года вместо
ликвидированных округов были созданы 63 района. В
последующие годы число районов, в зависимости от
обстоятельств, то увеличилось, то сокращалось. В усло
виях нового районирования уровни системы назначения
кадров определялись по отношению к ЦК и РК АКП(б).
Трёхуровневая система назначения кадров в
Азербайджанской ССР применялась только в Бакинском
промышленном районе (ЦК–БК–РК) и частично,
в Нахичеванской АССР и НКАО (ЦК – областной
партийный комитет – РК).
Во всех ведущих организациях и предприятиях
Азербайджанской ССР назначения на самые важные
посты производились ЦК АКП(б) (в первой половине
20–х годов, фактически, БК АКП(б)). В целях
применения номенклатурного принципа в системе
назначения кадров в 1920–1930–х годах в аппарате ЦК
и РК АКП(б) учреждались соответствующие отделы.
Сразу после апрельского большевистского переворота в
Азербайджане, в июне 1920 года по решению Бакинской
секции ЦК АКП(б) в составе ЦК были созданы два отдела:
Организационно–инструкторский и информационный
(Г. Курулов, в феврале–июне 1921 года Р. Ахундов) и
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Учётно–распределительный и статистический (Г. Стуруа)
отделы. Вышеуказанные отделы должны были заниматься
назначением партийных кадров республики.
В апреле 1921 года на базе Учётно–распределитель
ного и статистического отдела были созданы два само
стоятельных отдела: Учетно–распределительный отдел и
отдел Статистики.
В ноябре 1921 года Учётно–распределительный отдел
и отдел Статистики были объединены под названием
Учётно–распределительный и статистический подотдел,
которым с ноября 1921 года до декабря 1922 года
руководил А. Габер–Корн.
В ноябре 1921 года вместо Организационно–
инструкторского и информационного отдела был учреждён
Организационно–инструкторский отдел (Иосиф Южак).
В декабре 1922 года на основе Циркуляра №105,
подписанного секретарём ЦК РКП(б) В. Молотовым
Учётно–распределительный и статический подотдел
был упразднён и вместо него были учреждены Учётно–
распределительный и Учётно–статистический подотделы.
Несмотря на то, что Учетно–распределительный
подотдел был самостоятельной единицей, им руководил
заведующий Организационно–инструкторского отдела
М. Машкевич. Это было связано с одной стороны,
тем, что в указанный период во всех партийных и
государственных
органах
Азербайджанской
ССР
производились сокращения ответственных работников,
с другой стороны, объединение руководства двух
важнейших органов ЦК, занимающихся кадровыми
вопросами, означало усиление роли Организационно–
инструкторского отдела в системе назначения. Уместно
отметить, что партийное руководство страны продолжало
оказывать всестороннюю поддержку к Организационно–
инструкторскому отделу: оно позаботилось о его
организационном состоянии, и отдел награждался
дополнительными полномочиями. «Положение об
Организационно–инструкторских отделах губернских
комитетов РКП(б)» от 18 января 1923 г., подписанное
секретарём ЦК РКП(б) В.Молотовым и заместителем
заведующего Организационно–инструкторским отделом
ЦК РКП(б) А. Лепой стало документальной основой
заботы партии об Организационно–инструкторском
отделе. Так как, в начале 1920–х годов ЦК АКП(б) обладал
статусом губернского комитета РКП(б), вышеуказанное
положение стало руководством и для Организационно–
инструкторского отдела ЦК АКП(б). По этому документу
определялись и уточнялись полномочия данного отдела
в системе назначения кадров: «1… к) Качественный
персональный учёт работников определённых категорий;
л) Разработка вопросов о перебросках и мобилизациях
членов организации и подготовительная работа по
распределению работников» [3, л. 36].
Как видно, согласно данному положению Органи
зационно–инструкторские отделы ЦК национальных
компартий обозначились и формировались как органы,
непосредственно занимающихся назначениями на
номенклатурные посты. В новом положении ЦК РКП(б)
имели место указания по усовершенствованию структуры
Организационно–инструкторских отделов, в составе
которых создавались три подотдела:
1) Инструкторско–информационный.
2) Учётно–статистический.
3) Транспортный [3, л. 36].
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Первый и второй из этих трёх подотделов
предусматривались как органы, непосредственно
занимающихся «производством» номенклатуры.
Аналогичные отделы формировались в уездных
партийных комитетах. На Объяснительной записке,
относящейся к концу 1922 года, подписанной
секретарём ЦК АКП(б) и заведующим Организационно–
инструкторского отдела М. Машкевичем отразились
особые указания об Организационно–инструкторских
отделах уездных комитетов. Согласно указанному
документу, для усовершенствования системы назна
чения ответственных работников уездного масштаба
упразднялся пост заведующего Организационно–
инструкторского отдела уездного комитета партии,
и руководство данным отделом поручалось самому
секретарю уездкома.
Эти новые правила не касались Нахичеванского края,
Губинского, Гянджинского, Лянкоранского и Сальянского
уездов, которые являлись наиболее крупными и важными
среди уездов Азербайджанской ССР. В составе партийных
комитетов указанных уездов были сохранены должность
заведующего Организационно–инструкторского отдела.
«Ввиду того, что постановка учёта в настоящее время
приобретает особое важное значение, а также ввиду
необходимости наладить правильное распределение
работников и максимально целесообразное их исполь
зование» [2, л. 14].
В каждом уездкоме учреждались Учётно–ста
тистические части. Хотя последние непосредственно
не занимались назначением кадров, но собранная ими
информация о кандидатах на ответственные должности
сыграли важное значение в процессе рождения
номенклатуры. Так как, материалы, собранные Учётно–
статистической частью использовались Президиумами
уездкомов в ходе назначения кадров. В объяснительной
записке по этому поводу говорилось: «Ни в коем случае
не возлагать на заведующего Учётно–статистической
части распределительные функции, которые должны
выполняться исключительно Президиумом Учётно–
статистической
части
укома
при
непременном
использовании
материалов
Учётно–статистической
части» [2, л. 14].
Если в первые годы советской власти номенклатурный
принцип назначения кадров относился, в основном,
к партийным кадрам, то после XII съезда РКП(б)
произошли коренные изменения в этой области. Наряду
с важнейшими общественно–политическими вопросами
на съезде особое внимание было отведено на вопросы
по назначению кадров, в результате чего появилась
резолюция съезда «По организационному вопросу», где
имелись прямые указания по «усовершенствованию»
советской системы назначения руководящих работников.
По этой резолюции теперь назначения не только
партийных кадров, да и ответственных лиц советских,
производственных, кооперативных и профсоюзных
организаций производились партийными комитетами.
Указанная резолюция XII съезда партии стала основным
директивным документом во всём советском пространстве,
в том числе и в Азербайджанской ССР.
Оперативно реагируя на эту резолюциюXII съезда
партии ЦК АКП(б) предпринял ряд мероприятий по учёту
и назначению ответственных кадров республики. В этом
отношении особое значение имел Циркуляр №13/33 от
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30 апреля 1923 года, подписанный секретарём ЦК АКП(б)
А. Караевым: «Всем коммунистам – руководителям
советских, профсоюзных и хозяйственных учреждений и
организаций.
За последнее время наблюдаются случаи отзывов,
перемещений и назначений ответственных работников
уездного масштаба отдельными учреждениями и орга
низациями без согласия на то ЦК АКП. Ввиду того,
что подобные перемещения ответственных работников
уездного масштаба нарушают правильное ведение учёта
и использования их, ЦК АКП настоящим предлагает всем
учреждениям и организациям впредь всякиеперемещения,
отзывы и назначения ответработников уездного масштаба
согласовывать с ЦК АКП предварительно извещая его о
предполагаемых перемещениях и о причинах таковых»
[3, л. 44].
К этому Циркуляру был приложени список номенк
латуры ЦК в уездах:
1) заведующий уездным народным образованием;
2) заведующий уездного политического просвещения;
3) председатель уездного исполкома;
4) заведующий отделом управления;
5) члены президиума уездного исполкома;
6) начальник уездной милиции [3, л. 44].
Таким образом, указанные должности становились
номенклатурой ЦК АКП(б), а остальная часть руководства
уездов Азербайджанской ССР назначалась уездными
партийными комитетами.
Продолжался процесс усовершенствования органов –
производителей номенклатуры республиканского уровня.
В 1924 году объединились Организационно–инструк
торский и Учётно–распределительный отделы ЦК,
и на их базе образовался Организационно–распре
делительный отдел. Информационно–статистический
и Учётно–распределительный подотделы входящие в
состав Организационно–распределительного отдела
должны были контролировать учёта, перемещения и
назначения ответработников республиканского уровня.
Организационно–распределительный отдел просуще
ствовал до апреля 1930 года: за этот период им руко
водили: до сентября 1925 года М. Машкевич, с сентября
1925 года до конца 1927 года М. Нариманов, с октября
1928 года С. Агамиров, с августа 1929 года по март
1930 год Амас.
Для успешного и полного применения номенклатур
ного принципа в системе назначения руководящих кад
ров республики в конце 1925 года ЦК АКП(б) составил
список ответственных работников, подлежащих учёту в
ЦК АКП(б). В этом списке ответственные посты делились
по 11 отраслей:
а) партийная отрасль;
б) пропагандистско–воспитательная отрасль;
в) профессиональная отрасль;
г) советско–администраторская отрасль;
д) судебно–карательная отрасль;
е) промышленно–производственная отрасль;
ж) финансово–кредитная отрасль;
з) кооперативно–торговая отрасль;
и) планово–регулирующая отрасль;
к) земельная отрасль;
л) транспорт и связь [4, л. 234–243].
В данном списке ЦК АКП(б) в одном ряду с
ответственными должностями центральных и уездных
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партийных организаций находились и важные посты
государственных, хозяйственных, профсоюзных учреж
дений и предприятий.
В списке указывалось на 282 ответственные
должности: 48 из них относилось к первой группе
республиканской номенклатуры. В эту группу входили
заведующие отделами ЦК АКП(б), председатели
республиканского ЦИКа, Президиума ЦИКа, СНК, члены
коллегии народных комиссариатов, секретари уездкомов
и т.д.
Во вторую группу номенклатуры, состоявшейся из
234 должностей, были включены, наряду с председателем
Бакинского Совета и АСПС и такие должности как
заведующий опытной станции Народного Комиссариата
Земледелия, лектор уездного партийного комитета
и т.д.
Члены пленума и Президиума (Бюро) ЦК, секретари
ЦК, члены БК и Бюро БК, члены республиканских ЦИК–а
и РИК–ов не были включены в список ответственных
лиц, подлежащих учёту ЦК АКП(б). Уместно отметить,
что несколько выборных должностей было включено в
данный список: председатель республиканского ЦИКа,
члены Президиума ЦИКа, секретари уездного партийного
комитета, председатели РИК–ов. Это обстоятельство
означало, что уже с 1925 года и выборные должности,
официально, становились номенклатурными.
Процесс оформления коммунистической номенк
латуры в Азербайджанской ССР продолжался и
последующие годы советской власти, в результате чего
уже к концу 1930 годов назначения на все более или
менее важные должности в республике осуществлялись,
исключительно, партийными комитетами различного
уровня.
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Communist nomenclature of the Azerbaijan SSR: brief description
and mechanisms of formation (I half of 1920)
The article is devoted to one of the important problems of the political history of
the Soviet Azerbaijan in the 1920’s – the process of forming a ruling political group of
Republic– communist nomenclature.
As is known, 1920’s left extremely dramatic and truly tragic traces in the political
history of our people. During this period, the North Azerbaijan became the testing
ground of diverse Bolshevik experiments, which had a negative impact on the socio–
political, economic, spiritual and moral life of the Azerbaijan SSR.
The first time in Azerbaijan historiography, study a process of forming a new
political group in the Soviet Azerbaijan–communist nomenclature. It also defines the
nomenclature as the main institution of the totalitarian system, the role of the Party
organizations in the creation of this institution, it is also considered the mechanisms of
formation and conduct scientific classification of this important element of Stalinism
in Azerbaijan.
Keywords: communist, nomenclature, totalitarianism, the Bolshevik regime,
anti–democratic regime.
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Комуністична номенклатура Азербайджанської РСР:
коротка характеристика і механізми формування
(перша половина 1920–х років)
Розглянуто утворення одного з найважливіших інститутів сталінізму
в Азербайджанської РСР – комуністичної номенклатури в перший половині
1920–х років.
Автор на основі архівних матеріалів піддає науковому аналізу історію
виникнення правлячої політичної групи – партійної номенклатури Радянського
Азербайджану в умовах більшовицького режиму в першій половині 1920–х років.
Радянська система призначення партійних, державних і урядових
кадрів була тоталітарною і антинародною, так як, в країні, зокрема в
Азербайджанської РСР демократичні вибори не проводилися. Група керівних
кадрів республіки формувалася, незалежно від волі народних мас.
Як відомо, в процесі створення партійної номенклатури найважливішу
роль зіграли партійні комітети і їх відповідні відділи, тобто вся кадрова
політика в Республіці перебувала під контролем Комуністичної партії.
Ключові слова: комуніст, номенклатура, тоталітаризм, більшовицький
режим, антидемократичний режим.
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Розвиток відносин Російської Федерації
з державами Центральної Азії в рамках ОДКБ:
рушійні фактори, історія, перспективи
(1992–2015 рр.)
Метою дослідження є аналіз розвитку відносин Російської Федерації з
державами Центральної Азії в рамках Організації Договору про колективну
безпеку у період з 1992 по 2015 рр., висвітлення їх рушійних факторів та
перспектив. Стаття поділена на три змістових блоки. У першому з них
розглядається історія формування ОДКБ від моменту підписання Договору
про колективну безпеку у 1992 році до моменту утворення Євразійського
економічного союзу, та появи перших послідовників терористичного
угрупування «Ісламська держава» біля південних кордонів регіону. У другому
змістовому блоці розглядаються основні фактори, що загрожують регіональній
безпеці та слугують стимулом для поглиблення співпраці в рамках ОДКБ й
наділення організації усіма засобами, необхідними для її функціонування у якості
повноцінного військово–політичного блоку. Третій змістовий блок статті
присвячений значенню ОДКБ для країн регіону та Російської федерації, а
також висвітленню ролі кожної з досліджуваних держав у системі організації.
В ході дослідження автором були використані загально–аналітичні методи,
основними з яких є контент–аналіз, та івент–аналіз.
Ключові слова: Міжнародні відносини, ОДКБ, Російська Федерація,
Центральна Азія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Регіональна безпека.

Протягом останніх років стратегічний зовнішньо
політичний курс Російської Федерації щодо країн
пострадянського простору зазнав суттєвих змін. Особливо
яскраво це виражається у політиці РФ щодо країн
Центральної Азії. З початку 2000–х років активізувалися
процеси, щодо наділення Організації Договору про
колективну безпеку реальними важелями впливу на
регіональну політику. На початку 2010–х років організація
створила власні сили колективної оборони та миротворчі
сили. З того часу інтеграційні процеси країн Центральної
Азії та Російської Федерації лише пожвавлюються.
Виходячи з цього, ми вважаємо за потрібне дослідити
їх перебіг, та значення для вищевказаних держав. Тема
також є актуальною з огляду на те, що регіон Центральної
Азії межує з Афганістаном, у якому в останні роки
спостерігається значна активізація діяльності радикальних
ісламських угрупувань. У якості нижньої хронологічної
межі дослідження виступає 1992 рік, оскільки саме він
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є роком створення ОДКБ. Верхня хронологічна межа
дослідження вибрана з огляду на те, що на початку
2015–го року був утворений Євразійський економічний
союз. Ця подія опосередковано вплинула на спів
робітництво в рамках ОДКБ, оскільки змінила режим
митного та прикордонного контролю між більшістю
країн – учасниць організації. Окрім цього, саме у
2015 році були зафіксовані перші прояви терористичної
активності бойовиків угрупування «Ісламська держава»
у Афганістані, який безпосередньо межує з країнами
регіону.
У ході нашого дослідження нами було проаналізовано
декілька монографій сучасних російських та казахських
дослідників Організації Договору про колективну безпеку.
Проте, більшість з них не стали нам у пригоді, оскільки
являли собою лише збірки статистичних, та фактичних
даних, щодо організації, без їх докладного аналізу. Серед
використаних нами монографій слід відзначити роботу
«ОДКБ та планування на випадок надзвичайних ситуацій
після 2014 року» [14]. На сьогоднішній день вона є єдиною
загальнодоступною монографією, автори якої зробили
спробу проаналізувати перспективи розвитку ОДКБ.
Слід зазначити, що дана робота є дещо тенденційною,
оскільки вона видавалася за підтримки неурядової
організації «Женевський центр демократичного контролю
за збройними силами», внаслідок чого висвітлювала дані
щодо ОДКБ дещо заангажовано. Також її очевидним
недоліком є відсутність докладного дослідження участі
держав Центральної Азії у організації. На нашу думку,
цей аспект вивчення ОДКБ є недостатньо розкритим у
вітчизняній та зарубіжній науці. Саме тому ми звернулися
до документів та публікацій періодичної преси, щоб на їх
основі дослідити участь країн Центральної Азії у ОДКБ
та перспективи подальшого розвитку організації у регіоні.
У даній статті ми ставимо перед собою завдання
визначити фактори, що обумовлюють інтеграцію
держав регіону з Російською Федерацією в рамках
ОДКБ; прослідкувати розвиток організації, та, на
основі отриманої інформації, зробити прогноз щодо її
найближчого майбутнього.
Історія розвитку ОДКБ, та її основоположні
документи
Для розуміння специфіки ОДКБ, розглянемо історію
створення цієї структури.
15 травня 1992 року у м. Ташкент був підписаний
Договір про колективну безпеку [5]. Документ підписали
Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан, та
Узбекистан. Пізніше до договору долучилися Грузія
(9 вересня 1993 р.), Азербайджан (24 вересня 1993р.) і
Білорусь (31 грудня 1993 р.).
Як ми бачимо, чотири з п’яти пострадянських
республік Центральної Азії брали участь у організації від
самого її заснування.
У першій статті вищезазначеного договору ми можемо
прослідкувати цілі організації, оскільки там сказано про
те, що договірні сторони будуть неухильно прагнути до
створення колективної системи оборони на просторах
Європи, та Азії [5]. Фактично, договір заклав напрямок
майбутньої співпраці у сфері оборони між колишніми
республіками Радянського Союзу у період серйозних
трансформацій на даному просторі. У договорі зазначено,
що у випадку агресії проти однієї з держав учасників такі
дії будуть сприйматися як агресія проти всіх підписантів
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договору. Ще одним дуже важливим пунктом договору є
те, що його підписанти зобов’язалися не укладати угод,
що є несумісними з ним [5].
На московській сесії ДКБ 14 травня 2002 року
було прийнято рішення про перетворення договору
на повноцінну міжнародну організацію – ОДКБ.
Статут, та договір про правовий статус Організації
Договору Колективної Безпеки були підписані 7 жовтня
2002 року у місті Кишинів. У статуті зазначається, що
цілями організації є підтримання миру, міжнародної та
регіональної безпеки і стабільності, передбачено також
колективний захист територіальної цілісності держав –
членів організації [20].
У статуті організації, зокрема, декларується створення
колективної системи безпеки, включаючи формування
колективних сил безпеки, які включатимуть в себе
регіональні угрупування військ, миротворчі сили, та
об’єднані системи керування військами [20].
Варто зазначити, що усе вищеназване актуально, в
першу чергу, для країн Центральної Азії.
Формування регіональних угрупувань сил ОДКБ
відбувається у відповідності до норм документу
«Узгодження порядку формування, та функціонування
сил, та засобів системи колективної безпеки Організації
договору про колективну безпеку» [18]. Один з його
пунктів прямо проголошує неподільність системи
оборони країн – учасниць ОДКБ.
У червні 2011–го року відбулася Координаційна
нарада голів комітетів з оборони та безпеки парламентів
держав – членів ОДКБ. На ній генеральний секретар
організації М. Бордюжа виступив з доповіддю, в
якій, зокрема, оголосив про завершення формування
Колективних сил швидкого реагування в Центрально–
азійському регіоні [13].
За словами генерального секретаря, до новоствореного
угрупування військ увійшли десять батальйонів: по три
від Росії та Таджикистану і по два від Киргизстану та
Казахстану [13].
Формування такого військового угрупування у
Центральній Азії яскраво засвідчує те, що Організація
Договору про колективну безпеку перетворилася із суто
декларативної структури на повноцінний військово–
політичний блок. Як ми бачимо, країни регіону беруть у
ньому досить активну участь.
Також слід зазначити, що у 2012–му році своє членство
у ОДКБ призупинив Узбекистан [19]. Ця держава не
надто активно брала участь у організації. Як ми бачимо,
хоча формування Колективних сил швидкого реагування
відбувалося ще до виходу Узбекистану з ОДКБ, своїх
військових до їх складу країна не направляла.
В Узбекистані діє досить закритий політичний режим,
який не бажає зв’язувати себе відповідальністю перед
міжнародними структурами.
Рішення узбецького керівництва про вихід з
ОДКБ може мати непередбачувані наслідки. Ситуація
ускладнюється тим, що вже зараз на півночі Афганістану
функціонують радикальні ісламістські угрупування, які
складаються з етнічних узбеків та мають на меті експансію
до Узбекистану [7].
Загрози регіональній безпеці, що стимулюють
інтеграцію в рамках ОДКБ
Розуміння позицій країн регіону, щодо членства у
Організації Договору про колективну безпеку є неможливим
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без аналізу наявних загроз регіональній безпеці. Російські
дослідники А. С. Скворцов та Д. А. Кругліков досить
влучно згрупували їх у декілька напрямків, таких, як:
регіональна нестабільність, поширення ідей радикального
ісламу, ріст неконтрольованого наркотрафіку та міграції, а
також ризики, пов’язані з можливою прямою військовою
присутністю у регіоні Сполучених Штатів [16].
Почнемо наш аналіз актуальних загроз регіональній
безпеці у Центральній Азії з розгляду Уйгурської
проблеми.
Як ми знаємо, осередок цієї проблеми розташований
на території Китаю [8]. Суть її полягає у тому, що серед
народності уйгурів, які населяють вищезазначений
автономний район, досить широко розповсюджені
сепаратистські тенденції. Вони базуються не лише на
факторі етнічної відмінності уйгурів від китайців, а й
на релігійному ґрунті. Переважна більшість населення
регіону сповідує іслам. Це створює сприятливі умови для
розповсюдження там ідей мусульманського релігійного
екстремізму.
Для нашого дослідження цікавим є той факт, що
географія розповсюдження ідей уйгурського національно–
релігійного екстремізму та сепаратизму, не обмежується
територією Сянцзян–Уйгурського автономного району
[8]. Крім нього, уйгури проживають також у східному
Казахстані, та в Киргизстані. Нещодавно, частина уйгурів,
що змушені були тікати від переслідувань китайської
влади, почали оселятися на території Ферганської долини
(Узбекистан).
Таким чином, уйгурська проблема може будь якої миті
перекинутися у пострадянські республіки Центральної
Азії.
Іще одним фактором загрози безпеці у регіоні є
афганський конфлікт. З моменту вводу у 2001–му році
до Афганістану міжнародного військового контингенту
НАТО, на чолі з Сполученими Штатами, терористичну
загрозу у країні так і не вдалося ліквідувати. Частково це
пов’язано із складним рельєфом місцевості, частково –
з менталітетом місцевого населення. Проте, цілком
зрозуміло, що основні причини не в цьому.
Так, серед сучасних російських дослідників досить
популярною є думка про те, що американці навмисне
не стали ліквідувати терористичні рухи у Афганістані
повністю, для того, щоб в подальшому використати їх з
метою дестабілізації військово–політичного становища в
регіоні.
Таке твердження підкріплене численними свідоцтвами
того, що навіть рух «Талібан», проти сил якого і була
спрямована операція, розпочата США у 2001–му році, був
створений за американської підтримки [4, c. 32].
В цілому, нинішнє занепокоєння експертного
середовища пострадянських країн ситуацією в Афганістані
пов’язане одразу з декількома факторами. Перший з
них – посилення терористичних угруповань, особливо
на півночі цієї країни (біля кордону з республіками
Центральної Азії).
Останнім часом до Афганістану дійшла хвиля
розповсюдження
ідей
терористичної
організації
«Ісламська держава», вплив якої дедалі зростає у
ісламських країнах [21]. Деякі афганські терористичні
угрупування сформовані з вихідців із пострадянських
країн Центральної Азії і відкрито декларують мету
розповсюдження своєї активності на ці республіки. Таким,
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зокрема, є угрупування «Ісламський рух Узбекистану»,
яке, останнім часом, зміцнює свій вплив у північних
провінціях Афганістану [15].
Варто відзначити ще один фактор нестабільності
у регіоні, витоки якого знаходяться в Афганістані –
проблему розповсюдження наркотичних речовин.
Деякі дослідники вказують на те, що за період
перебування військ Сполучених Штатів на території
Афганістану, наркотрафік звідти до країн Центральної
Азії значно зріс. Таке твердження підкріплене даними
профільних державних структур Російської Федерації [3],
а також підтверджується звітами міжнародних організацій
[1, c. 9].
Значення ОДКБ для країн регіону, та їх роль у
системі організації
Перейдемо до розгляду значення кожної з
досліджуваних країн у системі ОДКБ, а також – офіційного
ставлення їх керівництва до членства в організації.
Починати розгляд цієї теми слід з позиції Російської
Федерації, адже вона є об’єктивно найбільш могутньою у
військовому відношенні державою ОДКБ.
Від самого підписання у 1992 р. Договору про
колективну безпеку, він розглядався російською стороною
як спроба збереження впливу на пострадянському
просторі. Особливо актуальним це твердження було щодо
країн Центральної Азії. Причиною тому було геополітичне
становище регіону (межує з Росією, Китаєм, та Іраном),
його багатство на природні ресурси (перш за все – газ), а
також – постійний наркотрафік та «експорт тероризму» з
сусіднього Афганістану.
Не дивлячись на зацікавленість російської сторони
у функціонуванні Договору про колективну безпеку,
до початку 2000–х років їй не вдалося досягти значних
успіхів на цьому напрямку.
Як ми вже зазначали, Організація Договору про
колективну безпеку була створена у 2002 році, проте
активізація її діяльності та перетворення на повноцінний
військово–політичний блок розпочалася лише у 2010 році
після ухвалення нової Військової доктрини Російської
Федерації, у якій надавалося велике значення співпраці
пострадянських держав в рамках протидії міжнародному
тероризму та наркотрафіку, а також – створенню
колективної системи оборони [2]. Виділення наркотрафіку
у якості окремої загрози не випадкове. Справа в тому,
що за даними ООН щорічно через Центральну Азію з
Афганістану вивозиться 95 тон наркотичних речовин,
75 з яких споживається у Росії [14, c. 75].
Поза всяким сумнівом, Росія виступає основним
спонсором, та організатором ОДКБ, адже з усіх країн–
учасниць організації лише вона має достатні фінансові
ресурси та науково–технічний потенціал для реалізації її
статутних завдань.
Тепер перейдемо до розгляду ролі, та інтересів
Казахстану у ОДКБ.
У офіційній довідці Міністерства закордонних
справ Казахстану, щодо ОДКБ та участі цієї держави у
ній, зазначається, що організація є одним з основних
інструментів для підтримання стабільності та безпеки в
регіоні [9].
Це свідчить про те, що Казахстан надає великого
значення своєму членству в ОДКБ.
У документі також зазначено, що Казахстан проводить
у ОДКБ стратегічну лінію, у відповідності до якої
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організація є консультативним органом, що має оборонну
направленість [9].
Пріоритетними напрямками діяльності ОДКБ назва
ні формування спільних миротворчих сил, та Сил колек
тивного реагування.
У 2012–му році, коли Казахстан головував в органі
зації, однією з основних цілей держави в рамках ОДКБ
її керівництво називало запровадження колективної
системи захисту повітряного простору у центрально
азійському регіоні [9]. Досягти цієї мети вдалося у
травні 2014–го року, коли сенат Казахстану ухвалив
закон «Про ратифікацію договору між Республікою
Казахстан та Російською Федерацією про створення
Єдиної регіональної систему протиповітряної оборони
Республіки Казахстан та Російської федерації» [6].
Серед найважливіших положень договору слід назвати
те, що згідно з ним керувати об’єднаною системою ППО
двох країн буде командувач, призначений узгодженим
рішенням їх президентів [17].
Позиція Таджикистану, щодо ОДКБ є досить
однозначною. Переживши у 1992–1997 рр. громадянську
війну, ця країна чудово усвідомлює, що не має необхідних
можливостей для забезпечення своєї оборони від
зовнішніх та внутрішніх загроз самотужки.
Відображенням цього є активна позиція Таджикистану
у питаннях розвитку ОДКБ.
Як зазначено у офіційній довідці Міністерства
закордонних справ Таджикистану, участь країни у цій
організації відповідає її національним інтересам, та
дозволяє ефективно протидіяти міжнародному тероризму,
релігійному екстремізму, наркоторгівлі, а також сприяє
збереженню конституційного ладу і територіальної
цілісності держави [11].
Не випадково у документі зазначений саме такий
набір зовнішніх, та внутрішніх загроз безпеці Таджики
стану, які допомагає нейтралізувати (або, принаймні,
мінімізувати) участь країни у ОДКБ. Всі вони є
актуальними, та вже не одноразово давали про себе
знати, наносячи значну шкоду політичній безпеці цієї
центральноазійської республіки.
Так, проблема міжнародного тероризму у регіоні
пов’язана, перш за все, з подіями, які розгортаються на
території Афганістану. Таджикистан має з цією країною
кордон, загальна протяжність якого складає 1344 кілометри
[12]. Інженерне обладнання кордону відбувалося ще за
радянських часів і значною мірою було втрачене підчас
громадянської війни (1992–1997 рр.). Наразі контроль
таджицької сторони над власним кордоном здійснюється
завдяки прямій фінансовій та військовій допомозі
Російської Федерації.
Ці ж самі заходи застосовуються і у вирішенні
проблеми наркотрафіку через територію Таджикистану.
Що стосується збереження територіальної цілісності
країни, тут мова йде, перш за все, про регіон Гірського
Бадахшану, де присутні певні сепаратистські настрої.
Із необхідності вирішення цих проблем випливає і те
бачення першочергових завдань, що стоять перед ОДКБ,
яке має Таджикистан.
У вже згаданій нами довідці Міністерства закордон
них справ цієї країни зазначено, що найважливішими
завданнями організації є інтенсифікація військово–
політичної інтеграції її учасників, координація військо
вих потенціалів країн–учасниць ОДКБ, вдосконалення
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у галузі військового будівництва та військових техно
логій [11].
Тепер розглянемо взаємодію Киргизької Республіки з
Організацією Договору про колективну безпеку.
Киргизстан бере активну участь у ОДКБ і з допомогою
інших членів організації (перш за все – Російської
Федерації) модернізує свої збройні сили та підвищує їх
боєздатність. Окрім цього, як ми вже зазначали, країна
бере безпосередню участь у формуванні Колективних сил
оборони ОДКБ, та їх подальшому розвитку.
Як зазначається у офіційній довідці Міністерства
закордонних справ Киргизької Республіки, членство у
ОДКБ відповідає національним інтересам країни [10].
Це обумовлено тим, що Киргизстан зацікавлений у
збереженні стабільності в регіоні. Серед проблем, які
викликають занепокоєння влади республіки – контроль
над зовнішнім кордоном (кордон з Китаєм), а також
афганський конфлікт.
У 2013–му році Киргизька Республіка головувала
в ОДКБ. Серед її пріоритетів підчас головування у
організації були зміцнення Колективних сил оборони
ОДКБ, та зміцнення системи прикордонної безпеки [10].
Підчас головування Киргизстану в ОДКБ, президент
країни Алмазбек Атамбаєв вніс на розгляд організації
проект залізничної гілки, яка б сполучала Росію,
Казахстан, Киргизстан і Таджикистан [10]. Він був
схвалений всіма членами організації і наразі знаходиться
на стадії підготовки до реалізації.
Окрім заходів організаційного характеру, та прийняття
важливих рішень, за час головування Киргизстану у ОДКБ
на його території пройшов ряд військових навчань.
Висновки. Загалом, підсумовуючи дані, отримані нами
у ході вищенаведеного дослідження, варто відзначити
декілька важливих моментів.
По–перше, до посилення інтеграції в рамках ОДКБ
країни регіону підштовхують актуальні загрози його
безпеці, якими є експорт тероризму з Афганістану,
наркоторгівля, заморожені міжетнічні конфлікти, та
проблема Сянцзян–Уйгурського автономного району.
Вирішення цих проблем потребує зміцнення зовнішніх
кордонів регіону (перш за все – на південному
напрямку), та нарощування військового потенціалу.
Країни Центральної Азії, не в змозі самотужки вирішити
ці питання на належному рівні через брак коштів
та наукового потенціалу. Проте, їхні інтереси, щодо
забезпечення власної безпеки збігаються з інтересами
Російської Федерації, яка прагне до посилення свого
впливу у регіоні, та нейтралізації загроз терористичного
і криміногенного характеру.
По–друге, у останні роки спостерігається значна
активізація інтеграційних процесів в рамках ОДКБ.
Вона виражена у створенні Колективних сил оборони
у Центральноазійському регіоні, формуванні спільної
системи протиповітряної оборони Росії та Казахстану,
до якої має намір приєднатися Киргизстан, а також
активізацію розробки проектів, пов’язаних з військовою,
та цивільною інфраструктурою регіону.
По–третє, тенденція на зміцнення інтеграції в рамках
ОДКБ, найімовірніше, буде продовжена у найближчі
роки. Найвагомішою причиною тому є різка актуалізація
терористичної загрози, пов’язана з появою послідовників
угрупування «Ісламська держава» у регіоні. Це
терористичне формування стрімко вербує прихильників,
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серед яких є немало вихідців з країн Центральної Азії,
у Афганістані. Іншим фактором, який буде впливати на
подальше посилення взаємодії в рамках ОДКБ є російсько–
американське протистояння, що має геополітичний
характер. Для недопущення втрати позицій у Центральній
Азії, Росія буде змушена фінансувати діяльність ОДКБ,
та посилювати вплив на своїх військових союзників.
Виходячи з цього, дослідження діяльності Організації
Договору про колективну безпеку на теренах Центральної
Азії буде залишатися надзвичайно актуальним у най
ближчі роки.
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The Development of International Relations between
the Russian Federation and the States of Central Asia
within the framework of the Collective Security Treaty
Organization: driving factors, history, and perspectives
(1992–2015)
The development of international relations between the Russian Federation
and the states of Central Asia within the framework of the Collective Security Treaty
Organization between 1992 and 2015 and description of their driving factors are the
goals of this research. The article is subdivided into three semantic units. The first
of them describes the history of CSTO since the signing of the Collective Security
Treaty in 1992 to the moment of the Eurasian Economic Union formation and the
time when the first followers of the «Islamic State» terroristic organizations appeared
near the southern borders of the region. The second semantic unit includes the main
factors that threaten the regional security and stimulate the further development of
cooperation within the framework of CSTO, and delegating the organization all means
necessary to make it function like a military–political organization. The third semantic
unit of this article is dedicated to the significance of CSTO for Russian Federation
and the countries of the region. It is also aimed at learning the roles of these states
in the system of the above mentioned international organization. The author has
used general–analytical methods during his research, mainly – content–analysis and
event–analysis.
Keywords: International relations, CSTO, Russian Federation, Central Asia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Regional security.
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І. Кант та Ф. Ніцше:
два підходи до критики метафізики
Завершення метафізики є центральним положенням сучасної
постметафізичної філософії. Дистанціювання від базових презумпцій
метафізичного мислення і метафізичного способу філософування, відмова від
метанарративів є симптомами сучасної філософської ситуації. Однак критика
метафізики не є виключно сучасним явищем. Зважаючи на це, у статті
проаналізовані два основних напрями критики метафізики, які представлені
іменами І. Канта та Ф. Ніцше. І. Кант критикує метафізику за догматичність,
з якою розум підходить до задач, що йому не під силу. Однак, він вірить у
можливість створення нової, трансцендентальної метафізики за умови,
що сам розум не повинен зазіхати на предмети, знання яких йому принципово
недоступне. Ф. Ніцше розкриває основні протиріччя метафізичної установки
та вказує шлях для антиметафізиків. Спільним для цих двох мислителів є те,
що вони розвінчують претензії метафізики на абсолютне й універсальне знання,
таким чином прирівнюючи метафізику до всіх інших способів пізнання.
Ключові слова: постметафізичне мислення, завершення метафізики,
І. Кант, Ф. Ніцше.

У найзагальнішому сенсі під постметафізичною
філософією ми розуміємо ті форми мислення, зміст яких
може бути зведений до положення про «завершення
першої філософії». Ідея усунення метафізики пов’язана
з усвідомленням сучасності як завершального етапу
розвитку історії мислення, попереднім етапом якого була
також і philosophia prima. Іншими словами, дослідження
постметафізичної філософії повинно привести до
розуміння тенденцій у рамках самої метафізики, які
зумовили появу ідеї її завершення. Врешті решт, це
наближає нас до розуміння сутності самої першої
філософії не тільки як явища, що належить історії
філософії, але і як живого, актуального мислення.
Вираз «постметафізична філософія» не стільки
вказує на якийсь особливий «напрямок» у філософії,
скільки фіксує факт її дистанціювання від базових
презумпцій метафізичного мислення і метафізичного
способу філософування, парадигмальним зразком якого
треба вважати гегелівську філософію. Йдеться, перш
за все, про дистанціювання від «метанарративів» і ідеї
«макроісторії».
Можна виділити два основних напрямки критики
«першої філософії». Перший із них, що виник, мабуть,
одночасно з самою метафізикою, передбачає її бачення
як помилкового або обмеженого способу пізнання світу.
Так, ще античні скептики протиставляли переконаності
метафізиків в непогрішності Арістотеля свій безперервний
пошук істини. Саме скептичне прагнення обмежити
догматизм метафізики розвиває і доводить до свого
логічного завершення Іммануїл Кант, чітко визначаючи
межі застосування розуму. Ця ж недостатність метафізики
як методу пізнання буде об’єктом критики і діалектиків
[1, с. 4].
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Інший напрямок критики, який набув особливої
популярності в ХХ столітті, пов’язаний із розумінням
метафізики як одного з найбільш значущих елементів, що
формують образ соціокультурної цілісності, і, відповідно,
що визначив модус існування західної культури. Біля
витоків цієї критики в історії європейської філософії
стояв Фрідріх Ніцше. Як відомо, його мало турбувало,
наскільки істинним чи хибним є метафізичний спосіб
філософствування, важливіше було визначити значення
першої філософії для історії Європи. Оскільки всі
негативні тенденції сучасного йому суспільства Ніцше
приписував впливу першої філософії, критика метафізики
у нього поєднується з критикою культури. У ХХ столітті
ця ніцшеанська критика метафізики отримала розвиток
в працях Мартіна Гайдеґґера, а після стала предметом
уважного вивчення в роботах філософів–постмодерністів з
їх ідеями про онто–тео–телео–фало–фоно–логоцентризм.
Для цієї критики характерна одна важлива риса:
метафізика, будучи сенсоутворюючим елементом
культури, не може бути виключена або просто відкинута
як помилковий спосіб пізнання. Для Гайдеґґера, як,
втім, і для Ніцше, метафізика є закономірним продуктом
історичного розвитку. У цьому сенсі в завдання критики
входить не знищення метафізики, але усунення її
негативних аспектів. Іншими словами, оскільки «відкат» в
дометафізичний стан неможливий (хоча саме такі спроби
здійснює Мартін Гайдеґґер), то необхідно, в рамках
критики, «модернізувати» саму «першу філософію».
У цьому відношенні постметафізична філософія,
негативно ідентифікуючи себе з «першою філософією», є
її продовженням.
Це розрізнення двох напрямків критики метафізики
можна інтерпретувати інакше. Наприклад, І. Інішев
розрізняє в контексті сучасного постметафізичного
мислення дві стратегії подолання і критики метафізики –
позитивну і негативну. Позитивна стратегія (або «змістовно
орієнтована постметафізична філософія») націлена на
більш вихідне розуміння і осмислення феноменів, ніж
те, яке допускає горизонт метафізичного мислення.
Негативна ж стратегія (або «формальна постметафізична
установка») спрямована головним чином на «очищення»
знання і соціокультурного досвіду від різного роду
метафізичних спекуляцій і метанарративів [2, с. 13].
Мету нашого дослідження можна сформулювати так:
розглянути і проаналізувати найбільш значущі принципи
обох напрямів критики метафізики, залишаючись при
цьому у контексті постметафізичної філософії. Підґрунтям
для досягнення означеної мети можуть слугувати
праці І. Канта, Ф. Ніцше, М. Гайдеґґера, Дж. Ваттімо,
Ж. Дельоза, Ю. Габермаса та їх інтерпретації в наукових
доробках О. Л. Доброхотова, І. М. Інішева, Р. І. Данканіч,
Л. М. Сафонік та ін.
Оскільки протягом століть термін «метафізика»
використовувався якщо не як синонім для «філософії»
взагалі, то, принаймні, як найменування необхідного ядра
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будь–якої філософської концепції, остільки цей термін
виявився фактично прив’язаним – жорстко і необоротно –
до пануючого в той час типу мислення [3]. Не випадково
мислителі, критично налаштовані у відношенні до даного
стилю філософування, говорять про необхідність більш–
менш радикального переосмислення або переоцінки
метафізики. Першим у цьому ряду виступив Кант, який,
тим не менше, вважав можливим побудувати правильну,
очищену критикою метафізику на противагу догматичній.
Метафізика завжди була вченням про буття безвідносно
до його особливих предметних видів, особливо ж вченням
про вище буття, Бога, і надчуттєву, трансцендентальну
реальність. Але Кант вважав принципово неможливим
пізнання трансцендентного, надчуттєвого, доводячи, що
метафізика як пізнання позамежної реальності є в основі
своїй помилковою, та й по суті, непотрібною, і лише
за видимістю висловлює дійсні метафізичні потреби
людської істоти.
У німецькій класичній філософії 18–19 ст. в цілому
відбувався складний процес радикального перегляду старої
метафізики, парадоксально пов’язаний із реставрацією
метафізики як умоглядної картини світу. Визначальну
роль у цьому процесі зіграла критична філософія Канта,
який критикував не метафізику як науку (її необхідність і
цінність він визнавав, вважаючи метафізику завершенням
культури людського розуму), а догматичну метафізику
минулого. Своїм завданням він вважав зміну методу
метафізики і визначення власної сфери її застосування.
Розділяючи розсудок і розум, філософ показує, що
некритичне поширення діяльності розсудку за межі
можливого досвіду породжує помилки старої метафізики.
Кант пропонує програму побудови метафізики як істинної
системи (тобто такої, де кожен окремий принцип або
доведений, або в якості гіпотези призводить до решти
принципів системи як наслідків). У роботі «Які дійсні
успіхи зробила метафізика ...» він вказує на «два опорні
пункти», навколо яких обертається метафізика: вчення
про ідеальність простору і часу, що вказує на непізнаване
надчуттєве, і вчення про реальність поняття свободи, яке
вказує на пізнаване надчуттєве [4, с. 239]. Фундаментом
обох пунктів, згідно з Кантом, є «поняття розуму про
безумовне у повності всіх підлеглих одна одній умов».
Завдання метафізики – в тому, щоб звільнити це поняття
від ілюзій, що виникли через змішання явищ і речей у
собі, і уникнувши тим самим антиномії чистого розуму,
вийти до «надчуттєвого» [4, с. 239]. Справжня метафізика,
таким чином, можлива лише як систематичне знання,
виведене з чистого і «очищеного» від ілюзій розуму.
Кант ввів поділ метафізики на метафізику природи і
метафізику моралі, трактуючи останню як таку сферу,
де протиріччя чистого розуму знаходять практичне
вирішення. Для розуміння радикальної ревізії, якій Кант
піддав метафізику, слід відмовитися від будь–яких спроб
привести його філософію до згоди з традиційним вченням
про буття, вище буття, Бога. Це аж ніяк не означає, що
він просто заперечив основні ідеї традиційної метафізики.
Він відкинув їх традиційне обґрунтування, відмовився
від трансфізичної реальності, що їм приписувалася.
Самі ж ці ідеї зберігають для Канта життєво важливе
значення, заради якого, власне, він і розпочав оновлення
метафізики, принципово нове, трансцендентальне, за
його висловом, тлумачення її основоположень. Справжня
мета досліджень метафізики, – стверджує Кант, – це
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тільки три ідеї: Бог, свобода і безсмертя [5, с. 45]. Кант не
тільки не відкидає цих ідей, він систематично обґрунтовує
їх необхідність, безумовну приналежність моральній
свідомості, практичному розуму, постулати якого вони
утворюють. Єдине, від чого в межах цієї проблематики
відмовляється, і до того ж, найрішучіше, Кант – це
метафізичне твердження про можливість теоретичного
(логічного) доказу існування Бога, особистого безсмертя,
абсолютної свободи.
Арістотель починає свою «Метафізику» з тези про
те, що «всі люди від природи прагнуть до знання»,
найповнішим виявом якого є метафізика («перша
філософія») як дослідження перших причин буття або
сущого самого по собі. Через більше ніж 2000 років Кант,
по суті, повторює тезу Арістотеля, визначаючи метафізику
як природну схильність (metaphysica naturalis) людського
розуму, який досяг зрілості, що складається в його
здатності ставити і вирішувати такі спекулятивні питання,
які виходять за рамки можливого досвіду. При цьому і
Арістотель, і Кант співвідносять можливість метафізики
з природою людського розуму. Однак Кант є, безсумнівно,
найвидатнішим критиком попередньої метафізики.
Він перевершує в цьому відношенні всіх пред
ставників філософського скептицизму, який, за його
словами, постійно руйнував усі системи, які коли–небудь
виникали. Але той же Кант, що доводить принципову
неспроможність
усіх
традиційних
метафізичних
аргументів, бачив своє справжнє покликання у створенні
нової, трансцендентальної метафізики, метафізики як
науки, яка розглядалася ним як завершення культури
людського розуму.
Метафізика, оскільки вона займається своїми
традиційними проблемами, повинна бути скромною,
усвідомлюючи нездатність людського розуму переступити
прірву, яка відділяє світ явищ від трансцендентної,
недоступної пізнанню реальності. У зв’язку з цим стає
цілком зрозумілим відоме положення Канта: «... мені
довелося обмежити знання, щоб звільнити місце вірі ...»
[5, с. 31]. Якого роду знання вважав за необхідне обмежити
Кант? Пізнання явищ? Ні в якому разі. Йшлося про
претензії на пізнання непізнаваного, «про метафізичне
знання».
Яку віру має на увазі Кант? Філософ говорить про віру
розуму, тобто про постулати практичного розуму, а не про
доктринальну віру, тобто будь–яку релігію. Ще Ф. Бекон
наполягав на необхідності приборкати свавілля розуму,
що відривається від емпіричних даних, без яких змістовне
знання неможливе. Кант іде в тому ж антисхоластичному
напрямку, але, звичайно, набагато далі Бекона, оскільки
він обґрунтовує систему поглядів, яка в XIX ст. отримала
найменування агностицизму. Останній, на відміну від
філософського скептицизму античності і Нового часу,
заперечує пізнаваність лише метафізичної реальності, не
піддаючи сумніву компетенцію науки, оскільки її знання
засновані на дослідженні емпіричних даних. Отже,
теза Канта про необхідність надання місця вірі там, де
пізнання в принципі неможливе, обґрунтовує агностичну
установку щодо мети, яку переслідувала традиційна
метафізика. «Ми, – говорить Кант, – обмежили розум,
щоб він не втратив нитки емпіричних умов і не пускався в
область трансцендентальних підстав ...» [5, с. 431].
Так, у цілому система Канта – це метатеорія можливого.
І свої три «Критики» він задумував, щоб обґрунтувати
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можливість трансцендентальної метафізики. Критичний
розум для нього – це сфера чистих можливостей пізнання
і воління, де метафізика, звільнившись від догматизму,
повертається в лоно філософії. Саме тому метафізика
не може бути визнана наукою, а сам розум не повинен
зазіхати на предмети, знання яких йому принципово
недоступне.
Ставлячи під сумнів догматичну метафізику, Кант
усував не метафізику взагалі, але свого роду ідол розуму,
який виникає там, де трансцендентне некритично
«вбудовується» в буття, де здається, що абсолютне
безпосередньо дане людському пізнанню. Можна сказати,
що Кант оскаржую претензії метафізики на осягнення
граничних основ буття, на основі чого можна побудувати
єдину, зв’язну, строго обґрунтовану картину світу.
І. Кант ближче за інших філософів виявився до
розуміння буття як цінності, через його тлумачення буття
як «умови можливості» відкрився шлях до розгортання
ціннісної ідеї в метафізиці. Але все ж Кант не мислив буття
як цінність. Для Ніцше вся західна філософія є не що інше
як мислення в цінностях, більш того, філософ розуміє
її як те, що «базує цінності» [6, с. 103]. Поняття буття,
цілі та істини, що використовуються даної парадигмою,
у текстах Ніцше трактуються виключно як цінності. І
тому ніцшеанську «пере–оцінку» слід розуміти як пере–
осмислення всіх визначень сущого в цінності. Попередня
метафізика була далека від ціннісної ідеї, тому що ще не
розуміла суще як волю до влади, проте саме метафізичної
епохою до Ніцше було підготовлено виникнення ціннісної
ідеї. Метафізика Ніцше виявляється «завершенням», або
скоріше «виконанням» того, чому передує картезіанський
переворот. Метафізика Ніцше – це скоріше кінець, ніж
початок: кінець світу. Те, що вона говорить про цей світ,
про наш світ, і є те, чим він остаточно в своїй сутності є і
в вигляді чого він існує [7, с. 351].
У європейській філософії Гайдеґґером діагностується
завершення епохи метафізики, а концепція Ніцше
розглядається як її останній етап. Метафізика Ніцше
здійснює остаточне перетворення істини в цінність – саме
це Гайдеґґер вважає основним показником завершення
метафізики [7, с. 323].
М. Орбел говорить про наступні риси метафізичного
мислення, про необхідність подолання якого заявляє
Ніцше: 1) мислення світу через суб’єктивність, «Я»;
2) введення ідеї Бога як вищого принципу обґрунтування;
3) вибудовування світу в упорядковану причинно
наслідкову систему; 4) ціннісне мислення [8, с. 710].
Ми згодні з висновками С. М. Малкіної, яка в
філософії Ніцше виявляє п’ять основних напрямків
критики метафізики [9].
По–перше, з точки зору Ніцше, невиправдані претензії
філософії на «вічний» характер як її «істин», так і форм їх
вираження. Філософія прагне подолати те, що мислиться
нею як несумісне зі статусом знання, її цікавлять тільки
вічні істини, в гонитві за якими вона трансцендентує
видимий світ. Об’єктом критики Ніцше стає догматичність
цієї установки, де головною проблемою є протиріччя в
межах самої філософії: з одного боку, вона намагається
досягти абсолютної раціональності, з іншого – спирається
для цього на інтуїцію і віру. Ця претензія здається нам
подібною до критики Канта.
По–друге, філософія, підозрюючи чуттєвість у
недостатній достовірності, надмірно покладається на
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поняття як непорушні основи мислення. Проблема тут, з
точки зору Ніцше, не тільки в тому, що поняття взагалі
не можуть бути адекватними світу становлення, але і в
тому, що філософи в довершення до всього користуються
неточними поняттями, успадкованими від тих часів, коли
думка ще «була невибаглива» [10, с. 236].
По–третє, Ніцше говорить про прагнення метафізичної
філософії подолати ілюзорність. Дійсно, ще в античності
виникає розрізнення «удаваного», того, що існує «на
думку» (doxa), і істинно–існуючого, яке і складає
предмет знання (episteme). Істинне ж мислиться при
цьому як нерозривно пов’язане з логічним. Ніцше прагне
показати: саме те, що логічне, «справжнє», – це і є головна
ілюзія. У тих поняттях, на яких будується метафізика, –
субстанція, форма, рід, ідея та ін. – допускається одна і та
ж помилка: фікції приписується реальність, відбувається
онтологізація логічного.
По–четверте, метафізична філософія постійно
дискредитує афекти, смерть і тілесність. Крім того, що всі
ці фактори виявляються протилежними логічному, ідеям,
а тому вже за це заслуговують осуду, всі вони є сильними
джерелами страждань, яких людина прагне уникнути.
По–п’яте, Ніцше дорікає метафізику за недостатню
увагу до теми року і необхідності. З огляду на те,
що метафізика завжди цікавилася тим, що існує за
необхідністю, потрібно уточнити, що розумів Ніцше під
цими поняттями. В «Антихристі» Ніцше говорить про
себе, що він фаталіст в тому сенсі, що його «фатумом
було: повнота, напруга, накопичення сил» [11, с. 633].
Рок – це те, що керує світом, безособова воля до влади,
вічне повернення, відповідно, те, що противиться
року в метафізиці і релігії, виступає як Бог. Аналогічна
ситуація і з поняттям необхідності. Дельоз зазначає:
«Те, що Ніцше називає необхідністю (долею), ніколи не
виступає як скасування випадковості, але – як хаотичне
нагромадження граней гральних кісток» [12, с. 79].
Необхідність затверджується в випадковості, так само
як буття стверджується в становленні. Поганий гравець
розраховує множинність кидків, вигадуючи імовірнісний
виграш. Добрий гравець кидає кістки один раз, ставлячи
на виграш, для нього випадковість виявляється тотожною
долі. Саме про брак в метафізиці такої необхідності
одиничного, нестачу подієвості і каже Ніцше.
Загальним для всіх напрямків критики метафізики у
Ніцше виявляється те, що всі вікові претензії метафізичної
філософії викриваються як такі, в яких є реальне
протиріччя: прагнення до істини виявляється гонитвою
за ілюзією, прагнення до логічної достовірності –
заснованим на ірраціональній вірі, моральний пафос є
завісою для інстинктивних прагнень. Можна сказати, що
головний закид Ніцше до метафізичної філософії – це
докір в лицемірстві, тому, говорячи про «свободу духу»
в філософії, Ніцше висуває до неї головну вимогу: «в сто
разів перевершувати філософів та інших учнів «істини»
в строгості до самого себе, в чесності і мужності, в
безумовній волі говорити «ні» там, де це «ні» небезпечне»
[10, с. 272].
Філософська програма Ніцше складається як стратегія
подолання недоліків метафізичної думки, тому її можна
позначити як неметафізичну або антиметафізичну. Якщо
метафізична філософія будується на затвердженні під
впливом моральних почуттів уявлень про належне,
ідеальний світ, то Ніцше протиставляє їй нігілістичну
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естетику занепаду: не уникаючи ілюзорності, страждання,
мінливості тощо, черпати силу в прийнятті світу таким,
яким він є. Філософ з конструктора належного і апологета
наявного перетворюється на руйнівника [9, с. 143].
Для самого Ніцше, оскільки метафізика бачиться
вкоріненою в мові, критика метафізики є по суті критикою
мови. Досліджуючи уривок під заголовком «Феноменалізм
«внутрішнього світу»» з афоризмів Ніцше [10, с. 279],
присвячений деконструкції принципу причинності –
одного з основоположних метафізичних принципів, – де
Ман виявляє, що Ніцше насправді критикує метонімію.
Основний вплив ніцшеанської деконструкції класичної
схеми причина/ дія суб’єкта/ об’єкт ґрунтується на інверсії,
або зверненні властивостей, які в цьому особливому
випадку вважаються за своєю природою тимчасовими.
Логічна первинність у традиційній метафізиці некритично
виведена з випадкової часової первинності: ми з’єднуємо
полярність зовнішнього і внутрішнього з полярністю
причини і дії, ґрунтуючись на часовій полярності перш/
після. Ніцше показує, що насправді «причиною» причини
є наслідок, наслідком якого є поняття «причини» [13,
с. 131].
Текст Ніцше принципово різнорідний, суперечливий,
є змішанням не тільки різних смислових позицій, але
і різних стилів, що не зводяться до єдиного синтезу. Ця
суперечлива фрагментарність змушує робити висновок
про те, що «немає ніякої істини Ніцше або тексту
Ніцше» [14, с. 114], тому немає сенсу розглядати його
як глашатая якоїсь нової, «неметафізичної» істини.
Сама постметафізична позиція Ніцше вимагає, щоб ми
ставилися до філософського тексту, в тому числі до його
власного, по–іншому, ніж з точки зору опозиції «істина/
хиба». Як зауважує Дерріда, «немає ніякої «цілісності
тексту Ніцше», навіть фрагментарної і афористичної» [14,
с. 124], тому ми не можемо говорити про якийсь певний,
єдиний і несуперечливий «сенс», яким володів би цей
текст.
У ситуації принципової множинності філософія вже
не може бути нічим іншим, як інтерпретацією, причому
інтерпретацією, що не прагне виявити єдино правильну
думку, а виявляє безліч смислів тексту, не перериваючи
тим самим процес становлення смислів. Але враховуючи,
що статус самого інтерпретатора виявляється під
питанням, ми вже не можемо трактувати цю філософію–
інтерпретацію як наше суб’єктивне тлумачення світу.
Світ постметафізичного мислення розкривається в
безлічі перспектив, які лише висвічуються в різних
інтерпретаціях. Світ тут перетворюється в текст, але
без автора і без єдиного закладеного сенсу. Невпинне
становлення світу вимагає від філософа збереження
цього становлення і в думці, яка також повинна стати
плинною, – це Ніцше називає нескінченним тлумаченням
світу: «Оскільки взагалі слово «пізнання» має сенс, світ
пізнається, але він може бути розтлумаченим і на інший
лад, він не має якого–небудь одного сенсу, але незліченні
смисли» [10, с. 281].
Отже, можна зробити висновок, що постметафізичне
мислення – це не винищення метафізики у всіх її образах
(подібний негативізм є ще одним із проявів метафізичного
догматизму). Як зазначає Дерріда, межа між метафізикою
і не–метафізикою є одночасно і кордоном самого
цього опозиційного мислення: «Якщо форма опозиції,
опозиційна структура є метафізика, то ставлення
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метафізики до свого іншого не може бути опозицією»
[14, с. 119]. У зв’язку з цим постметафізичний характер
мислення у Ніцше проявляється не тільки в змістовних
висловлюваннях, але в відстані між здоровим глуздом
і риторикою, в змішанні стилів, перспектив, голосів та
інтерпретацій.
Претензії метафізики на осягнення граничних основ
буття, на основі чого можна побудувати єдину, зв’язну,
строго обґрунтовану картину світу – ці зазіхання були
оскаржені вже І. Кантом. Своєю критикою розуму він
заклав основи постметафізичного мислення. Ф. Ніцше,
не звертаючись до праць Канта, посилює його аргументи,
розробляє власну критику метафізики, яка, проте, також
може слугувати підґрунтям для постметафізичного
філософування.
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I. Kant and F. Nietzsche: two approaches to the criticism
of metaphysics
Completion of metaphysics is the central position of modern post–metaphysical
philosophy. Distancing from the basic presumptions of metaphysical way of thinking
and philosophizing, refusal from metanarratives are signs of modern philosophical
situation. However, criticism of metaphysics is not only a modern phenomenon.
Therefore, two main lines of metaphysical criticism are analyzed in this article
submitted by Immanuel Kant and Friedrich Nietzsche. Kant criticizes metaphysics
by dogmatism which mind uses for solving the issue it cannot handle. However, he
believes in the ability to create new, transcendental metaphysics only if does not
encroach on things that are not available for understanding. Nietzsche reveals the
basic contradictions of a metaphysical installations and points the way for anti–
metaphysicist. What these two thinkers have in common is that they both debunk claims
of metaphysics in absolute and universal knowledge, thus equating metaphysics to all
other ways of cognition.
Keywords: postmetaphysical thinking, сompletion of metaphysics, I. Kant,
F. Nietzsche.
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Модель «креативної соціальної філософії
освіти» у працях П. Фрейре
Розглянуто модель «креативної соціальної філософії освіти» у працях
П. Фрейре. Метою статті є дослідження складових моделі «креативної
соціальної філософії освіти» у працях П. Фрейре для радикальної перебудови
освіти та вирішення в теоретичному і практичному плані проблеми
креативної інституціоналізації системи освіти. Методологічну основу
дослідження визначає підхід, який спирається на принципи об’єктивності та
цілісності, а також на комплекс загальнофілософських та загальнонаукових
методів, зокрема: діалектичний, метод аналізу і синтезу та інші методи.
У висновку підкреслено, що згідно з думкою П. Фрейре, вільному розвитку
особистості повинна сприяти рівноправна освіта. Для тих, хто присвячує
себе завданню формування нової людини і шукає концепції та інструменти для
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експериментування, педагогічні підходи Паулу Фрейре можуть зробити значний
внесок на роки вперед. Перспективним напрямом подальших досліджень у цій
актуальній темі є проблема інформаційно–культурної компетенції людини.
Ключові слова: освіта, креативність, суспільство, дорослі, рівноправність,
навчальний процес, педагог, студент, діалог, критична свідомість.

Однією з актуальних проблем сучасності є реформу
вання освіти для різнобічної самореалізації особистості,
головними умовами якої є креативність і творчість.
Креативна теорія освіти передбачає дослідження освіти
у суспільному контексті для розуміння того, як саме
креативна радикалізація освіти може допомогти якісно
змінити суспільство та його сутність. до Перебудова
освіти у сфері креативності має сприяти розвитку сфери
набуття та використання знань, розглядатися як відповідь
на технології і тенденції глобалізації, що виникають.
Початок концепція «креативної соціальної філо
софії освіти» бере ще з 1970–80–х рр. у дослідженнях
П. Фрейре, І. Ілліча, Р. Ліктмена, К. Ліча, Г. Маркузе,
Р. Пребіша, Ч. Рейча, Р. Якобі та ін.
Цей напрям зараз очолюють філософи, культурологи,
економісти, політологи: А. Бадью, М. Букчин, Р. Даннеман,
М. Дебез, С. Жижек, Д. Келлнер, Д. Купер, Г. Мьєрі,
П. Кокшотт, А. Котрелл, Р. Курц, Р. Ліктмен, Е. Логоф,
С. Міллер, П. Орбан, Р. Штольц, Р. Якобі, А. Яппе та ін.
Незважаючи на досить об’ємний пласт літератури
з цієї проблематики, розв’язання потребує і таке
питання як дослідження складових моделі «креативної
соціальної філософії освіти» у працях П. Фрейре для
перебудови освіти та вирішення проблеми креативної
інституціоналізації системи освіти.
Таким чином, метою статті є дослідження складових
моделі «креативної соціальної філософії освіти» у
працях П. Фрейре для радикальної перебудови освіти та
вирішення в теоретичному і практичному плані проблеми
креативної інституціоналізації системи освіти.
Соціальна філософія, філософія освіти і менеджмент
в контексті формування креативності розглядаються
в «соціальній філософії освіти» як базис світоглядних
основ інституційно–громадянського процесу; освітній
процес постає у цьому контексті як об’єкт управлінського
і соціально–філософського аналізу. В цій концепції
здійснюється аналіз соціальних, світоглядних та
управлінських аспектів в моделях і методології сучасної
філософії освіти та менеджменту освітньо–виховних
процесів.
Теорія креативності освіти здійснює нормативний
вимір теорії, як практики будівництва життєвих та освітніх
альтернатив наявного. Розробка даної моделі освіти
застосовує нормативні розробки класичної філософії
освіти від греків через Джона Дьюї і критиків класичної
західної освіти, таких як Іван Ілліч і Паулу Фрейре.
Для греків філософія означає любов до мудрості (філо–
Софія) і практика філософії – це Paideia (формування,
становлення) і розвиток людини та громадянина.
На початку двадцятого століття Джон Дьюї очолив
напрям, який розробив найбільш стійкі застави прогре
сивної освіти, зв’язок освіти, креативності та демократії.
Починаючи з 1960–х років бразильський вчений Паулу
Фрейре [1] у своїх працях «Педагогіка пригноблених»,
«Освіта як практика свободи» стверджував, що стан
соціального пригноблення залежить від нерівного
доступу до освіти та її здобутків. І тому пригноблені
суспільні верстви не повинні очікувати на освіту як
подарунок від панівних класів, але повинні виховувати
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і розвивати себе. Відповідаючи на ситуацію колонізації і
гноблення, педагогіка Фрейре закликає до «деколонізації
свідомості» (conscientizacao), зокрема, відстоюючи право
тих, хто навчається брати участь у діалозі з вчителями, у
дослідженнях і повною мірою брати участь в освітньому
процесі. «Педагогіка пригноблених» вимагає створення
навчальних процесів, які будуть реально допомагати
людям розвивати себе та створювати краще суспільне
життя через соціальні перетворення і розширення прав та
можливостей. Паулу Фрейре чудово розкрив у «Педагогіці
пригноблених» стрибок від наївної усвідомленості до
критичної. Тобто, коли я відтворюю, я впевнений, що
не відтворюю, і в той же час, у мене немає ясності щодо
відтвореного мною, я наївно вважаю, що я виробляю щось
своє, але як правило, це неправда. Тому усвідомлення
робить важливою нашу роботу – ми саме допомагаємо
людині зрозуміти, що її дискурс є ідеологічним дискурсом,
запозиченим від когось ще. Творчий процес, відчужений
або ні, протікає постійно.
П. Фрейре вводить поняття «культурне нерозуміння» –
коли ти не володієш інструментарієм, щоб роздивитися, у
чому полягає опір іншого. Проектуючи це в наш досвід,
стає зрозумілим, що не можна ні наївність, ні опір
обмежувати класовими рамками. Оскільки всі ми наївні,
бо проживаємо офіційний дискурс як «реальність», так
само як всі мають потенціал до опору через побудову
дискурсів та практик, що випливають з власного досвіду
людини. Вважаємо, що саме в цьому сенсі ми розуміємо
самоосвіту, як перебування в постійній побудові самих
себе, свого людського. Виходить, питання «що робити?»
задає методологічний фокус, про який ми повинні постійно
пам’ятати; це питання ми повторюємо в кожній ситуації,
з кожною групою, оскільки тут саме і народжується те,
що потрібно робити. Це саме дослідження групових
потреб (включаючи нас як частину цих груп), це велике
вислуховування, увага, яка завжди враховує різноманіття
досвіду в процесі побудови та обміну.
І саме впевненість відносно протиріч, які містяться
в групових взаємовідносинах, робить необхідним
запитувати щоразу: «Що робити?». Тому що не існує
іншого шляху побудови колективного мислення, інакше
як через опозицію всередині самої колективності. Саме
тривалість, безперервність характеру група, здатна
створити певну суб’єктивність «у–відношенні», засновану
на конфлікті та діалозі. Саме таку суб’єктивність ми
намагаємося розвивати у самих себе і розповсюджувати
як позицію у світі.
Це симуляція якогось досвіду колективності, який зміг
би існувати реально. Коли люди живуть у цій симуляції
через метафори, вони реалізують образ якоїсь можливої
зустрічі, це наче спалах можливого; але оскільки вони
переживають метафору як досвід – адже діалог дійсно
відбувається – це також інструменталізує їхні тіла для
аналогічних дій в інші моменти їхнього життя. І якщо ми
говоримо про досвід можливого, то важливо це саме тому,
що сприяє створенню середовищ, в яких люди можуть бути
собою. Для втілення цього деякі аспекти неможливого
повинні бути перетворені в спільне можливе. Бо якщо
все найменовано, систематизовано, виникає небезпека
перетворити людину на об’єкт, зробити з неї річ, позбавити
можливості до детериторізаціі, до відмови від фіксованої
позиції, до винаходу нових полів дій і бажань. Це і надає
органічність акту навчання заради зміни.
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У книзі «Що робити – Теорія і практика в популярній
освіті» Паулу Фрейре зазначає, що перш ніж стати
хорошою політикою, організована дія є колективною
мрією. Перш ніж ініціатива перетворюється у програму і
стратегію, вона є мрією. Можна навіть сказати, що доза
анархії передує і супроводжує революційну організацію.
Це також стосується утопій: вони дають впевненість, що
між учорашнім і завтрашнім днем залишається величезна
прірва. Наше завдання – організувати утопічний
процес, не заперечуючи при цьому продуктивність
утопії. Історія нашого розвитку розуміється не тільки
як наказано – це також історія, що розуміється як
можливості у незавершеному світі. Фрейре відзначав
щодо цього, що причина жити – це становлення. Воно
не надане і не закінчене. Фрейре пропонує, щоб праця,
робота та організація вели до скорочення дистанції між
мрією і конкретністю мрії. Мрійник зустрічає іншого
мрійника, і разом вони скорочують відстань між мрією і
її втіленням. «Для цього ми й придумували «Популярну
освіту» (Popular Education), кожен день» [2, с. 101].
Систематична модель освіти виходить з того, що
освіта в цілому та освіта дорослих, зокрема, тісно
пов’язані з соціально–економічним розвитком країни.
Програми поширення грамотності і базової освіти
дорослих є основним інструментом проведення змін
у соціально–психологічній сфері та наближення до
ідеалу сучасного індустріального суспільства. Народна
освіта дорослих, educacion popular, іспанською означає
більше, ніж popular education англійською або education
populaire французькою. Цей термін містить у собі елемент
емансипації, звільнення і самовизначення пригноблених
та експлуатованих мас, визнання того, що люди, соціально
виключені з матеріальної забезпеченості, освіти і
прийняття рішень, можуть спільно відрефлексувати свою
ситуацію, усвідомити, що вона несанкціонована згори, і
зрозуміти, що вони повинні самоорганізовуватися, для
того щоб змінити структуру суспільства.
Фрейре спирався, за його власним визнанням, на
погляди «Сартра і Муньє, Еріха Фромма і Луї Альтюсера,
Ортеги–і–Гассета і Мао, Мартіна Лютера Кінга і Че
Гевари, Унамуно і Маркузе» [3, с. 14], розвиваючи власний
погляд на освіту, який виявився відповіддю на конкретні
реалії Латинської Америки.
Педагогіка Фрейре з навчання грамотності включала
в себе не тільки читання слова, але й «читання світу». Це
вимагає включення критичної свідомості (процес, відомий
португальською conscientização). Формування критичної
свідомості змушує людей задавати питання з приводу
своєї історичної і соціальної ситуації – «читати свій світ» –
з метою діяти як суб’єкти у створенні демократичного
суспільства (що було новим для Бразилії того часу). У
плані освітнього процесу, Фрейре використовував обмін
думками у формі діалогу між вчителем та студентами, в
якому обидві сторони вчаться, обидві запитують, обидві
рефлектують і обидві беруть участь у створенні сенсу.
«Звільнювальна освіта складається в актах пізнання, а
не в передачі інформації. Це – ситуація навчання, в якій
пізнавальний об’єкт... є посередником між сторонами
пізнання – вчителем з одного боку та учнями – з іншого»
[2, с. 62].
На практиці ця педагогіка починається з того, що
вчитель функціонує серед спільноти, задаючи запитання
людям і збираючи список слів, які вони використовують
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у повсякденному житті. Він починає розуміти соціальну
дійсність цих людей та розробляти список узагальнюючих
слів і тих, які можуть спонукати їх до дискусії на заняттях
в «культурних гуртках» (Circulo de Cultura) [4, с. 23].
Створюючи слова, пов’язані з життям людей, можна
ініціювати процес усвідомлення (conscientization), при
якому буде критично перевірятися соціальна побудова
дійсності.
Ідеї Паулу Фрейре справили величезний вплив на тих
ед’юкаторів, які шукали альтернативу тим традиційним
моделям освіти, в яких освіта дорослих розглядалася або
як спосіб соціальної адаптації, або як засіб соціального
відбору. У ході своєї праці і подорожей по третьому
світу та в результаті пошуків у галузі філософії освіти,
він розвинув теорію освіти неписьменних, особливо
дорослих, засновану на переконанні, що будь–яка людська
істота, неважливо чи вона «неосвічена» або як глибоко
вона занурена в «культуру мовчання», здатна подивитися
критично на свій світ у діалогічному зіткненні з іншими,
і, що вона забезпечена відповідними засобами для такого
зіткнення, приходить до нового розуміння себе, до нового
почуття гідності, і в неї з’являється (пробуджується) нова
надія. «Тепер я розумію, що я – людина, освічена людина».
«Ми були сліпими, тепер наші очі відкрилися». «До цього
слова не означали нічого для мене, а тепер вони говорять
зі мною і я можу змусити їх говорити». «Я працюю, і
працюючи, я перетворю світ» [5, с. 59].
Оскільки такий неграмотний вчиться і здатний робити
такі твердження, його світ стає радикально перетвореним
і він більше не бажає бути лише об’єктом, який відповідає
на зміни, що відбуваються навколо нього. Він більш
ймовірно вирішує прийняти на себе, зі своїми товаришами,
боротьбу, щоб змінити структури суспільства, які служили
для того, щоб пригнічувати його. Така радикальна
самосвідомість, проте, є не тільки завданням робітників
третього світу, але і людей в розвинених країнах та
усьому світі, включаючи також тих, які в розвиненому
технологічному суспільстві були (або є) запрограмованими
на підпорядкування, підкорення і таким чином є суттєвою
частиною «культури мовчання». Річард Шаулл (Richard
Shaull) у передмові до книги Фрейре зауважує, що «немає
такого поняття, як нейтральний освітній процес. Освіта
також і інструмент, який використовується, щоб сприяти
інтеграції молодого покоління в логіку існуючої системи
та призводить або до підпорядкування їй (даній системі),
або стає «практикою свободи», за допомогою якої люди
поводяться критично і творчо з дійсністю та відкривають
(виявляють), як брати участь у перетворенні їхнього
світу» [6, с. 4].
Розвиток (будь–який) освітньої методології, яка
полегшує цей процес, неминуче призводить до напруги і
конфлікту всередині суспільства. Але вона могла б також
зробити суттєвий внесок до формування нової людини і
ознаменувати початок нової ери у суспільній історії. Для
тих, хто присвячує себе цьому завданню і шукає концепції
та інструменти для експериментування, думки Паулу
Фрейре можуть зробити значний внесок на роки вперед.
Запропонований у дослідженні варіант вирішення
проблеми креативної інституціоналізації системи освіти
не вичерпує всіх аспектів даного питання. Перспектив
ним напрямом подальших досліджень у цій актуальній
темі є проблема інформаційно–культурної компетенції
людини.
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The model «creative social philosophy of education»
in the works of P. Freire
The article deals with the model of «creative social philosophy of education»
in the works of P. Freire. The purpose of this article is to study the components of
the model of «creative social philosophy of education» in the works of P. Freire for a
radical restructuring of education and solutions in the theoretical and practical terms,
the problem of the institutionalization of creative education. The methodological basis
of the study determines the approach, which is based on the principles of objectivity
and integrity, as well as on the complex philosophical and scientific methods, in
particular: the dialectical method of analysis and synthesis, and other methods.
Finally it stressed that according to the opinion of P. Freire, the free development
of personality should promote equal education. For those who devote themselves to
the task of forming a new person, looking for concepts and tools for experimentation,
pedagogical approaches Paulo Freire can make a significant contribution in the years
ahead. A promising direction for further research in this vital topic is the problem of
information and cultural competence of a person.
Keywords: education, creativity, society, adults, equality, educational process,
teacher, student, dialogue, critical consciousness.
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Влияние ранних антропоморфистов
на взгляды Ибн Таймии и формирование
ваххабитского учения
В современном геополитическом пространстве начали проявлять
большую активность ряд экстремистских, террористических группировок.
Идеология некоторых из них сформирована на ваххабитском вероучении. Это,
в первую очередь, касается группировки под названием ИГИЛ. Ваххабизму
присущи антропоморфистские представления о Создателе, которые они
позаимствовали у ранних антпоморфистов. Изучение взглядов представителей
этих сект поможет глубже понять воззрения основного предшественника
ваххабизма Ибн Таймии, собственно самих ваххабитов и их различных
современных сект, как, например, секты мадхалия. Изучение взглядов ранних
антропоморфистов поможет проследить тенденции развития ваххабизма и
ряда родственных ему сект, особенно это касается формирования и эволюции
идеологии группировки ИГИЛ.
Ключевые слова: ранние антропоморфисты, антропоморфизм, вероучение
ваххабизма, Ибн Таймия, секта, Ислам.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Актуальность изучения особенностей взглядов
ранних антропоморфистов связана в первую очередь
с тем, что они оказали одно из решающих влияний на
формирование ваххабизма, который в современном
мире он стал основой взглядов идеологов различных
радикально–экстремистских организаций и одним из
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основных компонентов учения, которое пропагандирует
террористическое квазигосударство ИГИЛ. Рассмотрение
влияния ранних антропоморфистов на формирования и
развития ваххабитского учения является необходимостью
для успешного противостояния экстремистской и терро
ристической угрозе в современном мире.
Целью нашей статьи является краткое изучение
взглядов ранних антропоморфистов и их влияние на
взгляды Ибн Таймии и современных ваххабитов. Нами
были использованы следующие методы исследования,
хронологический, аналитический, синкретический и
сравнительный.
Для того, что бы лучше понять особенности идеологии
ваххабизма (неоваххабизма), и взгляды представителей
некоторых, радикально–экстремистских группировок,
которые сформировались на основе ваххабитского
учения следует обратиться к детальному анализу учения
ранних антропоморфистов, которое позже легло в основу
формирования мировоззрения Ибн Таймии и современных
ваххабитов.
Поэтому, вкратце следует рассмотреть, кого следует
относить к ранним антропорфистам и особенности их
воззрений. Для этого мы обратимся к трудам известного
богослова и сектоведа имама Абу Мансура аль–Багдади
(ум. в 1037 г., XI в.), который пишет в своем знаменитом
трактате «Аль–фарк байналь–фирак» («Различие между
сектами и течениями»), что люди, уподобляющие
Всевышнего Аллаха сотворенному (мушаббиха) и при
дающие Богу тело (муджасима), делятся на две основные
группы:
1. Те, кто уподобляет Сущность Всевышнего Аллаха
сущности тварного;
2. Те, кто уподобляет Его атрибуты (сифаты) атрибутам
сотворенного [1].
К первой категории относятся:
1. Группа ас–сабаия (последователи Абдуллы ибн
Сабаа), называвшие имама Али «илях» (Бог), уподобляя
его тем самым Сущности Всевышнего Аллаха.
2. Группа аль–баяния – следовавшие за Баяном
ибн Самааном, который утверждал, что Бог, которому
он поклоняется, имеет форму человека, то есть у него
имеются человеческие органы тела, и что он состоит из
света, и что когда–нибудь все члены его тела исчезнут,
кроме лика. Следует отметить, что подобные взгляды
имеют ваххабиты, которые утверждают, что у Всевышнего
лик из света скрытый за завесами.
3. Группа аль–мугирия, которая была так названа
по имени основателя Мугиры ибн Саида аль–Иджли,
утверждавшего, что Бог, по его мнению, имеет части тела
в форме букв. Мугира ибн Саид и его сторонники сказали,
что Баян ибн Саман пророк. И они поклонялись мужчине
из света, имеющему органы и одетому в корону.
4. Группа аль–мансурия, следовавшая за Абу Мансуром
аль–Иджли, который уподобил себя Богу, объявив о своем
вознесении на небо, где якобы Аллах, погладив его Своей
рукой по голове, сказал ему: «Сын Мой, донеси от Меня
людям то, что слышал ты из слов Моих».
5. Группа аль–хаттабия, обожествлявшая имамов, в
частности, Абуль–Хаттаба аль–Асди.
6. Группа, обожествлявшая Абдуллгъа ибн Муавию
ибн Абдуллагъа ибн Джафара.
7. Группа аль–Хулюлия, утверждавшая, что Аллах
вселялся в личности имамов, и потому поклонявшаяся им.
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8. Группа аль–Хулюлия аль–Хильмания, основатель
которой Абу Хильман ад–Димашки утверждал, что
Всевышний Аллах Своей Сущностью вселяется в каждый
красивый образ. По этой причине Абу Хильман совершал
земной поклон («суджуд») перед каждым творением,
имеющим красивую форму.
9. Группа аль–Муканнаия аль–Мубайида, считавшая,
что ее основатель аль–Муканна является Богом,
приобретавшим в каждое время определенный образ.
10. Группа аль–Азафира, утверждавшая божествен
ность ее основателя – Ибн Аби аль–Азафира, убитого в
Багдаде [1].
Из
вышеперечисленных
групп
для
нашего
исследования представляет особый интерес группа баяния,
так как, именно ее взгляды, скорее всего, и стали основой
для формирования антропоморфистской идеологии Ибн
Таймии, а затем и М. ибн Абд аль–Ваххаба.
Что касается, Баяна ибн Самаана, то он был
приверженцем крайних взглядов и кроме антропо
морфизма приписывал божественность имаму Али.
Он пропагандировал свою идеологию во втором веке
по хиджре, на территории Ирака, но сам он подобно
основателю ваххабизма был родом из Неджда. Эти
события произошли еще при жизни саляфитов, то есть
начало распространения антропоморфистских взглядов
относится к рубежу VII–VIII вв.
А. Аль–Багдади на 54 странице своей известной книги
«Миляль валь нихаль» сказал, что представители секты
аль–баяния сказали, что дух Аллаха вошел в пророков
и что Баян ибн Саман отрицал обязанности и разрешал
совершение запретного Он утверждал, что дух имамата
перешел к нему от Мухаммада ибн Ханафии. Баян ибн
Саман заявил, что его бог один в один подобен человеку.
Также он утверждал, что в 138 аяте суры «Аль–Имран»
сказано именно о нем и провозгласил себя пророком
и предпринимал попытки отменить шариат пророка
Мухаммада и провозгласить свой. Он написал письмо
имаму аль–Бакиру с требованием принять ислам и
последовать за ним.
В свою очередь Баян ибн Самаан стал учителем
Джаада ибн Дирхама (казнен в 724 г. в Куфе) – основателя
секты джабритов. аль–Джаад ибн Дирхам был первым, кто
объявил идеи о сотворенности Корана, которые позднее
были заимствованы мутазилитамии и ваххабитами. Он
был наставником последнего омейядского правителя
Марвана аль Химара и основателя секты джахмитов
Джахма ибн Савфана.
Имам Ас–Суютый в своей книге «Аль аваи» написал,
что Джаад ибн Дирхам, был первым, кто привнес в
исламский мир убеждения о том, что Аллах не может
говорить и был первым, кто сказал, что Коран сотворен
и что Всевышним не было сказано, что там написано. Он
был первым, кто стал отрицать атрибуты Всевышнего.
Одним из учеников Ибн Дирхама, как мы упомянули,
был Джахм ибн Сафван, который значительно развил
учение джабризма и рассматривал не только проблемы
связанные с предопределением. Он утверждал, что рай и
ад являются временными и преходящими обиталищами
людей (Позднее такие убеждения пропагандировал Ибн
Таймия). Коран он не считал предвечным (Кадим) и
утверждал, что он был сотворен Богом. Также он отрицал
возможность лицезрения Аллаха праведниками в раю. Его
секта получила название джахмитской.
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Ваххабиты утверждают, что первым, кто стал
утверждать что Аллах не находится на Троне стал Джаад
ибн Дирхам, считая это убеждение еретическим. Однако
имам Аль Багдади в книге «Аль фак байналь фирак»
передал слова имама Али, что Аллах существует вечно,
не изменяясь, и что Он создал Трон, что бы показать свое
могущество, а не как место для себя. Таким образом,
получается, ваххабиты обвиняют в ереси имама Али об
уровне знаний, которого с похвалой отзывался сам пророк
Мухаммад.
В вопросе о сущности Аллаха джахмиты являются
пантеистами и говорят о том, что он находится везде и
пребывает с каждым из созданий. Богу нельзя присвоить
свойства какой–либо твари, ибо Он есть целокупность их
всех.
Далее имам Абу Мансур аль–Багадади, в книге «Аль–
фарк байналь–фирак» выделяет среди тех, кто уподобляет
Его атрибуты (сифаты) атрибутам сотворенного
следующие группы:
1. Группа аль–хишамия, основатель которой Хишам
ибн аль–Хакам уподоблял Аллаха человеку, утверждая
при этом, что размер Бога, по его мнению, равен семи
пядям и что его Бог является телом («джисм»), имеющим
границы, а также длину, ширину, глубину, цвет, вкус и
запах. Передают также, что этот муджассим утверждал,
что Бог, по его мнению, подобен слитку серебра и
жемчужине округлой формы. Рассказывают еще, как
он однажды, указав на гору аль–Кубайс, сказал, что эта
скала больше по размеру, чем его Бог. Передают также
слова Хишама, в которых он утверждал, что луч света,
исходящий от этого божества, соединяется с тем, на что
направлено его видение.
2. Группа аль–хишамия, следующая в своем неверии за
Хишамом ибн Салимом аль–Джавалики, который заявлял,
что Бог, по его мнению, по форме подобен человеку и что
верхняя часть тела у этого божества – полая, в то время
как нижняя – массивная, плотная. И еще он говорил, что
у его Бога есть черный локон волос и сердце, из которого
бьет мудрость.
3. Группа аль–юнусия, основанная Юнусом ибн
Абдуррахманом аль–Кулями, который полагал, что
Аллаха вместе с Его троном несут ангелы, несмотря на
то, что Он сильнее их, подобно тому, как птицу аль–карки
(вид гуся) несут ее лапки, несмотря на то, что сама птица
сильнее своих ног.
4. Последователи Дауда аль–Джавариби, считавшего,
что Всевышний Аллах имеет все человеческие части тела,
кроме половых органов и бороды.
5. Группа аль–ибрахимия, основанная передатчиком
хадисов Ибрахимом ибн Абу Яхья аль–Аслями, который в
свое время был обвинен еще и в фальсификации хадисов,
помимо исповедования им доктрины ат–ташбих.
6. Кадаритская группа аль–хабитыя, следовавшая
заблуждениям Ахмада ибн Хабита, принадлежавшего
к мутазилитской группе ан–Наззама. Основатель аль–
Хабитыя называл Ису ибн Марьям, алейхи ссалям,
вторым Богом, который будет судить людей в День
Воскрешения, утверждая, что он во всем подобен
Аллаху.
7. Группа аль–каррамия, утверждавшая, что Всевыш
ний Аллах является телом, имеющим границы и предел,
а также что Он является местом для сотворенного, и что
Он буквально соприкасается с Аршем.
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Из перечисленных здесь представляет интерес для
исследования группа Хишама аль–Хакама, группа аль–
юнусия, группа каррамия. Сказано, что Хишам аль–Хакам
был одним из первых, кто стал уподоблять Бога человеку.
Имам Аль–Багдади называет его Хишам аль–Хакам
Ар–Рафиди [2]. В книге «Аль–фак байналь фирак» он
сообщает о нем следующие сведения: «Хишам ибн аль–
Хакам утверждает, что его объект поклонения есть тело,
обладающее границами и пределом, и что его божество
характеризуется длиной, шириной и глубиной. Длина
его равна ширине, а ширина его равна глубине. Затем он
утверждает также, что его объект поклонения является
сияющим светом и сверкает наподобие чистого слитка
серебра, а также переливается со всех сторон, подобно
жемчугу округлой формы. Также он утверждал, что его
божество обладает цветом, вкусом, запахом и «маджасса»
(возможностью осязания), что его цвет – это его вкус, его
вкус – это его запах, а его запах – это его «маджасса».
При этом он полагал, что его цвет и вкус не есть качества,
отличные от него, но что он сам является ими (этими
качествами). Затем он сказал: «До сотворения всех вещей
был только Аллах, и не было никакого пространства.
Потом Аллах сотворил пространство посредством
Своего движения и сразу же занял в нем место. Трон
Аллаха и является Его пространством (местом, где Он
пребывает)». Некоторые передают от Хишама, что он
сказал о своем божестве следующее: «Его длина (и,
соответственно, его ширина, и глубина) составляют семь
пядей. Таким образом, он уподобляет Аллаха человеку,
размер которого обычно составляет семь пядей». Глава
мутазилитов Басры Абу Хузайль упоминает в некоторых
своих книгах, как он однажды встретил Хишама в Мекке
у горы Абу Кубайс и задал ему вопрос: «Кто обладает
большим размером? Тот, кому ты поклоняешься, или эта
скала?» Хишам ар–Рафиди отвечал ему, указав жестом на
гору: «Аллах наблюдает за этой горой и гора эта больше
Него». Ибн ар–Раванди рассказывает в некоторых своих
книгах, что Хишам, в частности, утверждал следующее:
«Между Аллахом и сотворенными телами, которые
можно познать путем органов чувств, существует
относительное подобие, и если бы не это подобие (между
Аллахом и сотворенными существами), то сотворенные
тела никогда бы не указали на Его существование».
Аль–Джахиз аль–Мутазили передает в некоторых своих
трактатах, что Хишам говорил следующее: «Поистине,
Всевышний Аллах знает то, что находится в недрах земли
посредством луча света, один конец которого соединен с
Аллахом, а другой прорезает глубины земли. И если бы не
это касание Его лучом того, что пребывает за оболочкой
сотворенных тел, то для Него было бы невозможно
познать и увидеть то, что находится внутри этих тел или
за ними».
В своих книгах Абу Иса аль–Варрак упоминает,
что некоторые из последователей Хишама ибн аль–
Хакама говорили, что Всевышний Аллах буквально
касается Трона. Поэтому сам Он не отделен от Арша, и
Арш неотделим от Него». Ибн Таймия и современные
ваххабиты имеют такие же убеждения как Хишам аль–
Хакам привнесший идеи антропоморфизма.
Также Ибн Таймия и ваххабиты позаимствовали идеи
секты каррамия и юнусия. А именно: мнение группы
аль–юнусия, которые полагали, что Аллаха вместе с Его
троном несут ангелы и представление секты каррамия
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о том, что Всевышний Аллах является телом, имеющим
границы, и что Он буквально соприкасается с Аршем.
В книге «Аль–фарк байналь фирак» имама Абу Мансура
аль–Багдади, говорится, что к группе антропоморфистов,
уподобляющих сифаты Аллаха сыфатам сотворенного,
относятся и те, кто уподобляет Волю (аль–Ирада)
Всевышнего Аллаха воле сотворенного, как это делают
басрийские мутазилиты, утверждавшие, что Аллах
желает желаемое Им посредством сотворенной Им воли.
(Подобные убеждения позаимствовала современная
партия «Хизб ут–Тахрир»).
Также антропоморфистами были некоторые бас
рийские мутазилиты. Они считли, что Божественная воля
идентична воли человека или способность разговора у
Бога аналогична человеческой. Опираясь на формальную
логику, мутазилиты считали, что Аллах должен занимать
определенное место в некоем пространстве [3]. Эти
убеждения также было заимствовано Ибн Таймией и
далее ваххабитами.
К группам ранних антропоморфистов относятся также
и некоторые рафидитские секты, приверженцы которых
заявляли, что Аллах не может обладать знанием о той или
иной вещи, пока эта вещь не получит свое бытие. Поэтому
они утверждали сотворенный характер Знания Аллаха,
подобно сотворенному характеру знания кого–либо из
людей.
Далее Абу Мансур аль–Багдади на стр. 333 пишет о
несоответствии исламу убеждений антропоморфистов.
«Согласились шейхи «Ахлю Сунны» относительно
(абсолютного) отрицания подверженности Всевышнего
Аллаха недугам, печали, боли, наслаждению и
тому подобному. А также высказали единое мнение
относительно отрицания (в отношении Аллаха) дви
жения (аль–харакя) и покоя (ас–сукун). Это являет
собой противоположность мнению рафидитов из
группы «аль–Хашимия», которое заключается в
допустимости утверждения, что Всевышний Аллах может
характеризоваться движением, а также в противовес
заявлению их о том, что местонахождение Всевышнего
явилось следствием Его движения. Равным образом
это мнение противоречит позиции «Ахлю Сунны валь
Джамаа», которое состоит в недопустимости утверждения
в отношении Аллаха утомления, отдыха, печали, радости
и боли. Да будет возвышен Аллах от всего этого великим
возвышением!» [4].
Далее он говорит: ««Сошлись ученые в том, что
Всевышнего Аллаха не охватывает место и, что не
течет над Ним время. Противоположного мнения
придерживались люди, относящиеся к группам «аль–
Хишамия» и «аль–Каррамия», которые заявляют, что
Аллах буквально соприкасается с Троном (Арш). Сказал
Повелитель правоверных Али, да будет доволен им Аллах:
«Поистине, Всевышний Аллах сотворил трон, дабы явить
Могущество Свое, но не как место для Сущности Своей».
И также сказал: «Был Всевышний Аллах, и не было места,
и сейчас Он такой же, каким был до сотворения места».
На предыдущей странице книги Аль–Багдади сказал:
«И отрицают ученые «Ахлю Сунны» предел (аль–нигая)
и границу (аль–хадд) в отношении Творца этого мира.
В противоположность мнению рафидита Хишама ибн
аль–Хакама, заявившего, будто размер объекта его
поклонения равен семи пядям, (исходя из измерения пяди,
приложимого к объекту поклонения его), а также позиции
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группы «аль–Каррамия», утверждающей, что Всевышний
Аллах имеет предел со стороны соприкосновения с
Троном и не ограничивает Его с пяти других сторон».
Исламские ученые сказали про Аль–Багдади
следующее. В частности Имам Таджуддин ас–Субки
(717–771 х/1318–1370 гг., XIV в.) в книге «Табакат
аш–Шафиийя аль–кубра» сказал: «Имам великого
уровня и высокой степени, обладатель больших знаний,
равных которому нет ни в фикхе, ни усул аль–фикхе,
ни в математике, ни в таухиде. Его имя и авторитет
распространились далеко, у него брали знания множество
жителей Хоросана. Сказал Шейхуль Ислам Абу Усман
ас–Сабуни (373–449 х/983–1057 гг., Х–XI вв.): «Он
был имамом в науке усуль и предводителем Ислама
по единогласию ученых обладающих достоинством.
Знать его видела предводителем, имамы называют его
великим имамом…». Сказал Абдул–Гъафир аль–Фариси
(451–529 х/1059–1135 гг., XI–XII вв.): «Он устаз, совер
шенный имам, обладатель наук, факих и усулий, писатель
и поэт, грамматик и искусный математик…». Про Аль–
Багдади уважительно говорил и Аз–Захабий, которого
ваххабиты признают одним из авторитетных ученых.
Аллегорический (иносказательный) подход, (тавиль),
соответствующий исламскому вероучению и исполь
зуемый богословами усматривает чисто метафорические/
образные выражения, например, «око» – знание,
внимание, находится везде, знает обо всем. Его развивали
мутазилиты и шииты, а впоследствии – «поздние»
мутакаллимы (как среди ханафитов–матуридитов,
так и среди ашаритов) [5]. Подобный подход тавиль
является классическим для исламского богословия и
единственно верным способом передачи того, что сказано
в Коране.
Кроме вышеупомянутых сект и групп к ранним
антропорфистам относят группу под названием хашавия
(хашавитов). Известно, что «аль–хашавия» – это именно
та группа, которая явно отклонилась от исповедования
акыды танзих (неподобия), произнося о Всевышнем
Аллахе возмутительные речи, в основе которых лежат
их (аль–хашавия) искривлённое понимание и ничтожное
воображение [6]. И как бы ни старались эти люди
представить себя следующими за «ас–саляфу ссалих»
(праведными предшественниками), в действительности
они не следуют за ними. Среди ранних хашавитов
источники упоминают Ахмада аль–Худжайми, Мудара
ибн Халида ал–Куфи и др.
Уже в те времена исламские ученые противодействовали
распространению не соответствующих Исламу убеждений
антропоморфистов. Передают, что Имам Иззуддин ибн
Абдуссалям (577–660 х/1181–1262 гг.), живший на рубеже
XII–XIII вв., в своей книге «Аль–Мильхату фи иътикъади
Ахлюль Хакк» сказал: «Хашавиты, уподобляющие
Аллаха созданиям, делятся на две группы: одни заявляют
о своих убеждениях открыто «подобно тому, как клянутся
перед вами, и при этом полагают, что они правы. Так
знайте: они – лжецы», ко второй группе относятся
хашавиты, прикрывающиеся салафизмом для достижения
определенных целей, они «хотят быть верными и вам
[выявляя перед вами свой иман], и своему народу
[отрекаясь перед неверными от веры]». Что же касается
настоящих салафов, то они придерживались принципов
таухида и очищения (танзих) Аллаха от всех недостатков,
они были далеки от ташбиха (уподобления) и таджсима
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(придания тела). Именно поэтому все нововведенцы
старательно относят себя к салафитам.
Подобную тактику в наше время избрали ваххабиты,
которые, по сути, в вопросах вероучения мало чем
отличаются от хашавитов.
Как известно антропоморфизм возник во времена
жизни саляфитов, и одним из первых, кто упоминал о
них, был имам Абуль Хасан Аль–Ашари. Также в числе
первых упоминаний об антропоморфистах со стороны
исламских ученых ханбалитского мазхаба относятся к
XI веку. ИмамАбу Мухаммад ат–Тамими аль–Ханбали
(401–488 х/1010–1095 м), упоминая о последствиях
заблуждений некоторых людей, считающих себя
ханбалитами, но уподобляющих Аллаха творению,
сказал: «Поистине, достоинство мазхаба было изгажено
настолько, что не очистится до Судного Дня».Об этом
упомянул Ибн аль–Джаузи, на 97 странице книги «Даф
шубах ат–ташбих» [7]. Он характеризовал ранних
антропоморфистов как ханбалитов, хотя большинство
ученых потом сказали, что они называли себя ханбалитами,
но не имели отношения к этому мазхабу.
Имам, муджтахид, кади Абу Бакр ибн аль–Араби
аль–Малики (468–543 гг. х 9979–1149 гг.) сказал в книге
«Аль–’Авасым мин аль–Кавасым» (Изд. Дар ат–Турас.
cтр. 208–213): «2) Захириты – их две группы:
1. Следующие внешним текстам в убеждениях и в
основах.
2. Следующие внешнему в основах.
Эта группа, взявшая внешние смыслы в убеждениях,
находится на краю «ташбиха» (уподобления), также
как первая на краю «таътыля» (опустошения). Я уже
настрадался от них в путешествиях, и они помногу
мешали мне, и больше всего я встречал их в Египте, Шаме
и Багдаде.
Они утверждают, что истинно Аллах Всевышний
лучше нас знает о Себе, Своих атрибутах и творениях, и Он
наш учитель. Когда Он сообщает нам о Своем повелении,
то мы верим в него так, как Он сообщил и убеждены в
этом так, как Он поведал. И они сказали, когда услышали
аяты и хадисы «Неужели они ожидают чего–либо иного,
кроме как того, что Аллах явится к ним вместе с ангелами,
осененный облаками…» (2:210), «и твой Господь придет с
ангелами, выстроившимися рядами» (89:22), «Всевышний
Господь наш нисходит к нижнему небу», что Аллах
двигается, перемещается, приходит и уходит с места
на место. Когда же услышали «Милостивый истава над
Аршем» сказали, что истинно Аллах сидит на нем (Арше),
соприкасается с ним и, что он больше на 4 пальца, так как
невозможно, чтобы Он был меньше и невозможно, чтобы
был подобен, ибо «Нет ничего подобного Ему», поэтому
Он больше Арша на 4 пальца (Ныне подобных убеждений
придерживаются ваххабиты).
Далее автор продолжает: «Мне сообщила группа
из ахлю–Сунна в городе Салям, что туда из Нишапура
прибыл устаз Абуль–Касим Абдул–Карим ибн Хавазин
аль–Кушайри ас–Суфи. Он организовал собрание для
зикра на котором присутствовало много народа и прочел
чтец «Милостивый истава над Аршем». Тогда один из них
сказал мне: «И я увидел …встающих во время маджлиса
и говорящих «Он сидит, сидит», возвышая голоса. К ним
направились сунниты из последователей аль–Кушайри из
присутствующих и повздорили две группы. Сторонники
аль–Кушайри загнали их в мадраса Низамиййа и пустили
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в них стрелы. Погибла часть из них, а лидер и несколько
смельчаков исчезли оттуда, а восстание и вспышка
успокоилась» [8].
Также сообщается, что в те времена антпоморфисты
имели следующие убеждения: «Так же они сказали:
«Истинно Он [Аллах] говорит буквами и звуками», и
ложно относят это к имаму Ахмаду ибн Ханбалю. Над
ними овладела ложь в плоть до того, что они сказали:
«Поистине буквы предвечны». Так же они сказали, что
у Него есть рука, пальцы, предплечье, локоть, голень,
нога, Он наступит ею, когда пожелает. А так же то,
что Он смеется, ходит и бежит (Эти убеждения также
свойственны ваххабитам).
Передал мне мой доверенный учитель, что Абу Я’ля
Мухаммад ибн аль–Хусейн аль–Фарра – … в Багдаде –
говорил, когда поминал Аллаха и то, что передано в
текстах Корана и Сунны об атрибутах, которые понимают
буквально, он говорил, что верит во все это, кроме бороды
и аврата. Пределом их слов было то, что они сказали:
«Кто желает познать Аллаха пусть посмотрит на самого
себя, поистине он и есть Аллах, кроме того, что Аллах
чист от недостатков (болезней), предвечный, нет начала у
Него, Вечный без конца, из–за хадиса Пророка «Поистине
Аллах сотворил Адама по Его образу», в другой передаче
«по образу Милостивого», и это достоверно, поэтому у
Аллаха такой же лик, мы не отрицаем его и не толкуем
их абсурдными толкованиями, которыми не будет доволен
разумный человек».
Исламские ученые говорили о приверженцах
антропоморфизма следующее. Сказал Иззуддин ибн
Абдуссалям (577–660 х/1181–1262 гг.) в своей книге «аль–
Мильхату фи иътикъади Ахлюль Хакк»: ««Хашавиты,
уподобляющие Аллаха созданиям, делятся на две группы:
одни заявляют о своих убеждениях открыто «подобно
тому, как клянутся перед вами, и при этом полагают,
что они правы. Так знайте: они – лжецы» (смысл суры
«аль–Мужадалат», аят 18), ко второй группе относятся
хашавиты, прикрывающиеся салафизмом для достижения
определенных целей, они «хотят быть верными и вам
[выявляя перед вами свой иман], и своему народу
[отрекаясь перед неверными от веры]» (смысл суры «ан–
Ниса», аят 91).Что же касается настоящих саляфитов,
то они придерживались принципов таухида и очищения
(танзих) Аллаха от всех недостатков, они были далеки
от ташбиха (уподобления) и таджсима (придания тела).
Именно поэтому все нововведенцы старательно относят
себя к салафитам. В одном из стихотворений по этому
поводу сказано: «Они относят себя к Ляйли, но Ляйли
далека от них». Как можно утверждать, что саляфы
придерживались идей таджсима, ташбиха и не выступали
против этих [дурных] новшество? Ведь Аллах в Коране
сказал (смысл): «Не смешивайте истину [которое было
ниспослано вам] с ложью, (т.е. с вашей выдумкой), не
скрывайте истины (т.е. описание пророка Мухаммада),
зная, что это истина» (сура «аль–Бакара», аят 42), (смысл):
«[Вспомни, Мухаммад] как с тех, кому даровано Писание,
Аллах взял завет, [говоря]: «Вы непременно будете
разъяснять Писание людям, не будете [ни от кого] скрывать
его». Но они отшвырнули [этот] завет и получили за это
ничтожную плату. Сколь мерзко то, что они получают!»
(сура «алу–Имран», аят 187), (смысл): «Чтобы ты
разъяснил людям то, что было ниспослано им [т.е. прежним
посланикам из дозволенного и запретного], – быть может,
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они одумаются» (сура «ан–Нахль», аят 44). Как известно,
ученые являются наследниками пророков, поэтому
они обязаны продолжать их дело, в Коране по этому
поводу сказано (смысл): «И пусть будет из вас община,
которая будет призывать к добру, побуждать к благому
и отвращать от дурного. И будет таким людям счастье
[получение рая]» (сура «аль–Имран», аят 104). Одним из
самых больших зол является приписывание телесности
Аллаху и уподобление Его созданиям, а величайшим
благодеянием является вера в единобожие и очищение
Аллаха от всех недостатков. Саляфы же молчали потому,
что в их времена это новшество (бид’а) еще не появилось,
но известно, что они выступили против тех, которые были
им известны. Именно поэтому мусульманам удалось
одержать верх над кадаритами, джахмитами, джабритами
и другими сектантами. Это был их джихад, и этот джихад
был двух видов, словом и мечом. Чем же отличаются
хашавиты от других нововведенцев (мубтадиъов)? Только
тем, что скрывают свои убеждения. «Они могут скрыть
свои [греховные дела] от людей, но не скроют их от
Аллаха, так как Он знает, когда они втайне замышляют
неугодное Ему. Но Аллаху известно то, что они вершат»
(смысл суры «ань–Нисаъ», аят 108). Всем сектам
ученые отвечали открыто, кроме хашавитов, которым
ученые отвечали таухидом и очищением Аллаха от всех
недостатков. Поэтому хашавиты долгое время оставались
униженными. «И стоит им только зажечь огонь войны
[с пророком Мухаммадом], Аллах [немедля] гасит его.
Они усердствуют на земле, [творя] нечестие, но Аллах не
любит творящих нечестие» (смысл суры «аль–Маидат»,
аят 64). Несмотря на это они до сих пор используют
все возможности, все смуты, чтобы проявить свое
учение» [9].
Отсюда следует, что в основу убеждений Ибн Таймии
и ваххабитов легли взгляды различных сект ранних
антпоморфистов. Дальнейшее изучение особенностей
их вероучения поможет более детально понять процесс
формирования ваххабизма и современных неовах
хабитских сект и в частности учения, которым ныне
руководствуется печально известная группировка ИГИЛ.
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Effect of early anthropomorphist the views of Ibn Taymiyya
and the formation of the Wahhabi teachings
In today’s geopolitical space we started to be more active number of extremist
and terrorist groups. The ideology of some of them formed on the Wahhabi doctrine.
This primarily concerns the group called LIH. Wahhabism antropomorfistskie inherent
idea of the Creator, which they borrowed from the early antpomorfistov. The study of
the views of members of these sects will help to better understand the views of the main
precursor of Wahhabism, Ibn Taymiyya, in fact themselves Wahhabis and their various
modern sects such as Madhalim sect. The study of the views of early anthropomorphist
help track trends in the development of a number of Wahhabism and its related sects,
especially the formation and evolution of the ideology LIH groups.
Keywords: early anthropomorphists, anthropomorphism, doctrine of Wahha
bism, Ibn Taymiyyah, a sect of Islam.

Маєвська Л. Б., кандидат історичних наук, fat–agha@yandex.ru
Вплив ранніх антропоморфистів на погляди Ібн Таймії
і формування ваххабитського віровчення
В сучасному геополітичному просторі почали проявляти все наростаючу
активність ряд екстремістських, терористичних угруповань. Ідеологія деяких
з них сформована на ваххабитському віровченні. Це, в першу чергу, стосується
угруповання під назвою ІДІЛ. Ваххабізму притаманні антропоморфистські
уявлення про Творця, які вони запозичили у ранніх антпоморфистів. Вивчення
поглядів представників цих сект допоможе глибше зрозуміти погляди
основного попередника ваххабізму – Ібн Таймії, власне самих ваххабитів і їх
різних сучасних сект, як, наприклад, секти мадхалія. Вивчення поглядів ранніх
антропоморфистів допоможе простежити тенденції розвитку ваххабизму і
ряду споріднених йому сект, особливо це стосується формування та еволюції
ідеології угруповання ІДІЛ.
Ключові слова: ранні антропоморфісти, антропоморфізм, віровчення
ваххабізму Ібн Таймія, секта, Іслам.
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Логіко–семантичні основи принципу
«Чжен мін» в ранньому конфуціанстві
Розкрито перспективи застосування інструментарію логіко–семан
тичного аналізу в історико–філософській реконструкції «Чжен мін» в
ранньому конфуціанстві. Відкритість питання про коректність визначень
логіка, нумерологія і протологіка в історії китайської класичної філософії,
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не заперечує плідності використання методів логічної формалізації та
семантики в розкритті специфіки поглядів мислителів Давнього Китаю.
Конфуціанський принцип «Чжен мін» унаочнює нам специфіку тлумачення
стосунку між позначуючим та позначуваним, що постає проблемою
відповідності належного і дійсного.
Ключові слова: логіка, епістемологія, ім’я, позначуюче, позначуване,
лі, вень.

Методологія історико–філософського дослідження
творчої спадщини китайських мислителів є надзвичайно
складною і, водночас, нагальною темою наукової роботи.
Унаочнена, в контексті відмови від європоцентристської
монолінійності, проблема категоріального інструмента
рію аналізу східних філософій, спонукає нас віднайти
метапарадигмальні значення понять: релігія, філософія,
логіка, міфологія тощо. Безперечно актуальним є
питання коректності інтерпретації китайської духовної
традиції, як такої, що містить історію філософської
думки, історію логіки чи історію науки. Самобутність
і оригінальність китайської культури, спонукає нас
ставити питання про проблематичність перекладу її
текстів, про необхідність створення цілком оригінального
теоретико–методологічного підходу в їхній рецепції та
інтерпретації.
Дійсно, абсолютна більшість концептів китайської
інтелектуальної спадщини, вимагають від європейських
дослідників чималих зусиль в розумінні і поповнення
лексикону запозиченими поняттями та неологізмами.
Певна річ, вичерпна й абсолютна об’єктивна
змістовна і смислова реконструкція тексту, автор якої
не наш сучасник і не належить до спільного з нами
культурного простору – мета практично недосяжна.
Це лише орієнтир прагнень науковця, що спонукає
нас до критичної вимогливості та дисциплінованості в
дослідженнях.
Одним з найбільш поширених, аргументів на користь
заперечення перспективності намагань віднайти в
історії східних культур історію філософської думки, є
нерозривність раціональної та ірраціональної складових
в творчості «невестернізованих» мислителів Індії, Китаю,
Тибету тощо. Історія східних духовних традицій – предмет
дослідження, що руйнує стандарти європоцентристської
інтерпретації. В них ми не знаходимо поступальної
диференціації науки та релігії, філософії та міфології.
Виокремлення філософської складової та намагання її
аналізу без одночасного осягнення решти ірраціональних
смислів, на жаль, є редукцією предмету дослідження з
істотним його спотворенням. Однак, погодившись з цим
слушним аргументом, ми ризикуємо цілковито втратити
можливість досліджувати творчу спадщину східних
мислителів. Зокрема, постає питання, чи можливо
бути, наприклад, буддологом, без досвіду буддійських
практик? Та, якщо наша відповідь – не можливо, то ми
обмежимо предмет буддології лише сучасними течіями
та школами буддизму. Адже, жоден з гуру сьогодення
не може бути визнаний достеменним представником,
наприклад, середньовічної йогачари, а практикування
котроїсь з давніх традицій буддизму лише на підставі
збережених писемних джерел – також має низку вад,
що поза сумнівом призводять до спотворення предмету.
Тому, жоден сучасний дослідник не мав би морального
права досліджувати спадщину індійських логіків, що
творили в період розквіту індійської схоластики. До
того ж, адепт сучасної тхеравади мав би визнати власну
некомпетентність у вивченні проблематики сучасного
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дзен–буддизму, а конфуціанці мали б не зазіхати на
дослідження даосизму, тощо.
Виправданим маємо визнати міждисциплінарний
підхід в сходознавчих студіях, який активно застосовують,
зокрема, компаративісти. Певна річ, що історик
філософії має залучати методологічний інструментарій
логіки, культурології, естетики, етики і психології,
літературознавства і філології. Однак найбільш складним
і важливим для нашої роботи є з’ясування саме історико–
філософських принципів та підходів, що матимуть
максимально високий рівень ефективності в дослідженні
духовних традицій Сходу.
Якщо, дослідження доробку індійських мислителів
в царині логіки не викликають заперечень, щодо їх
предметності, то спроби реконструкції розвитку цієї галузі
знання в китайській філософській культурі викликають
чимало питань.
Вітчизняне філософське китаєзнавство, через
специфіку реалій розвитку науки в СРСР фактично
знаходиться на початковій стадії свого становлення.
Поширеним є збіг наукової зацікавленості філософів,
філологів, істориків та політологів в тематиці досліджень.
Це, зокрема, ми спостерігаємо в матеріалах більшості
науково–практичних конференцій, що відбулися в Україні
протягом останніх років, та присвячені китаєзнавчим
дослідженням.
Директором центру сходознавства Національного
університету «Києво–Могилянська академія» та авто
ром робіт присвячених філософській думці Китаю
є доктор філологічних наук В. Резаненко. Одним з
провідних вітчизняних спеціалістів в галузі китайської
філософії є завідувач відділом Далекого Сходу Інституту
сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
та голова Української асоціації китаєзнавців, доктор
філософських наук В. Кіктенко. Також вагомий внесок
в розвиток вітчизняного китаєзнавства зробили С. Вовк,
О. Бойченко, С. Капранов, А. Стрєлкова, А. Усик.
Традиційно найпотужнішим визначають французьке
китаєзнавство. Серед сучасних дослідників філософії
Китаю у Франції особливої уваги заслуговують роботи
Ф. Жюльєна, А. Шенг–Ванг, К. Деспо, Ж.–П. Редінг.
Тематика пошуку ознак розвитку автентичної і
оригінальної логіки в історії китайської культури,
привернула увагу багатьох дослідників. Традиційно
вважають, що першими це питання актуалізували: Янь
Фу, котрий стверджував наявність в І цзін методу дедукції,
та Ху Ши, котрий проголосив існування «конфуціанської
логіки». Також увагу дослідників, в цей період, привертав
доробок пізніх моїстів. Слід визнати вагомість внеску
польського науковця Я. Хмєлєвського, представленого
нам в роботі «Language and logic in ancient China: collected
papers on the Chinese language and logic», в історію розвитку
даної проблематики. Наступною важливою подією став
твір Харбсмейера К. «Language and Logic» виданий у
поєднанні з книгою Нідема Дж. «Science and Civilisation
in China», в якому автор окреслив вразливість інтерпре
тації розмислів китайських мислителів категоріями
європейської логіки. Дедалі більш поширеними стають
настанови визначати «Мо цзи» єдиним джерелом
дослідження китайської протологіки, залишаючи І цзін
джерелом нумерології. Аргументованою сьогодні є
думка, що в давньокитайській філософії не було цілком
тотожних західним логічним вчень та епістемології. З
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певними відмінностями, але подібно в цілому, означеної
позиції притримувались і притримуються: Фен Юлань,
Ч. Хансен, А. Грем, Дж. Нідем, А. Кобзєв, С. Риков.
Однак термін логіка в контексті дослідження китайської
філософії не втратив своєї актуальності. Так зокрема,
цей підхід ми знаходимо в роботах Зонгюан Суна «Meta–
Research in Chinese Logic» та Веймін Суна «Chinese Logic
and the Absence of Theoretical Sciences in Ancient China» та
докторській дисертації А. Крушинського «Логіка давнього
Китаю» і роботах А. Донца.
Відкритим для сучасного наукового товариства є
питання, коректності розкриття своєрідності китайської
логіко–епістемологічної думки або теорії пізнання за
допомогою сучасного логічного інструментарію, та
пояснення причин такої специфіки.
Дослідження філософської спадщини Конфуція,
здебільшого, актуалізує етико–соціальну тематику його
міркувань. Саме крізь таку призму, й витлумачують сенс
принципу «Чжен мін». Ми ж в даному дослідженні маємо
на меті з’ясувати перспективи застосування методів
логіки в реконструкції змісту і специфіки розвитку
конфуціанського принципу «Чжен мін» та його впливу на
історію філософської думки не лише конфуціанства але й
даосизму.
Наслідуючи настанову Артема Кобзєва, ми приймаємо
в даному дослідженні розрізнення: «китайської класичної
філософії», що є: «… сукупністю усіх оригінальних,
самостійних народжених в Китаї філософських вчень, без
додання сюди будь–яких теорій, так чи інакше пов’язаних
з іноземними джерелами, в тому числі й буддизму.»;
«філософії в Китаї», що: «охоплює також філософські
вчення, які прийшли в країну зовні і сповідуванні
іноземцями або сприйняті китайськими мислителями
в необробленій формі (переважно в XIX–XX ст.)» [1,
с. 9]; та «китайської філософії», що й буде основою
предмету нашого дослідження, адже ми розглядаємо
розвиток принципу «Чжен мін» від першого його
формулювання в епоху Чжаньго до актуалізації в період
Неоконфуціанства.
Роль принципу «Чжен мін» для китайської філософії
складно переоцінити: «Самобутня китайська логіка мін–
бянь («мистецтво суперечки») основну увагу зосереджує
на процедурах «виправлення імен» (чжен мін), що
містять аналіз понять (мін), суджень (ци), умовиводів
(шо) і доведень (бянь) Ден Сі і Конфуцій сформулювали
проблему співвідношення імені (поняття) і реальності,
Гунь сунь Лун і Сюнь Цзи створили логічне вчення,
спрямоване на реалізацію цієї програми чжень мін,
а розробка і узагальнення ідей відносно судження,
умовиводу і доведення були здійснені в логіці мо бянь (мо
цзін) Мо цзи» [2, с. 6].
Судити про те, хто вперше в китайській філософській
культурі актуалізував проблему правильності імен,
надзвичайно складно. З високою імовірністю ми можемо
припустити, що конфуціанський принцип «Чжен мін»
став відгуком створеній в школі Мін цзя проблематиці.
Але, як відомо, твори Хуей ши не збереглися, а доступний
для дослідження текст «Ден Сі–цзи» найімовірніше є
підробкою зниклого твору Дена Сі. Тому судити про зміст
філософських пошуків представників Мін цзя в VI ст. до
н.е. ми можемо лише опосередковано і гіпотетично.
Ми вже зазначили усталеність думки про те, що:
«в тлумаченні Конфуція принцип виправлення імен
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виступав необхідною умовою здійснення етико–
політичних положень його вчення» [3, с. 100]. Без зазіхань
на вичерпне розв’язання проблеми ствердження чи
заперечення існування самобутньої китайської логіки, ми
можемо розкрити зміст принципу «Чжен мін» з позицій
інструментарію логіки. В «Лунь Юй» читаємо: «Якщо
імена невірні, то слова не мають під собою основи. Якщо
слова не мають під собою основи, то справи не можуть
здійснюватись. Якщо справи не можуть здійснюватись,
то ритуал і музика не перебувають у розквіті. Якщо
ритуал і музика не перебувають у розквіті, покарання
не застосовуються належним чином. Якщо покарання
не застосовуються належним чином, народ не знає,
як себе поводити. Тому благородний муж, надаючи
імена, має вимовляти їх вірно, а те, що вимовляє, вірно
здійснювати. В словах благородного мужа не має бути
нічого неправильного» [4, с. 332]. Подане в цьому уривку
розрізнення позначаючого і позначуваного, звісно, ще
не є свідченням актуалізації в ранньому конфуціанстві
проблеми універсалій в найзагальнішому її значенні.
На перший погляд, в Лунь Юй ми знаходимо ознаки
«номіналізму» в тому сенсі, що позначуване постає
тут, як первинна основа, без якої ім’я – позначаюче
визнано порожнім і хибним. Однак, загальна специфіка
конфуціанської традиції не дозволяє нам припустити,
що ім’я витлумачували довільним і умовним. Людина
в ранньому конфуціанстві визнається такою, що не
створює імена, а лише відповідальна за правильність їх
висловлювань.
Як позначаюче, так і позначуване конфуціанці розуміли
дійсними самодостатньо. Ознак актуалізації проблеми
їх онтологічного статусу або обумовленого відношення,
ми, в філософській спадщині раннього конфуціанства,
не знаходимо. Для тлумачення конфуціанського «Чжен
мін» маємо визначити представлене в ньому розуміння
істинності. За визначенням знаного російського
логіка О. Смірнової: «Логіка, як і раніше лишається
теоретичною наукою, що досліджує не «природні
здібності» мислення людини, а способи розмірковувань,
що об’єктивно забезпечують істинність висновку за
умови істинності засновків» [5, с. 136]. Поширена в
історії новочасної філософії та актуальна для наукового
дискурсу сучасності кореспондентська теорія істини
суголосна тут давньокитайській думці в тому, що
правильне найменування – відповідність позначуваного
і позначуючого, а отже і умова істинності засновків
будь–яких міркувань. Однак, попри формальну
наявність в міркуваннях конфуціанців імплікації,
ми не можемо стверджувати сформованість теорії
силогізму в давньокитайській філософії. Правильне
найменування – це умова успішної дії, а не умовиводу.
Отже наведене визначення логіки не може бути визнаним
актуальним для раннього конфуціанства. Критерій
істинності, в даному контексті це, по–перше, правильне
найменування, по–друге, результат дії (слід наголосити,
що в давньокитайській культурі діями вважали прояви
як фізичної, так і ментальної активності), а в цілому – це
відповідність лі.
Термін лі зазвичай перекладають як: пристойність,
стриманість, культурність, етикет, церемонія, обряд,
ритуал, правило, норма, принцип, резон. Як наголосив
вітчизняний дослідник А. В. Усик, первісно це слово
в буденному вжитку означувало розмежування полів,
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а згодом, оброблення, шліфування дорогоцінного каміння
[6, с. 157]. В цілому лі – основа впорядкування, оформлення,
удосконалення та гармонізації Всесвіту. Виконання лі, на
думку Конфуція – не лише засіб конструктивної участі
у всіх взаємопов’язаних подіях Піднебесся та їхнього
впорядкування, але й процес поступового якісного
покращення рівня моральності індивіда.
Позначуюче – імена, що вкорінені в мову та
писемність, а останні, як відомо, в китайській культурі
витлумачуються як людське вень. Це одна з надзвичайно
важливих категорій китайської культури. Її переклад
охоплює наступні значення: писемність, писемна культура,
культурність, цивілізованість, гуманітарність, просвіта,
освіта, література, стиль, вишукане мовлення, ошатність.
Етимологію вень дослідники пов’язують зі словами:
татуювання, візерунок, орнамент. Крім людського вень
розрізняють: небесне вень – зорі і сузір’я; земне вень –
обриси обрію (передовсім гір), візерунки на шкірі
тварин та їхніх слідів. В найбільш широкому значенні
вень – втілена у конкретних речах універсальна основа
впорядкованості Всесвіту, орнаментально–візерункова
репрезентація його гармонії. Отже позначуюче – ім’я,
цінність якого самодостатня.
Денотатами вимовленого імені, є як позначувана річ
так і ієрогліф. Відкритим можемо визнати питання: «…
якою мірою культура, що ґрунтується не на алфавітному
(в нейросеміотичних термінах лівопівкульному), а на
ієрогліфічному (правопівкульному) принципі, тим не
менш в підході до числа і логічного умовиводу співставна
з алфавітною культурою грецького типу» [7, с. 8]. Певна
річ, в китайській філософській культурі ми не знаходимо
підстав для формування теорії понять подібної до
арістотелівської. Специфіка обсягу речей, що через своє
наймення реферують до певного давньокитайського
ієрогліфу, здебільшого руйнує перспективи його
родо–видового визначення. Адже, ієрогліф, в даному
контексті, – символ, підмет якого охоплює низку
значень, що пов’язані між собою лише ним самим, а не
пов’язаністю можливих визначень денотатів. Засади
такої особливості, вкорінюють китайську ієрогліфічну
писемність до традиції «І цзін», де кожна гексаграма –
символ втаємниченого розмаїття образів і значень. Звідси,
унікальна особливість нумерології, що на думку багатьох
дослідників, витіснила з історії китайської філософії
зародки протологіки. Нумерологія (сяншучжі–сюе) –
формалізована теоретична система, елементами якої є
числові комплекси і числові структури, пов’язані між
собою, головним чином, не за законами математичної
логіки, а асоціативно та символічно.
Як приклад, ми можемо взяти одну з базових триграм
≡ (Цянь), яка згідно китайської традиції є позначуючим
наступних позначуваних: небо, перше, єдність, творчість,
сила, енергійність, керівництво, породження, батько,
правитель. Стверджувати, що триграма, як позначуюче
є найменуванням позначуваного, ми не можемо, а отже
нам вкрай складно аналізувати її за допомогою усталених
в європейському науковому дискурсі теорій референцій.
По суті, в даному контексті сама триграма постає як
позначуване, а поняття, що висловлюють її сенс, є
позначуючими. Зображення триграми – це позначуване,
а її позначуюче – її ім’я Цянь (яке, до речі, має власний
ієрогліф). Значення ж, символом яких є Цянь, також в
свою чергу є позначуючим того, що їх позначує.
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Очевидність і загальновизнаність прагматизму, як
ключової характеристики конфуціанської пізнавальної
настанови, не спростовує рис кореспондентської
істини в міркуваннях давньокитайських мислителів.
Правильність імені – це, на думку конфуціанців, запорука
відповідності належного і дійсного, і навпаки, не вірне
найменування – помилка, що призведе до хибної дії.
На противагу своїм опонентам моїстам, конфуціанці
не стверджували необхідності своєрідної «верифікації»
правильності найменування. Як ми вже зазначали,
критерієм вірності, для них виступав не результат дії,
а її відповідність лі. Причому ця відповідність, мала
для них передовсім контекстуальну значимість. Тобто
була тим, що вказує на інтегрованість позначуваного до
системи стосунків, що значно перевершували вузьке
коло безпосередніх контактів цього суб’єкта. Загальний
характер конфуціанської філософської культури дозволяє
нам стверджувати, що кожне позначуване виступало для
них саме суб’єктом дії, як глобальної взаємодії кожного
елементу Піднебесся.
Правильне ім’я для конфуціанців, це не лише бути
тим, ким ти маєш бути, але й бути тим ким ти насправді
є. Помилкова дія, викликана невірним найменуванням,
подібна до брехні й самообману. Причини самої
можливості такої помилки, стали темою тривалої
полеміки китайських мислителів, що справила потужний
вплив на подальшу історію філософії в Китаї.
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Logical and semantic basis for the «Zheng Min» approach
to early Confucianism
The article discusses the potential of using of logical and semantic analysis
tools to reconstruct the history and philosophy of «Zheng Min» in the context of early
Confucianism. The clarity of the issue of the correctness of certain definitions in terms
of logic, numerology and proto logic in the history of classical Chinese philosophy
does not prevent the successful use of methods involving logical formalization and
semantics in the analysis of the specificity of the views of thinkers in Ancient China.
The Confucian approach by «Zheng Min» shows us the specifics of the interpretation
of the relation between the designatum and the denotatum when translated under the
conditions of the correlation between the correct and the valid.
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Пословицы, мудрые слова и вопросы–ответы
как одни из методов воспитания Корана
Говориться о примерах, мудрых словах, вопросах и ответах как
о воспитательном методе Корана. Отмечается, что арабские поэты
доисламского периода широко пользовались такими способами. В статье
дается классификация арабской притчи средневековыми учеными, обращаясь
к примерам из Священного Корана. Указывается на их роль в воспитании
человека.
Ключевые слова: Коран, воспитание, пословица, мудрые слова, вопросы –
ответы.

(стаття друкується мовою оригіналу)
В качестве одного из методов воспитания, исполь
зуемых в Коране, является притча. С помощью пословиц
и сравнений абстрактные объекты доводятся до
состояния ощущения и прикосновения, таким образом,
происходит серьезное воздействие на осознание человека.
Эти представленные примеры заставляют человека
погрузиться в размышления, приглашает его размышлять
об этом и потустороннем мире, и он под воздействием
результатов конкретных примеров определяет истинный
путь. В этих примерах затрагиваются различные тематики,
показываются пути решения проблем регулирующих
духовную и материальную жизнь человека.
Священный Коран, который являлся источником, на
который ссылались средневековые филологи, не обошел
стороной арабскую народную устную литературу, а
так же пословицы и примеры, уместно обращаясь к
ним, тем самым значительно расширил свой потенциал
красноречия и стилистики.
Те же ученые, считали использование соответствую
щих пословиц и примеров, для внятного и ясного
доведения определенных случаев и ситуаций, одним из
методов до коранической арабской поэзии [7, с. 25].
Согласно заметкам средневекового ученого Суюти,
взаимосвязь между пословицами и примерами должна
быть очень близка и к тому же совпадать с происходящими
событиями, в противном случае не будет ни какого смысла
обращаться к ним [3, с. 41].
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Мысль, сказанная Суюти, примерно в том же виде
отмечена автором книги « »لاثمالا ةرهمجАбу Хилал
Аль–Аскери. Он отмечает, что все мудрые изречения
называются притчами. Если говорящий хочет донести
свои мысли красноречиво, то он должен обратиться к
притчам соответствующим по смыслу его словам [2, с. 32].
С этой точки зрения арабские притчи подразделяются
на следующие виды:
1. Короткие притчи: это в основном народные идиомы
и выражения, которые не всегда требуют подчинения
грамматическим нормам.
2. Письменные притчи: это притчи сказанные в
основном людьми высокой культуры и морали как
поэты, проповедники, мыслители, в том числе и притчи
собранные в хадисах.
3. Сравнительные притчи: сюда относятся композитные
примеры, розарии, басни и т.д., которые используются
ораторами как сравнения с чем либо для выяснения и
объяснения чего либо, другому. Путем этих примеров,
создаются глубокие мысли и прекрасные картины как
результат умственного и чувственного подхода.
Последний пример притчи, который развился после
снисхождения Корана с тех времён, был использован
в особой форме арабскими поэтами, писателями,
философами, мыслителями и проповедниками с большим
мастерством. Эти люди пользующиеся умением уместно
использовать коранические притчи, со временем начали
изучать и исследовать чудесный стиль формулировки
Корана и детальные описания, выраженные в раскрытии
значения мысли и отличительные свойства от других
изречений. В таких древних языках как арамейский,
персидский, индийский и греческий так же дается
широкое место использованию притчей. С этой точки
зрения, аллегорические притчи и мудрые слова в «Калила
и Димна» имеют большое значение. Благодаря переводу
Абдуллах ибн аль–Мугаффа на арабский язык, это
произведение заново получило жизнь и дала мощный
толчок восточному творчеству и умению использовать
притчи. Но в этих притчах больше предрассудков и в
сравнении с притчами Корана они выглядят слабо. И
это стало причиной того, что арабы мусульмане не были
склонны использовать их. Если обратим внимание на
Священный Коран, то увидим, что говорится в ней о
притчах:
َ َلا
ُ ثْمَألا ُم
ْ كَل اَن
... ضَو
َ بَر
…и Мы приводили вам притчи [Ибрахим: 14/45].
َ  ٍل...
ُ ك نِم ِنآْر
ُ ثَم ِّل
ْ ساَّنلِل اَن
قَلَو
َ ض ْد
َ بَر
ِ قْلا اَذهَ ي
ِ ف
Мы уже привели людям в этом Коране любые
притчи… [Ар–Рум: 30/58].
Если принять во внимание, что умение приводить
примеры и проводить сравнения требует очень высокого
интеллекта и подготовки, а так же определенного
соответствия, то мы сможем осознать, насколько велико
значение, уделяемое примерам.
Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:
َ ضَن ُلا
ْ بِر
تَو
ُ َساَّنلِل اه
َ ثْمأَْلا
َ قْع
ِ كْل
ِ ي اَمَو
ِ َنوُمِلاَعْلا اَّلإِ اهَُل
Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их
только обладающие знанием [Аль–Анкабут: 29/43].
Примерно та же мысль упоминается в суре Аз–Зумар
в 27–ом аяте.
Как видно с последнего перевода, приведенные
притчи, хотя и адресованы всему человечеству, только
ученые и осознавшие истину поймут их и сделают
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заключение. В общем, искусство приводить примеры
требует большого внимания. Ведь не каждый человек
имеет такую способность, как приводить примеры, говоря
иначе, не каждый может соблюдать условия использования
примеров. Примеры надо приводить вовремя и к месту,
приведя пример не вовремя теряется смысл и ценность и
если можно так сказать, становится причиной смешивания
мыслей. Самый выделяющийся момент употребления
примера не вовремя, можно увидеть на примере Сатаны.
Он попытался привести пример для Аллаха, а в результате
был проклят и изгнан. И так, использование примеров
Всевышним Аллахом с целью воспитать людей, имеет
совершенно иной характер.
Всевышний Творец ради того, что бы направить
своих рабов на путь истинный позволяет себе приводить
различные примеры и в одном из аятов говорит:
َ ب اَّم ًال
ُ ضو
َ يْح
ْ ت
ْ بِر
َ ف اَم
َ قْو
َ َاه
َ س
َ ض
َ ثَم
َ ع
َ ًف ة
ِي َال َهَّللا َّنإ
ِ ي نأ َ ي
ّ ُ بَّر نِم
ف
ّ ِك َنيِذَّلا اَّمأََو ْمِه
َ َف ْاوُنَمآ َنيِذَّلا اَّمأ
َ ي
َ ف
َ ْاوُر
َ قَحْلا ُهَّنأَ َنوُمَلْع
َ ي ًال
ُ ب ُهَّللا َداَرأَ اَذاَم َنوُلو
ف
ُ ض
َ ي
َ ث
َ ق
َ ب يِدْه
ِ َثَم اَذـه
ِ ك ِه
ِ يَو ًاري
ِ ِه
ِ ب ُّل
ّ
ْ
ّ
ك
ل
ُ
ب
ه
إ
ال
َ
لا
ف
سا
ق
ني
.
ُ ض
َ ث
َ
َ
ِ ي اَمَو ًاري
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о
комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали,
знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые не
уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил
эту притчу?» Посредством нее Он многих вводит в
заблуждение, а многих наставляет на прямой путь.
Однако вводит Он в заблуждение посредством нее только
нечестивцев [Аль–Бакара: 2/26].
ْ
ّ َيِلْوأَ ِهَّللا ِنوُد نِم اوُذَخ
ّ َتَذَخ
َ تا َنيِذَّلا ُل
َ كنَعْلا ِل
ثَم
ُ تو
َ ثَم
َ ب
َ ك ءا
ِ تا
َ
ً
ُ كنَعْلا
ّ
ْ
ْ
ْ ت
ب
ُ ي
ُ تو
ُ تو
َ ب
َ ي اوُنا
َ بلا َنهَْوأ َنإَِو اتي
َ ي
َ َنوُمَلْع
ِ بَل
ِ ك ْوَل
Те, которые взяли себе покровителей и помощников
помимо Аллаха, подобны пауку, соткавшему себе жилище.
Воистину, самое непрочное жилище — это жилище паука.
Если бы они только знали! [Аль–Анкабут: 29/41].
ُ ي ْمَل َّم
ّ َث َةاَرْو
َ تلا اوُلِّمُح َنيِذَّلا ُل
َ حْلا ِل
ثَم
َ ثَم
َ ك اَهوُلِمْح
َ ُلِمْح
ِ ي ِراَم
َسأ
ْ ف
َ ًارا...
Те, кому было поручено придерживаться Таурата
(Торы) и которые не придерживались его, подобны ослу,
который везет на себе много книг… [Аль–Джумуа: 62/5].
َ ف ًالُجَّر ًال
َ ش
ض
ُ كَر
ُ س ًالُجَرَو َنو
َ تُم ءا
َ بَر
َ ثَم ُهَّللا
َ سِكا
َ ًامَل
ِ ش ِهي
َ
ً
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ي لهَ ٍلُجَرِّل
َ يِوتس
َ ب ِهَّلِل دْمَحلا الثَم ِنا
َ ي اَل ْمهُُرثكأ ل
َ َنوُمَلع.
Аллах приводит в качестве притчи мужа,
принадлежащего нескольким несговорчивым партнерам,
и мужа, принадлежащего только одному человеку. Равны
ли они в притче? Хвала надлежит Аллаху, но большинство
их не знает этого [Аз–Зумар:39/29].
َ ك ِهِروُن ُل
ْ ك
ْ ب
ّ َتاَواَم
سلا ُروُن ُهَّللا
َ شِم
َ ف ٍةا
َ ٌحا
ِ ضْرأَْلاَو
ِ صِم اَهي
ِ ثَم
ْ ب
ٌ يِّرُد
ٌّ ي
صِمْلا
ُ قو
َ َك اَهَّنأ
َ كْو
َ ب
َ ش نِم ُد
َ ف ُحا
َ ٍةَرَج
ِ ك ةَُجاَجُّزلا ٍةَجاَجُز ي
ُ ش اَّل ٍةِنو
ُ َي اه
ْ ت
ْ ت
ّ َبْرَغ اَلَو ٍة
ّ َي ٍة
بُّم
ُ ض
َ يَز ٍة
َ يَز ُدا
َ كَرا
َ قْر
َ ك
ِ ي
ِ ي
ِ ْمَل ْوَلَو ُءي
َ سْم
ْ ُي ٍروُن ىَلَع ٌروُّن ٌراَن ه
ْ بِر
ت
ُ ُهَّللا
َ س
َ ي نَم ِهِروُنِل ُهَّللا يِدْه
َ ش
َ يَو ُءا
َ ض
َ ساَّنلِل َلا
ُ ش ِّل
ْ ٌميِلَع ٍء
ثْمأَْلا
َ ي
ِ ك
ِ ب ُهَّللاَو
Аллах – Свет небес и земли. Его свет в душе верующего
подобен нише, в которой находится светильник.
Светильник заключен в стекло, а стекло подобно
жемчужной звезде. Он возжигается от благословенного
оливкового дерева, которое не освещается солнцем
только с востока или только с запада. Его масло готово
светиться даже без соприкосновения с огнем. Один свет
поверх другого! Аллах направляет к Своему свету, кого
пожелает. Аллах приводит людям притчи, и Аллах знает
о всякой вещи [Ан–Нур: 24/35].
Интересно, для чего приведены все эти примеры
в Коране? Какая польза от них? После тщательного
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исследования упомянутых примеров в слове божьем,
можно сказать, что они использованы в следующих
целях:
1. Что бы облегчить понимание мысли;
2. Что бы прояснить их цель;
3. Что бы извлечь урок.
Хотим отметить, что приведенные в Коране притчи
с целью воспитания людей действительно проясняют
мысль, устраняют путаницы, говоря образно, являются
одним из мощных средств помогающих приблизить
отдаленное.
Аль–Заркаши в своем произведении «يف ناهربلا
 »نآرقلا مولعпишет об арабских притчах: «С помощью
примеров, мы раскрываем сложные в понимании мысли.
Тем самым определяются их смыслы, скрытое становится
явным. Таким образом, проливается свет на вещи. Великий
Аллах, ради прояснения посланных аятов использует
притчи не только в Коране, но и в других священных
книгах» [5, с. 489].
Притчи отличаются своей лаконичностью и
способностью быстро распространятся из уст в уста. Когда
человек сталкивается с ситуацией, он пытается привести в
пример притчу, что бы посоветовать или преподать урок.
Священный Коран, тонко используя притчи и мудрые
слова, отмечает их важность в воспитательной методике
[6, с. 33].
Шейх Ахмад Хасан Аль–Багури изучал отношение
пророка Мухаммеда (мир ему и его семье) к народным
сказаниям и притчам, а так же степень их использования.
Он пишет: «Пророк (мир ему и его семье) уделял
достаточное место притчам и народным сказаниям
для того, что бы обучить сподвижников и объяснить
им коранические смыслы. Что бы привести духовный
смысл в чувственное состояние он искусно пользовался
притчами и строил свое преподавание на высоком уровне.
Если его стиль жизни и изречения как пророка, говоря
ُ ٰىَوهَْلا ِنَع
языком Корана, принять как от Аллаха (ي اَمَو
َ قِطْن
Он не говорит по прихоти (Ан–Наджм: 53/3)), значить
смысл пророческих или священных изречений, относятся
к самому Аллаху. Следовательно, мы можем осознать
сущность того, насколько важно Аллаху использование
народных сказаний» [4, с. 13].
Обращая внимание на аяты Корана, мы осознаем
важность притчи в процессе воспитания и видим, что
этот метод, имеющий воспитательное воздействие, играет
роль связующего звена между истиной и чувствами. Если
принять во внимание что слово Аллаха имеет вечную
сущность, то мы должны отметить, что метод притчи, как
и другие воспитательные методы, является показателем
одного из самых важных путей достижения истины и
до последнего дня наставляющим на путь истины сына
человеческого.
Среди воспитательных методов Корана вопросы и
ответы так же имеют особое значение. Во время беседы,
вопрос по поводу какой либо темы, адресованный
говорящим к слушающим, привлекает их внимание. Они
быстро начинают искать на него ответ или надеются,
что говорящий сам ответит на заданный вопрос. В
это время все внимание концентрируется на данной
теме. Возникает сильная связь между говорящим и
слушателями. Сотворение мира, создание человека,
человеческое счастье, поклонения и другие темы
связанные с риторическими вопросами, являются одним
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из самых прекрасных воспитательных методов Корана в
воспитание человека и в направлении его на истинный
путь. Обратим внимание на несколько аятов в суре
«Аль–Аляк», обращенных к пророку (мир ему и его
семье). Мы сможем заметить, на сколько влиятелен этот
метод:
َيأََرأ
َ ي يِذَّلا
َ ِك نإ
ْ ت
ْ ص اَذإِ ًاد
ْ ت
َ ْوأَ ىَدهُْلا ىَلَع َنا
َ بَع ىهَْن
َ يأََرأَ ىَّل
َب َرَمأ
َ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
تلا
َق
و
ى
.
أ
ر
أ
ي
ت
إ
ن
ك
ذ
َب
و
ت
و
ل
َى
.
أ
ل
م
ي
ع
ل
م
َ
َ ْ َ َ ْ ب
َ  ىَر.
ِ
ِ َي َهَّللا َّنأ
َ
ِ َ َ َ َ
Что ты думаешь о том, кто мешает рабу, когда тот
молится? Что ты думаешь, а если он был на правом пути
или призывал к богобоязненности? Что ты думаешь, а
если он счел ложью истину и отвернулся? Неужели он не
знал, что Аллах видит его? [Аль–Аляк: 96/9–14].
На эту тему можно привести из Корана очень много
притч, но из–за того, что технические возможности и
объем статьи ограничены, мы вынуждены остановиться
на вышеописанных примерах.
Известный толкователь Корана Сейид Кутб пишет
в своих трудах о вопросах и ответах, об их воздействии
на воспитание и мысль человека: «Мысль, рождённая
вопросами и ответами в Коране настолько широка,
что охватывает самые важные темы небеса и землю,
сотворенную на земле воду, мир растений, горы, моря,
человеческие нужды, правление человека на земле,
выход из тьмы пустыни и морей и многое другое. И
каждый раз ставится вопрос «Есть ли божество кроме
Аллаха». В результате вопроса и ответа, глубина мысли
сосредоточенная всего лишь в нескольких аятах, изумляет
человека. На мгновение человек начинает путешествовать
по вселенной. И на этом праведном пути он замирает
перед грандиозностью и величием творений Аллаха. Это
величие заставляет его мыслить, возрождает все нюансы
его воображения и в конечном итоге он соглашается
сдаться Богу. Именно это является величием и славой
божественного метода воспитания» [9, с. 61].
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and a question and answer which are methods of education of Koran. It is noted that
the pre–Islamic Arab poets also have used such methods. In article was given the
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Прислів’я, мудрі слова і питання–відповіді як одні з методів
виховання Корану
Говориться про приклади, мудрі слова, питання і відповіді як про виховний
метод Корану. Відзначається, що арабські поети доісламського періоду широко
користувалися такими способами. У статті дається класифікація арабської
притчі середньовічними вченими, звертаючись до прикладів з Священного
Корану. Вказується на їх роль у вихованні людини.
Ключові слова: Коран, виховання, прислів’я, мудрі слова, питання –
відповіді.
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Витоки та еволюція знань
про конфлікти з етнополітичною складовою
від Стародавньої епохи до Новітнього часу
Аналізуються витоки та періодизація еволюції знань про конфлікти з
етнополітичною складовою, починаючи з часів Стародавнього Китаю та
Греції, включаючи епохи Середньовіччя, Відродження, Нового та Новітнього
часів. Обґрунтовується доцільність поділу цього складного і суперечливого
процесу на чотири періоди: описувальний, осмислювальний, пошуковий та
аналітичний. Дається розгорнута характеристика першого, описувального
періоду та часткова – другого, осмислювального періоду. Ця періодизація
вперше уводиться у широкий науковий обіг.
Ключові слова: еволюція, періодизація, війни, конфлікти з етнополітичною
складовою,
етнополітична
конфліктологія,
описувальний
період,
осмислювальний період.

Процес зародження, становлення та розвитку
етнополітичної конфліктології, як і багатьох інших наук
чи наукових галузей, був досить тривалим, надзвичайно
складним і суперечливим. На жаль, ані у зарубіжній,
ані у вітчизняній відповідній науковій літературі
спеціальних публікацій, присвячених аналізові цього
процесу поки що немає взагалі. Щоправда, з’явилися
поодинокі загальні праці про етнічні/етнополітичні
конфлікти, в яких це питання хоч частково і побіжно, але
починає розглядатися [8, с. 108–116]. Питання ж витоків
етнополітичної конфліктології, її еволюції та періодизації
все ще залишається практично недослідженими. Але
ж без знання історії та особливостей її зародження і
становлення важко зрозуміти сучасний стан, проблеми
і особливо перспективи її подальшого розвитку. Все
це та багато іншого зумовлюють актуальність теми
даної статті та визначають її мету і завдання. Вони,
зокрема, полягають у тому, щоб з’ясувати саме витоки
наукового знання про конфлікти з етнополітичною
складовою, дослідити особливості їх (знань) зародження
та становлення, запропонувати авторську періодизацію

167

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

цього процесу, дати розгорнуту характеристику першого
періоду, частково другого та побіжно окреслити два
наступних періоди.
Проведений в даній статті аналіз відповідних і
суміжних історичних джерел та наукової літератури різних
часів і народів, дає підстави для розробки авторської схеми
(див. нижче схему) поділу процесу еволюції наукових
знань про конфлікти з етнополітичною складовою, а
отже і етнополітичної конфліктології, на основні чотири
періоди:
1) описувальний; 2) осмислювальний; 3) пошуковий;
4) аналітичний.
Звичайно, кожен з цих періодів становить неабиякий
науковий інтерес і заслуговує на ґрунтовний аналіз та
широке висвітлення. Однак, обмежений обсяг даної
статті не дозволяє цього зробити, тому, основна увага
буде присвячена детальному дослідженню першого
початкового періоду та частково другого, решті ж періодів
буде дана лише стисла загальна характеристика.
Перш за все, зазначимо, що згадки про міжплемінні
та міжетнічні конфлікти, а також міждержавні війни,
майже всі з яких, на нашу думку, завжди мали і досі мають
певну етнополітичну складову (від малопомітної до
домінуючої), зустрічаються у працях багатьох мислителів
практично всіх часів і народів. І це цілком природно, адже
за підрахунками відомих американських дослідників
Вільяма та Аріель Дюрант, авторів 11–томної «Історії
цивілізації», за останніх п’ять з половиною тисяч років на
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Землі відбулося 14,5 тисячі різного характеру і масштабів
збройних конфліктів і війн, у яких загинуло понад
3,6 млрд. осіб. У цілому ж, з останніх 3 438 років людство
прожило в умовах миру лише 268 років [9].
Одними з перших цікавитися і описувати конфлікти
з етнополітичною складовою розпочали мислителі
Стародавнього Китаю та Давньої Греції. Отже, є підстави:
1) вважати ці країни колисками ідей про згадані конфлікти
та війни; 2) саме там і тоді шукати їх витоки; 3) виділити
ті часи, зокрема від Стародавнього Китаю та Античності
до епохи Середньовіччя, в окремий, перший початковий
період зародження етнополітичної конфліктології та
назвати його «описувальним» періодом.
Серед основних особливостей цього періоду варті
уваги три наступні. По–перше, як вже зазначалося,
першими підвищений інтерес до всіх тих конфліктів (які,
звичайно, тоді ще не називалися ані етнополітичними,
ані конфліктами з етнополітичною складовою) виявляли
давньокитайські та давньогрецькі мислителі, про що
свідчить поява їх праць. По–друге, ці праці носили
здебільшого дескриптивний, тобто описувальний характер
(звідси і назва періоду – «описувальний»), оскільки в них
просто розповідалося про ті чи інші конфлікти та війни.
По–третє, праці давньокитайських та давньогрецьких
мислителів були присвячені майже виключно конфліктам
з етнополітичною складовою, зокрема, завойовницьким
війнам, загарбанню чужих територій та поневоленню
інших країн, племен і народів, а також збройним

Схема складена на підставі проведеного автором статті аналізу еволюції знань
про конфлікти з етнополітичною складовою від Стародавньої епохи до Новітнього часу
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повстанням дискримінованих чи підкорених етнічних
спільнот та ін.
У даному випадку йдеться, перш за все, про таких
з них, як: Конфуцій (Кун–цзи), Сунь–цзи, Мо–цзи,
У–цзи та ін. Варто звернути особливу увагу на те, що їх
погляди формувалися і відображали особливості розвитку
давньокитайської імперії. Вони полягали в тому, що, по–
перше, імперія була розколота на кілька конфліктуючих і
воюючих між собою царств та князівств. По–друге, в ній
точилися нескінченні запеклі міжплемінні та міжкланові
конфлікти, а, по–третє, відбувалися збройні походи проти
сусідніх країн і народів. Тому не дивно, що в їх поглядах
тісно перепліталися, з одного боку, ідеї виправдання війн
і вирішення міжплемінних та етнокланових конфліктів
силовими, включно зі збройними, методами, а, з іншого
боку, ідеї засудження війн та доцільності мирного
розв’язання зазначених конфліктів.
Зокрема, відомий давньокитайський військовий
стратег Сунь–цзи (544–479 рр. до н.е.) у своєму трактаті
«Мистецтво війни», як і деякі інші китайські мислителі,
досить обережно висловлювався про міжусобні війни
між різними китайськими удільними князями та їх
походами проти інших держав і народів. По суті справи,
тут йшлося як про громадянські конфлікти і війни, які
мали не стільки етнополітичну, скільки регіонально–
політичну складову, так і про міждержавні конфлікти і
війни, які мали переважно етнополітичну складову. У
будь–якому випадку його думки мають певний науковий
інтерес для сучасної етнополітичної конфліктології. З
його твору стає зрозумілим, що вже тоді правителі різних
князівств, племен та пануючих кланів вдавалися до
загарбання інших земель та поневолення, пограбування
й визиску інших народів, племен чи кланів. На особливу
увагу заслуговують і наступні рекомендації Сунь–цзи:
«…У день виступу в похід закрий всі застави, знищи
всі перепустки через них, щоб не пройшли посланці із
зовні». Варті згадки також його поради щодо ставлення
і поводження з власним військом. Відправляючи свою
армію у черговий загарбницький похід, радив він, слід
«вести солдат так, як женуть отару овець: їх женуть туди, і
вони йдуть туди; їх женуть сюди, і вони йдуть сюди, вони
не знають куди йдуть» [12]. Схоже, що тут вже йшлося про
намагання використовувати інформаційно–психологічні
методи обробки учасників тогочасних конфліктів і війн,
зокрема як своїх так, і чужих підданих.
Значний теоретичний і практичний інтерес становлять
погляди відомого давньокитайського філософа–пацифіста
Мо–цзи (470–391 рр. до н.е.). Засуджуючи силові методи
та засоби вирішення міжплемінних і міжкланових
конфліктів та ведення війн, він зазначав: «Вирішувати
політичні суперечки між державами вдаючись до
збройного нападу – все одно, що примусити усіх людей
Піднебесної пити однакові ліки від усіх хвороб; корисними
вони можуть бути хіба що для трьох–п’яти хворих...».
Особливо гостро Мо–цзи засуджував загарбницькі війни
та нещадно таврував війська агресора: «Армія країни–
нападника, – наголошував він, – вдирається на землю іншої
держави, топче його хліба, рубає його ліси, руйнує міста і
поселення, забруднює і руйнує його ставки і водоймища,
уганяє і вбиває худобу…, примушує працювати на себе і
вбиває його населення, знущається над іншоплемінними
старими і жінками, вивозить із загарбаного царства його
багатства…» [4, с. 184].
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Привертають увагу і думки давньокитайського
державного діяча та полководця У–цзи (440–381 рр.
до н.е.) щодо причин збройних конфліктів та війн, у
тому числі з етнополітичною складовою. «Зазвичай, –
стверджував він, – піднімають військо на війну через п’ять
причин: перше – із–за слави; друге – із–за вигоди; третє –
із–за образ, що накопичилися; четверте – із–за внутрішніх
безладів; п’яте – із–за голоду» [13]. Виокремлення і
стисла характеристика згаданих причин конфліктів і війн,
попри всю формальність цих причин, настільки коректна і
актуальна для нашого часу, що навіть важко повірити в те,
що це було висловлено майже 2,5 тис. років тому.
Такий саме переважно описовий, але більш детальний,
тобто наближений до case–studies, характер мали і праці
давньогрецьких мислителів. Серед них одним з перших
описувачів конфліктів з етнополітичною складовою,
включно з їх збройною формою, можна, мабуть, вважати
всесвітньо відомого історика Геродота (484–425 рр. до
н.е.), якого давньоримський філософ і політичний діяч
Цицерон пізніше назвав «батьком історії» (Pater historiae).
У своїх працях Геродоту вдалося висвітлити причини та
характер тогочасних конфліктів, у тому числі й війн, між
окремими племенами, народами та державами. Зокрема,
у своїй відомій праці «Історія у дев’яти книгах», яка
і на сьогоднішній день залишається найбільш цінним
джерелом з історії греко–перських війн, він досить
детально розповів про загарбницькі війни перських царів
та повстання підкорених ними народів. Про масштабність
і трагічний характер тих подій свідчить хоча б той факт, що
лише цар Дарій І завоював 23 країни, підкорив їх народи,
а потім неодноразово придушував їх повстання. Значний
науковий інтерес, особливо з точки зору етнополітичної
конфліктології, тут становить наступна розповідь
Геродота: «Дарій поділив перську державу на 20 провінцій,
які у персів називаються сатрапіями. Створивши ці округи
і призначивши їх правителів, цар встановив податі по
племенам. Багато сусідніх народностей було об’єднано
в одну сатрапію, а інколи окрім найближчих сусідів, до
неї прилучалися і народності іншої більш віддаленої
сатрапії» [3, с. 79]. Варто також навести слова Геродота
про те, що Дарій підкоривши фракійців та найхоробріших
гетів, «поневолює всі народи, які зустрічає на своєму
шляху», а ще й вихваляється цим, бо «відвідавши Боспор,
він поставив там дві стели з білого мармуру і вирізьбив
на одній з них напис ассірійським письмом, а на другій –
еллінським, в якому перелічувалися всі народи, підвладні
йому...» [2].
Отже, у роботах Геродота йшлося, по–перше, про
перську навалу та у зв’язку з цим численні війни і
збройні конфлікти з етнополітичною складовою, які
мали місце в Стародавньому світі; по–друге, про перші
спроби осмислення їх причин; по–третє, про намагання
тодішніх правителів вирішувати всі подібні конфлікти
переважно силовими методами; по–четверте, про спроби
малочисельних етнічних груп і народів об’єднати свої
зусилля в боротьбі проти більш потужного загарбника і
поневолювача; по–п’яте, про зародження етнонаціональної
політики, основу якої становив принцип «devide et impera»
(поділяй і володарюй), до котрого вдавалися впродовж
історії людства багато царів, імператорів та полководців.
Помітний крок на шляху вивчення війн та конфліктів
з етнополітичною складовою, зокрема причин їх
виникнення, було зроблено давньогрецьким істориком
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Фукідідом (460–400 рр. до н.е.), про що свідчить його
незавершена праця «Історія Пелопоннеської війни», яка,
як відомо, відбувалася між Афінами і Спартою в ті далекі
часи Стародавньої епохи (431–404 рр. до н.е.). Це був один
з перших історичних творів, в якому автор у достатньо
критичному на той час стилі, описав причини найбільш
масштабної війни між відомими давньогрецькими
союзами держав–полісів, часто використовуючи при
цьому включення промов афінських та спартанських
воєначальників в текст свого оповідання. Він, зокрема,
наводить наступні слова Перикла – державного діяча
і полководця Стародавніх Афін часів їх «золотого
століття»: «...Ми зробили наше місто цілком самостійним
та підготованим і для війни, і для миру. Я не казатиму про
подвиги на війні, якими все це здобуто, чи про те, як ми
самі або наші батьки завзято відбивали напади прибулих
сюди ворогів: чи еллінів, чи варварів» [14]. Отже, це були
перші публікації, автори яких спиралися на конкретні
історичні факти та свідчення тогочасних правителів.
Певний науковий інтерес і актуальність становлять
окремі сюжети твору «Панегірик» відомого давньо
грецького публіциста Ісократа (436–338 рр. до н.е.). В
ньому він палко закликав еллінів припинити внутрішні
суперечки, конфлікти і війни та об’єднати свої зусилля
проти зовнішнього ворога, зокрема персів. «Я прийшов
сюди, – наголошував він, – щоб закликати Елладу до
єдності й до війни проти варварів… час нам припинити
взаємні чвари і повернути свою зброю проти варварів,
перераховуючи тяготи міжусобної війни та вигоди від
майбутнього підкорення Персії». На завершення своєї
промови, Ісократ вдався до наступних рекомендацій:
«Досвід вчить, що у випадку війни з різноплемінним
противником слід не чекати, поки він збере свої сили,
а нападати поки вони розкидані по різним місцям»
[5]. Просто вражаючою є наполегливість Ісократа, з
якою він закликав до припинення внутрішніх чвар і
об’єднання зусиль для захисту своєї держави. У своєму
вже згаданому «Панегірику» він також зазначав: «Морські
розбійники господарюють на морі, найманці захоплюють
міста, а громадяни, замість того, щоб битися з іншими за
свою батьківщину, воюють між собою у середині своїх
міських стін… І всі так далекі від свободи і політичної
самостійності, що одні держави перебувають під владою
тиранів, іншими володіють гармости (намісники – О. М.–
К.), деякі спустошені, над іншими панами стали варвари»
[15, с. 160].
В усіх наведених вище виступах привертають увагу,
як мінімум, три моменти. По–перше, у творі Ісократа
йдеться про конфлікти не лише між різними народами,
а й між різними племенами всередині самих народів. На
жаль, сьогодні важко достеменно встановити сутність та
тип тих конфліктів, але зрозуміло, що всі вони вже мали
яскраво виражену етнополітичну складову. По–друге,
його однозначно негативне ставлення до цих конфліктів,
які послаблюють будь–який народ і можуть призвести до
втрати ним незалежності. І, по–третє, те, що будь–які інші
народи, окрім власного, оголошувалися ним варварами
та загарбниками, що свідчить про те, що вже в ті часи
конфліктуючі племена і народи, точніше їх правлячі кола
активно використовували т.зв. «мову ненависті» (hate
speech).
Заслуговує на згадку і тогочасний давньогрецький
історик Діодор Сицилійський (90–30 рр. до н.е.),
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сорокатомна «Історична бібліотека» якого була
присвячена саме розповідям про конфлікти, війни
та збройні повстання різних племен і народів. Тут
вражаючим є той факт, що під час вирішальних битв
між різними ворогуючими державами, війська деяких з
них «розставлялися по народностям», тобто за етнічною
ознакою. Сьогодні важко встановити з якою саме метою
це робилося, але можна припускати, що ця тактика
виходила з того, що воїни–представники якоїсь однієї
етнічної спільноти будуть міцніше триматися купи і більш
заповзято боронити один одного та наполегливіше битися
з представниками іншого етносу. Як би там не було, але
все це свідчить про важливість етнічного чинника не
лише у тогочасному суспільно–політичному житті, а й у
військовій справі.
Суттєвий внесок у розвиток поглядів щодо конфліктів
з етнополітичною складовою, включно з їх збройною
формою, зробив видатний історик і географ античного
світу Страбон (65 р. до н.е. – 23 р. н.е.). Підтвердженням
тому можна вважати той факт, що значну частину своєї
відомої «Географії» (у 17 кн.) він присвятив розповідям
саме про такі конфлікти, зокрема загарбницькі походи
одних народів та збройні повстання інших. Тут привертає
увагу його свідчення про те, що завойовані й підкорені
племена і народи «позбавлялися рівності у правах»,
примушувалися до сплати данини, перетворювалися на
рабів або навіть частково знищувалися, що створювало
«зачароване коло», тобто ставало причиною зародження
нових та ескалації старих конфліктів з етнополітичною
складовою.
Втім, особливої згадки заслуговують свідчення
давньогрецького історика Плутарха (46–120/125 рр. до
н.е.). У своєму відомому творі «Порівняльні життєписи»
він, маючи на увазі загарбницькі походи Олександра
Македонського, зокрема зазначав: «Тоді Олександр
підкорив медів, які повстали проти македонян, захопив
їхнє місто і, вигнавши звідти його мешканців та заселивши
переселенцями з різних міст, назвав Александрополем»
[10]. Тут, по суті справи йдеться про виключно силове
вирішення конфліктів і війн з етнополітичною складовою,
зокрема, про примусове переселення народів, про
насильницьку депортацію одних народів і аннексію їх
територій та її заселення іншими народами. Хто б міг
уявити, що подібна злочинна практика матиме місце
впродовж всієї історії людської цивілізації та набуде
найбільших масштабів і жорстокості у ХХ ст.
З твору Плутарха, стає очевидним також, що вже
тоді особливого поширення набула практика розподілу
племен і народів на «Ми» і «Вони», «своїх» і «чужих»,
зображення останніх «дикими і віроломними племенами»
та приписування їм багатьох інших однозначно негативних
рис. Аналіз тогочасних історичних документів засвідчує,
що ініціаторами цієї деструктивної практики, зокрема
формування негативних стереотипів і розпалювання
ворожнечі, виступали не самі племена і народи, а їх
правителі. Так само активно тоді використовувався й
терор, у тому числі етнополітичний, як засіб загарбання
і поневолення народів. Підтвердження тому наведені
Плутархом дані про те, що у «війні з гельветами й
тігурінами» війська Цезаря спалили дванадцять міст і
чотириста сіл, а під час «війни з бельгами він розбив
ущент їхні головні сили і вчинив таку січу, що купи трупів
полегшували римлянам перехід через болота й глибокі
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річки. Після цієї перемоги всі інші повсталі племена,
які населяли приморські країни, без боротьби визнали
римську владу» [11, с. 467]. Підсумовуючи наслідки лише
однієї з численних загарбницьких війн Цезаря, Плутарх
зауважував: «За ті неповні десять років, впродовж яких він
вів війну у Галлії, він штурмом взяв понад вісімсот міст,
підкорив триста народностей, бився з трьома мільйонами
людей, з яких один мільйон знищив у часи битв і стільки ж
захопив у полон» [10]. Отже, вже з тих давніх часів війни
та конфлікти з етнополітичною складовою стали найбільш
поширеними та призводили до жахливих людських втрат
і руйнацій.
Другий період розвитку поглядів на конфлікти взагалі,
і з етнополітичною складовою зокрема, можна назвати
«осмислювальним» періодом. Історичні рамки цього
періоду – кінець Стародавніх часів та Середньовіччя,
включно з епохою Відродження. Особливістю цього,
другого періоду було те, що тогочасні мислителі –
переважно філософи і політичні діячі не просто описували
конфлікти, а намагалися осмислити їх сутність, з’ясувати
причини виникнення, виробити критерії класифікації війн
та ін.
Своєрідним «єднальним містком» між першим
описувальним та другим осмислювальним періодами
виступив давньоримський філософ Цицерон (108–43 рр.
до н.е.), який висунув тезу про війни «загарбницькі» та
війни «справедливі й благочестиві». До «справедливих»
він включав війни, які розпочиналися і велися з
метою помститися ворогам за зло та наругу, а до
«благочестивих» – визвольні війни.
Одним з найбільш яскравих представників осмис
лювального періоду був відомий християнський теолог
Августин Блаженний (345–430 рр.). Він не лише
підхопив, а й розвинув згадані думки Цицерона. Зокрема,
він стверджував: «Справедливими називають ті війни, які
ведуться для того, щоб помститися за образи, відшкодувати
збитки, понесені одним народом від іншого» [1].
Подальший розвиток цих думок знаходимо у працях
відомого теолога і філософа Хоми Аквінського (1225–
1274 рр.). Зокрема, аналіз його твору «Сума теології»
засвідчує, що він вважав війну антитезою миру, але
попри це, стверджував, що вона може бути доцільною
і навіть бажаною, оскільки світ не завжди є порядком,
який слід підтримувати. Більше того, Хома Аквінський
був упевнений, що війна може бути засобом досягнення
справедливого миру, а також засобом порушення
несправедливого миру. Окрім того, Х. Аквінський
обґрунтував ідею «священної війни» на захист церкви і
віри та благословив хрестоносців на походи до Палестини
з метою завоювання «святої землі».
Певний внесок у розуміння сутності й характеру
конфліктів в епоху Відродження, у тому числі й з
етнополітичною складовою, зробив відомий гуманіст
Еразм Роттердамський (1464–1536 рр.). Еразм
Роттердамський був переконаним противником війни,
будь–якого збройного конфлікту. Війна, на його думку,
явище протиприродне, потворне, суперечне етиці.
Еразмові заклики до миру, засудження війни як злочину
проти людства знайшли яскраве висвітлення у його
працях «Війна мила тим, хто її не зазнав» та «Скарга
Миру», а також у багатьох його листах. Однак, попри всю
щирість критики війни, Еразм Роттердамський, як і всі
тодішні гуманісти, по суті, не розумів причин збройних
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конфліктів та війн, і через те не міг вказати на реальні
шляхи і методи їх запобігання. У творі «Війна мила
тим, хто її не зазнав» Еразм, всебічно тавруючи війну,
благав людство всіляко перешкоджати її виникненню: «Є
в світі нещастя, – наголошував він, – якого слід завжди
наполегливо уникати. Треба захищатись від нього всіма
засобами, відганяти його від себе з усіх сил. Цим лихом
є війна. Немає воістину речі згубнішої, злочиннішої,
небезпечнішої за неї. Вона наносить людям найболючіші
рани. Вона проймає їх найбільшою огидою, будить в
них невимовну відразу…, завдає стільки горя, що жодна
мова… неспроможна його висловити» [7].
Однак, мабуть, найбільш яскравим представником
осмислювального періоду в історії розвитку етнополітичної
конфліктології можна вважати італійського мислителя і
політичного діяча Нікколо Макіавеллі (1469–1527 рр.). Він
один з перших намагався застосувати системний підхід у
вивченні й осмисленні конфліктів. Н. Макіавеллі вважав
конфлікт універсальним і перманентним станом будь–
якого суспільства. Він досить переконливо відстоював
точку зору, що конфлікт виконує не лише деструктивну,
а й конструктивну функції. Після мислителів античності
Н. Макіавеллі, на наш погляд, зробив найбільший внесок
у вивчення і розуміння конфліктів з етнополітичною
складовою. Зокрема, в його праці «Державець» ставилися
питання етновизвольної боротьби, збирання та об’єднання
етнічно близьких земель, національно–державного
будівництва, врегулювання конфліктів з етнополітичною
складовою та ін.
Отже, є чимало підстав для попереднього висновку
про те, що значна частина поглядів, ідей і підходів до
конфліктів взагалі, і з етнополітичною складовою у тому
числі, зародилася й почала формуватися ще у першому –
описувальному та другому – осмислювальному періодах
розвитку науки про конфлікти. Саме ці погляди, ідеї
та підходи стали першими цеглинками у підмурок
такої сьогодні потрібної галузі наукового знання як
етнополітична конфліктологія та визначили основні
вектори її подальшого розвитку. Отже, можна погодитися
з відомим вітчизняним вченим О. В. Картуновим, який
зазначав, що саме в ці часи «з’явились і деякі думки,
котрі через тисячоліття увійдуть до теоретичної бази
етноконфліктології» [6, c. 61].
Окрім двох розглянутих вище періодів зародження
поглядів та становлення знань про конфлікти з етно
політичною складовою, варто виділити ще два, які умовно
можна назвати – пошуковий та аналітичний періоди.
Третій, пошуковий період становлення і розвитку
етнополітичної конфліктології припадає на епоху Ново
го часу та Просвітництва. Найбільш відомими його
представниками були Г. Гроцій, Т. Гоббс, Я. Коменський,
Дж. Віко, Ж.–Ж. Руссо, І. Кант та багато інших.
Цей період характеризувався зростаючим інтересом
до конфліктів і, перш за все, до війн між народами
та наполегливими пошуками шляхів і методів їх
припинення, а також досягнення вічного миру. Звичайно,
не можна не згадати Ш.–Л. Монтеск’є, Д. Отіса, Т. Пейна
та багатьох інших мислителів, які започаткували, а
точніше відродили науковий інтерес саме до конфліктів
з етнополітичною складовою, висунули і обґрунтували
чимало ідей і тенденцій, якими до цього часу хай і дещо
у модернізованому вигляді, користується етнополітична
конфліктологія.
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Четвертий, аналітичний період у розвитку науки
про конфлікти, зокрема з етнополітичною складовою,
автор даної статті датує Новітнім часом, зокрема до 20–х
років ХХ ст. Цей період характеризується глибоким,
всебічним, системним, справді науковим аналізом
конфліктів, вдосконаленням існуючих і розробкою
нових теоретико–методологічних засад їх дослідження,
пошуком ефективних шляхів та методів їх врегулювання.
Найбільш яскравими представниками цього періоду були
К. Маркс, Г. Зіммель, Р. Дарендорф, Л. Козер та багато
інших, зусиллями яких знання про конфлікти, накопичені
мислителями попередніх періодів були перетворені на
справжню науку – загальну конфліктологію. Та особливої
уваги, в контексті еволюції етнополітичної конфліктології,
заслуговують такі західні вчені, як: У. Самнер, Л. Гумп
лович, К. Реннер, М. Ратнер, О. Бауер та багато інших,
які, спираючись на досягнення своїх попередників
започаткували дослідження і, по суті справи, здійснили
виокремлення конфліктів з етнополітичною складовою із
загальних конфліктів та заклали фундамент етнополітичної
конфліктології. Саме спираючись на нього, але вже в
другій половині ХХ ст. і зусиллями вже нового покоління
вчених, зокрема: Дж. Агню, Б. Гарф, Д. Горовець, Т. Гурр,
М. Есман та багатьох інших етнополітична конфліктологія
перетворилася на нову досить потрібну і перспективну
галузь наукового знання та навчальну дисципліну. Але це
вже інша велика і складна проблема, яка очікує на своїх
дослідників.
Наведений вище матеріал дає підстави для таких
висновків: 1) Саме Стародавній Китай та Греція стали
колискою перших ідей щодо війн та конфліктів з
етнополітичною складовою. 2) Саме там і тоді, тобто ще у
першому і другому періодах, народилися й пройшли першу
апробацію ідеї, які стали надійним підмурком та визначили
основні вектори становлення відповідних концепцій у
третьому та четвертому періодах еволюції наукових знань
про конфлікти з етнополітичною складовою. 3) Саме
ці ідеї та концепції (зокрема, про сутність, причини
зародження, небезпеку ескалації конфліктів взагалі, і
особливо з етнополітичною складовою, шляхи і засоби
мирного їх врегулювання та ін.), звичайно модернізовані
й багато в чому переосмислені, сприяють сьогодні
подальшому розвиткові етнополітичної конфліктології,
але вже як нової галузі наукового знання та навчальної
дисципліни. 4) В умовах глобальної тенденції посилення
етнополітичної турбулентності практично в усіх країнах
світу з поліетнічним складом населення та ескалації
етнополітичних конфліктів, пошуки і критично–креативне
використання відповідних знань, накопичених в різні часи
різними народами, стає не просто доцільною, а конче
потрібною і невідкладною справою.
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Sources and evolution of knowledge about conflicts
with the ethnopolitical component from the Ancient epoch
to the Modern time
This article is devoted to the analysis of sources and periodization of evolution
of knowledge about conflicts with the ethnopolitical component, since times of
Ancient China, including the epochs of the Middle Ages, Renaissance and Modern
Time. The Expediency of division of this difficult and contradictory process on
four periods: descriptive, rethinking, searching and analytical is grounded. The
unfolded description of the first, descriptive period and partly –second, rethinking
period is given. This periodization is proposed into a wide scientific turn for the first
time.
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Визначення сутності людини
в парадигмі філософії ХХ століття
Людина входить в світ як продукт біологічної еволюції. Однак біологічна
еволюція не визначає сутність, сенс і призначення людини. Наукові напрямки і
школи в ХХ ст. сформулювали безліч визначень сутності людини. Актуальним
і цікавим, з філософської точки зору, є вивчення сутності людини в різних
філософських напрямках ХХ ст. Мета статті це філософський аналіз проблем
визначення сутності людини в парадигмі філософії ХХ ст.
Сутність людини не є щось постійне, що можна відкрити або дізнатися,
а потім раз і назавжди закріпити в якомусь формулюванні. Пошук людиною
своєї сутності – це не її «виявлення» або «відкриття», а її творення. Сутність
людини, сенс її буття – це не істина, яку треба дізнатися, а конструкція, яку
потрібно створити.
Сутність людини, природа людського початку, сенс людського буття – все
це становить таємницю, яка на кожному етапі історичного розвитку людства
відкривається людям лише частково. Ці часткові розгадки виявляються
тимчасовими і оманливими. Це вічна таємниця і вічна проблема людства
історія якого триває.
Ключові слова: людина, особистість, соціальний прогрес, самопізнання,
самореалізація.
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Людина входить в світ як продукт біологічної еволюції.
Однак біологічна еволюція не визначає сутність, зміст і
призначення людини (людського роду). Наукові напрямки
і школи у ХХ столітті сформулювали безліч визначень
сутності людини. Саме тому актуальним і цікавим, з
філософської точки зору, є вивчення сутності людини в
різних філософських напрямках ХХ століття.
Метою даної статті є філософський аналіз проблем
визначення сутності людини в парадигмі філософії
ХХ століття.
Суперечливі пошуки шляхів і засобів визначення са
мості виявляються в філософській творчості М. О. Бер
дяєва, релігійного філософа–екзистенціаліста. Почат
ковість людського «Я» не викликає у М. О. Бердяєва
ніяких сумнівів: ««Я» – спочатку, ні з чого не виводиться
і ні до чого не зводиться» [1, с. 265]. М. Бердяєв критикує
декартівське «cogito, ergo sum», стверджуючи, що не «я
існую, бо мислю, а я мислю, бо існую...» «Я» перш за
все існуючий» [1, с. 265]. Заглиблюючись в своє «Я» в
процесі самопізнання, людина створює свою особистість,
яка по відношенню до «Я» є вторинною. ««Я» є первинна
даність... «Особистість» ж є якісне досягнення» [2, с. 34].
«Вироблення моєї особистості є витіснення того, що в
мені не є моє справжнє «Я»» [3, с. 267]. Бути чесним і
щирим перед самим собою – це головне завдання і головна
трудність процесу становлення людини, якого мислитель
визначає як істоту несвідомо хитру і недостатньо пряму,
істоту заплутану і яка нелегко піддається розумінню» [2,
с. 278]. У філософії М. О. Бердяєва «Я» не може існувати
ізольовано, світ «Я» обов’язково передбачає інших, він не
схожий на інших і не ототожнюється з ним. Незважаючи
на прагнення до іншого, перед людиною гостро
стоїть проблема самотності. ««Я» переживає пекуче,
гостре почуття самотності... Через момент самотності
народжується особистість, самосвідомість особистості»
[1, с. 267]. Усвідомивши на самоті свою особистість,
свою особливість і неповторність, «Я» прагне вийти з цієї
замкнутості в інше «Я», але «боїться цього, захищається
від зустрічі, яка може бути зустріччю з об’єктом» [1,
с. 267]. Вихід до іншого «Я», до «Ти» обумовлений
потребою бути вірно відбитим в іншому, отримати
підтвердження і утвердження свого «Я» в іншому, «Я»
хоче бути почутим і побаченим. Існування з іншими в
суспільстві, змушує «Я» захищати себе, граючи ту чи іншу
роль. «І тому, – каже М. О. Бердяєв, – так важко дістатися
до справжнього людського «Я», зняти з «Я» покрови.
Людина завжди театральна в соціальному плані... І вона
сама насилу добирається до власного «Я», якщо занадто
увійшла у роль» [1, с. 270].
Жан–Поль Сартр представляє атеїстичний напрямок
екзистенціалізму. Він стверджує, що людина сама
вибирає свою сутність, стає тим, ким вона сама себе
робить. Людина не є чимось раз і назавжди даними,
завершеним. Це щось незакінчене, це можливість,
задум, проект. Людина спрямована до майбутнього,
вона проектує своє життя, сама наповнює її змістом або
робить безглуздою: «Людина – це, перш за все проект,
який переживається суб’єктивно, а не мох, не цвіль і не
кольорова капуста... людина стане такою, якою є її проект
буття» [4]. Герої творів Ж.–П. Сартра перебувають в
постійному пошуку правильного вибору, спираючись на
самих себе. Людина у Ж.–П. Сартра є мірою моральності.
Людина – єдине джерело, критерій і мета моральності.
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Не людина взагалі, а кожна окрема людина, його «Я»:
«Вибирати себе... одночасно стверджувати цінність того,
що ми вибираємо» [4]. Можливість вибору одночасно
накладає важкий тягар відповідальності за який чинять
вибір, тому що, вибираючи себе, ми вибираємо всіх людей.
Дух рефлексії, спрямований в глибини людського «Я»,
панує в романах, п’єсах Ж.–П. Сартра. Постійна рефлексія
вимагає від людини стати людиною, точніше ставати, тому
що вона може тільки «ставати» безперервним зусиллям
волі та розуму, здійснюючи вільний вибір. «Людина –
це свобода», – каже Ж.–П. Сартр [4]. Людина вільна у
своєму виборі і в цьому весь трагізм ситуації. Ніхто їй не
зможе допомогти, крім неї самої. У цьому її занедбаність.
Свобода перетворюється в болісну необхідність, від
неї нікуди не піти. Людина, за формулою Ж.–П. Сартра,
«засуджена бути вільною». Вона вільна, щоб робити
себе самою собою. Вона вибирає свою долю, проектує
себе, тим самим людина постійно перебуває ззовні себе
... втрачає себе у зовні» [4]. Вона в постійному русі, вона
творець, вона творець самого себе. «Реалізувати себе по–
людськи людина може не шляхом занурення в самого себе,
а в пошуку мети зовні, якою може бути звільнення або ще
яке–небудь самоздійснення» [4]. Головне, до чого повинна
прагнути людина, це щирість перед самою собою.
Свобода вибору свого «Я» звучить лейтмотивом і в
творчості Еріха Фромма, представника одного з напрямів
філософії ХХ ст. – неофрейдизму. Людина перебуває в
постійному пошуку свого «Я». Розірвавши «первинні
узи», що зв’язують «дитину з матір’ю, первісної людини
з її плем’ям і природою, а середньовічну людину – з
церквою і її соціальним станом» [5] людина знаходить
свободу, свободу необмеженого вибору життєвих
шляхів. Сучасна людина, на відміну від середньовічної,
у якої такої можливості не було, має право самостійно
вирішувати свою подальшу долю. Вона повинна знайти
своє «Я» і своє місце у суспільстві. Опинившись наодинці
в грізному і ворожому світі, вона відчуває тривогу і страх
перед невідомістю.
Індивід прагне «відмовитися від своєї індивідуальності,
побороти почуття самотності і безпорадності, а для
цього – злитися з навколишнім світом, розчинитися в
ньому» [5]. Але в результаті відбувається заміщення
справжніх почуттів, бажань, думок, що веде до підміни
справжнього «Я» на псевдо–«Я». Живучи «як всі»,
людина перетворюється в психологічного робота, який
існує біологічно, але емоційно, духовно він мертвий.
Спроби виділитися, придбати індивідуальність приречені
на провал, тому що конформіст, як це не парадоксально
звучить, не знає, чого він дійсно хоче. «Він міг би вільно
діяти по своїй волі, якби знав, чого він хоче, що думає і
відчуває. Але він цього не знає...» [5]. Спочатку людина
прагне до свободи, а потім біжить від неї. Але не все
так трагічно та безглуздо, не все втрачено для людини –
впевнений Е. Фромм. Існує позитивний аспект свободи,
який «полягає в спонтанній активності всієї цілісної
особистості людини» [5].
Спонтанна активність – це єдиний спосіб подолати
страх самотності, не відмовляючись від повноти свого
«Я», бо «спонтанна реалізація її сутності знову з’єднує її
зі світом людей, природою і самою собою» [5].
Ідеальною формою, в якій реалізуються потреби
людини в поєднанні з кимось, є, на думку Е. Фромма,
любов. У любові людина відкриває свій могутній
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душевний потенціал. Любов не спрямована на знищення
індивідуальності та розчинення свого «Я» в іншій
людині. Любов є союзом, в якому зберігається власна
ідентичність особистості. Інша складова – це праця, не
вимушена діяльність, а творча плідна праця, спрямована
на задоволення своєї внутрішньої потреби в активному
житті. Творча праця, від якої людина відчуває справжнє
щастя та задоволення. Реалізуючи себе, своє «Я» в
спонтанній діяльності, людина розуміє, що «у житті є
один лише сенс – саме життя» [5].
Епоха постмодерну, яка прийшла на зміну модерну,
поставила за мету переоцінку цінностей класичної та
новітньої філософії, але не стала тим героєм–рятівником,
на якого могла розраховувати людина модерну. Порятунок
від неясності у постмодерні виявилась найбезнадійнішою
утопією. Якщо для модерну життя людини представлялась
у вигляді шляху, який необхідно пройти, не втративши
свою ідентичність, то в новітній культурній ситуації
шлях перетворюється на лабіринт, в якому на відміну від
класичного – виходу немає, як немає центру та периферії.
Лабіринт влаштований так, що кожна доріжка має
можливість перетнутися з іншого. Доріжки подібні сітці
(те, що у Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі називається «Різома»).
Різома як нова модель організації життєвого простору
не почалась і не завершується, вона завжди рухлива,
сприйнятливе міжбуття, що має безліч виходів.
Прикладом лабіринту, простору різоми є мініатюра
X. Л. Борхеса «Сад переплетених стежок». Стежки саду
Цюй Пена – головного героя мініатюри нескінченно
розходяться, ніколи заздалегідь не можна сказати, куди яка
з них призведе. Розвиток світу і життя людини постійно
змінюють свій напрямок. Те, що історія пішла так, а не
інакше, не говорить про те, що вона не могла піти інакше.
Сад–лабіринт – це мінлива, примхлива непередбачувана
доля, сходячись та розходячись, її стежки ведуть людей до
несподіваних зустрічей та випадкової смерті. «Він (Цюй
Пен) вірив в незліченність часових рядів, в зростаючу
запаморочливу мережу розбіжних та паралельних часів. І
ця канва часу, яка зближується, галузиться, перехрещується
або століття за століттям так і не стикається, вміщує в собі
всі мислимі можливості. Вічно розгалужуючись, час веде
до незліченних варіантів майбутнього» [6, с. 92].
Невизначеність стає головною складовою життя
людини постмодерну. У ситуації ж невизначеності
можливість однозначного і точного прогнозування подій
та явищ виключається зовсім, а можливість визначення
чого–небудь, в тому числі людиною самої себе, зведена
до нуля, так як будь–яке визначення є не більше ніж
одним з багатьох описів, за межами якого залишається ще
безліч альтернативних описів, жодне з яких не розкриває
справжньої природи людини.
Як на особистісному рівні, так і в соціальному вимірі
постмодернова ситуація також відрізняється крайньою
нестабільністю: раптово з’являються професії також
несподівано швидко зникають, постійної девальвації
підлягають не тільки грошові маси, але і міжособистісні
відносини. Цілком зрозуміло, що в цих умовах міцно
складена та нединамічна ідентичність з гідності перетво
рюється якщо не в недолік, то в незручність, «уламок
вчорашньої доби». У цій ситуації з’являється потреба в
новій поведінковій моделі, що відповідає новій життєвій
стратегії. Цим новим видом діяльності стає гра, оскільки
відсутність «Я» нормально тільки для людини, яка грає.
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Цілком очевидно, що гра не є постсучасним
нововведенням. Але не викликає також сумніву і те,
що з кінця XX століття вона перетворюється в єдино
адекватну форму спілкування зі світом. Гра рятує людину
від кризи ідентичності, так як, граючи, ми відповідаємо
не одному проекту, а безлічі можливостей. Ідентичності
в постсучасному світі представлені чимось, що «може
вдягатися та зніматися на кшталт костюма» (К. Леш) або
«маски» (Е. Канетті), і якщо вони «вільно обрані», то і вибір
«ніяк не пов’язаний більше з обставинами і наслідками»,
і тим самим «свобода вибору зводиться на практиці до
утримання від вибору» [7, с. 187]. Оскільки в зміненому,
вкрай нестабільному світі немає нічого справжнього,
немає критерію вибору між безліччю можливостей, то
людина опиняється в ситуації коли вона приречена на гру.
Усвідомлюючи це, теоретики постмодернізму пропонують
нові життєві стратегії.
Так, З. Бауман, говорячи про образи фланера, туриста,
бродяги та гравця як про метафори постсучасного життя,
об’єднує їх на основі неприйняття будь–якої прихильності
та фіксованості.
Людина повинна бути готова у пошуках самого
себе грати різні ролі, жодна з яких – неабсолютна,
інакше він повинен бути готовий до неможливості
єдино вірного самовизначення. Єдиним виходом для
людини постмодерну, яка опинилася у нестабільному,
фрагментарному світі відносного та випадкового, є
адаптація до світу. В такому випадку гра є абсолютно
неминучою та рятівною для людини втомленою від
раціональності та сучасної «свободи».
Починаючи з давніх часів, багато мислителів в
прагненні зрозуміти, що ж таке є людина, виходили з
наступної причини: людині від природи (або від Бога)
дана якась сутність (або призначення), яку треба шляхом
глибоких філософських роздумів відкрити. Але чи так це?
З розвитком філософії ця передумова стала піддаватися
сумніву.
Видатний гуманіст епохи Відродження Джованні Піко
делла Мірандола вклав в уста Бога такі слова, звернені до
створеної ним людини: «Не даємо ми тобі, о Адам, ні свого
місця, ні певного образу, ні особливих обов’язків, щоб і
місце, і обличчя, і обов’язок ти мав за власним бажанням,
згідно своїй волі і своїм рішенням. Образ інших творінь
визначений у межах встановлених нами законів. Ти ж, не
стиснутий ніякими межами, визначиш свій образ за своїм
розсудом, у владу якого я тебе надаю» [8, с. 249].
Чому сутність людини не задана їй від природи, І. Кант
пояснював наступним чином. Людина – це «громадянин
двох світів». З одного боку, як істота природна вона
належить до світу явищ, що чуттєво сприймаються –
«світу причин», підвладна законам цього світу та не
вільна, бо збуджується до дії наявними в цьому світі
причинними зв’язками. З іншого боку, людина як істота
розумна належить до світу «речей в собі» – світу цілей,
світу незбагненної та незрозумілої свободи, оскільки
вона, керуючись своїм розумом, може мислити та діяти
з власної волі, робити вчинки, не обумовлені ніякими
зовнішніми причинами, тобто вона має волю, яку не має
жодна річ у чуттєвому світі. Отже, людина як розумна і
вільно діюча істота є те, що вона робить з себе сама.
У XX ст. думка про те, що сутність людини не визна
чена жодними зовнішніми умовами її буття, а повинна
бути встановлена нею самою, стає практично загально
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прийнятою в філософії. Ось кілька суджень про це, що
належать представникам різних філософських течій.
Марксистська філософія, відповідно до одного з
найбільших її знавців К. Любутіну, виходить з того, що
«людина не має генетично закріпленого соціального
змісту. Вона «відкрита» світу. Генотип людини – плід
соціо–біологічної еволюції – може забезпечувати
будь–яку надбіологічну соціальну програму» [9, с. 72].
Неокантіанець Е. Кассірер наголошує: «Ми не можемо
встановити природу людини тим же способом, яким
встановлюємо природу матеріальної речі. Матеріальні
речі описуються та визначаються по їх об’єктивним
властивостям, але людину можна описати та пояснити
тільки через її свідомість». Створюючи за допомогою
свідомості величезний «простір символів», тобто
культуру, вона разом з тим створює і поле можливостей
для символічного визначення своєї сутності. «Людина
визначається як істота, яка шукає саму себе» [10, р. 16].
Прихильник феноменологічної філософії Е. Фінка,
розглядаючи різні феномени людського буття, приходить
до висновку, що неможливо вказати якусь якість (будова
тіла, розум, праця, любов і т.п.), яка б виражала сутність
людини. Людина «не володіє будь–якою твердо певною
сутністю», – такий підсумок його міркувань [11].
Людина входить в світ як продукт біологічної еволю
ції. Однак біологічна еволюція не зумовлює ні суті, ні
сенсу, ні призначення людини (людського роду). Природа
в своєму розвитку породжує людину, і на базі наукових
досліджень поступово все більше з’ясовується, як і чому
це сталося. Але навіщо та для чого існує людина – на це
питання наукове дослідження природи відповіді не дає,
тому що в природі є причини, але немає цілей. Подібно
кожному окремому індивіду, людина як родова істота теж
повинна сама розгадувати загадку свого «Я» і шукати
сутність або зміст свого існування, повинна самостійно
визначати, що вона є і яким вона повинна бути.
Не будучи наділеною «від природи» ніякою
фіксованою сутністю, людина і не може її «знайти», як
знаходять заховану річ. Сутність людини не є чимось
незмінним, що можна відкрити або дізнатися, а потім раз
і назавжди закріпити в якомусь формулюванні. Пошук
людиною своєї сутності – це не її «виявлення» або
«відкриття», а її творення. Сутність людини, сенс її буття –
це не істина, яку потрібно дізнатися, а конструкція, яку
потрібно створити. Це не щось предзаданне, що може бути
виражено якимось єдино правильним формулюванням,
а щось таке, що постійно формується але залишається
завжди незакінченою.
У людській культурі вирішення питання про єдність
природи людини пов’язано з виробленням ідеалів, що
визначають те, чим людина повинна стати та яким має
бути її буття. Але як встановити, наскільки хороші
ці ідеали? Ідеали історично змінюються з розвитком
культури, але «остаточне» розуміння сутності людини
недосяжне, оскільки немає зовнішнього, незалежного
від людини критерію для оцінки правильності її суджень
про свою природу. Сутність людини, природа людського
початку, сенс людського буття – все це становить
таємницю, яка на кожному етапі історичного розвитку
людства відкривається людям – у вигляді створених
ними ідеалів – лише частково, та і ці часткові розгадки
виявляються тільки тимчасовими оманливими. Це вічна
таємниця і вічна проблема людства історія якого триває.
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The essence of human, the nature of the human principle, the meaning of human
existence – all this is a mystery that at each stage of the historical development of
mankind opens people only partially. These partial clues are temporary and deceptive.
This is the eternal mystery and the eternal problem of mankind whose history
continues.
Keywords: human, individual, social progress, self–knowledge, self–realization.
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ЧЕЛОВЕК – ты уже сделал свой ВЫБОР?!
Обосновано, что по мнению ряда ученых делать ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ВЫБОР между перспективой развития цивилизации в направлении создания
супермозга (с придатком человеком), киборгзации людей и направлением в
котором приоритетным является развитие самого ЧЕЛОВЕКА выпадает на
долю людей ныне проживающих на планете.
Ключевые слова: образование, человек, выбор.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Часто студенты высшего учебного заведения считают
целью своей учебы только получение знаний. Но так ли это?
Как известно вуз относится к системе образования (а
не к системе знаний) и само уже название указывает на то,
что учеба студента призвана способствовать О Б Р А З О
В А Н И Ю (ОБРАЗ – ВАЯНИЯ – «Я») его как человека.
К сожалению, существующая система образования
больше нацелена на подготовку человека к участию
в экономических отношениях (в которых ему скорее
отводится роль манипулируемого потребителя), что и
требует от специалиста только знаний экономических и
технологических процессов.
Но у эволюции свои планы и в них ЧЕЛОВЕКУ
отводится одна из главных ролей, особенно в настоящее
время.
Это момент развития нашей цивилизации, когда
технологический
прогресс
становится
настолько
быстрым и сложным, что кривая, описывающая
глубину его изменения, резко устремляется вверх став
практически вертикальной и математически описывается
экспоненциальной кривой, что позволяет ученым
предполагать появление события, именуемого как
технологическая сингулярность (смотри рисунок).

Melnik Yu. M., Ph.D., Associated Professor, Odessa National Academy
of Food Technologies (Ukraine, Odessa), ynmelnik@mail.ru
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Academy of Food Technologies (Ukraine, Odessa),
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Defining of the human essence in the philosophy paradigm
of the XX century
Human enters the world as a product of biological evolution. However, biological
evolution does not determine the essence, meaning and purpose of human. Scientific
directions and schools in the twentieth century formulated a set of definitions of the
essence of human. From a philosophical point of view relevant and interesting is the
study of human nature in different philosophical directions of the twentieth century.
The purpose of the article is a philosophical analysis of the problem of determining the
essence of human in the paradigm of the philosophy of the twentieth century.
The essence of human is not something permanent that can be opened or read
and then to fix once and forever, to some formulation. Search human essence – it was
not her «discovery» or «opening». Search human essence is its creation. The essence
of human, the meaning of his existence – it is not true that we must learn, but it is
design you want to create.
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Ученые и специалисты приверженцы технологической
сингулярности характеризуя это событие научно
обосновано говорят о феноменально быстром научно–
техническом прогрессе, основанном на мощном
искусственном интеллекте (превосходящем человеческий)
и киборгизации людей (киборг это биологический
организм, содержащий механические или электронные
компоненты, машинно–человеческий гибрид).
По мнению ряда ученых делать ЭВОЛЮЦИОННЫЙ
ВЫБОР между перспективой развития цивилизации
в направлении создания супермозга (с придатком
человеком), киборгзации людей и направлением в котором
приоритетным является развитие самого ЧЕЛОВЕКА
выпадает на долю людей ныне проживающих на
планете.
КАКИМ БУДЕТ ЭТОТ ВЫБОР?!
Появление технической возможности создать
сверхчеловеческий интеллект это потенциальная угроза
скорого завершения человеческой эпохи.
Человечество воспитано в убеждении, что все ответы
нужно искать в мозгу и в интеллекте. Но разум может
только получить доступ к тому, что уже известно, а новая
идея может поступать только с более глубоких уровней
познающего себя и мир ЧЕЛОВЕКА (то есть путем
отличным от технологического развития).
Современные родители надеются, что цифровые
технологии помогут их детям быть по–настоящему
продвинутыми, успешными и полезными обществу
людьми, но все чаще осознают, что это заблуждение.
Человеку полностью предоставить себя цифровым
технологиям означает попасть под их полный контроль
за собой, оказаться искусственно повернутым внутрь
цифровых технологий, стать зависимым от них и
управляемым ими.
Новое поколение молодых людей уже сталкивается
с подобными проблемами (например, компьютерная
зависимость и другое), когда человек как бы «рождается»
и вырастает технократическим существом, у которого все
чувства замкнуты не на ПРИРОДУ и обитателей планеты,
а на тот вибрационный технократический фон, который
он впитал в себя с детства и который кардинально меняет
его природные человеческие качества.
Сегодня технология, вместо того, чтобы оказывать
ПОМОЩЬ ЧЕЛОВЕКУ – его ЗАМЕНИЛА! То есть
ЧЕЛОВЕК становится человеком – безработным,
практически он становится не нужным.
Зачем в таком случае человеку становиться студентом
и учиться, развиваться, работы (человеческой) все
равно не найдешь, да и для искусственного интеллекта
(супермашины) он становится биологическим объектом
потенциально подверженным болезням – «обузой» (в
лучшем случае потребуется мозг человека).
Цивилизация становится технократической (машин
ной), человеческая эпоха приходит к завершению.
Осуществив жизненный ВЫБОР «ЗА ЧЕЛОВЕКА»
людям придется выбирать и технологии способствующие
его реализации.
Условия, в которых находится подросток, влияют на
формирование его как ЧЕЛОВЕКА. Если он находится в
ПРИРОДЕ, связан с живыми обитателями окружающего
мира и самой планетой, то есть, если он осознает свое
ЕДИНСТВО с окружающим миром в котором рожден,
то вырастает ЧЕЛОВЕК умудрённый, стремящийся к
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ПОЗНАНИЮ Вселенной, и имеющий все необходимые
качества для этого.
Жизнь для него не обязанность, а интересный ОПЫТ
РАЗВИТИЯ, и у него появляется желание ее исследовать и
познавать, а значит и учиться, ЧЕЛОВЕК развивается, то
есть постепенно (при определенных условиях) включается
в процесс жизни пока незадействованная часть его мозга –
а это, примерно, 95% – 97%!
ЧЕЛОВЕК использует технологии, являющиеся
его помощниками (особенно на тяжелых работах) и
помогающие человеку проявлять его суть человеческие
качества, возможности и способности, помогающие
ему как творцу, а не «изгоняющие» его из жизненного
процесса из–за технологической ненадобности.
И такие технологии уже можно увидеть и в настоящем.
Это передовые, на сегодняшний день технологии
позволяющие управлять техникой, процессами с
помощью жестов, голосом, мыслью, тактильным
воздействием. Также уже есть технологии, использующие
такие человеческие характеристики как вес, рост,
параметры глаз, голоса, походку, присутствие человека в
зоне внимания, позволяющие реагировать на физическое,
на эмоциональное и другие состояния ЧЕЛОВЕКА,
использующие реакции природных объектов на
взаимодействие с СОЗНАНИЕМ ЧЕЛОВЕКА (что
недоступно машине).
Человечество постепенно переходит от причинно–
следственного существования в ограниченном мире
к квантово–потенциальному многообразному бытию.
На это указывает резко устремляющаяся вверх
(практически вертикально) кривая, описывающая
глубину изменения технического прогресса. Технологии
после освоения материи на наноуровне приступают к
изучению возможностей использования ее физических
полевых структур. ЧЕЛОВЕК осваивается в квантовом
пространстве.
Исследователь, познающий сам, просто даже своим
присутствием (своим состоянием) на эксперименте
влияет на процесс исследования. Это накладывает свои
особенности на процесс обучения студентов, которые
вместе с преподавателем одновременно могут познавать
неизвестное, обучаться и творить.
Старые знания, в большинстве своем, остаются
в прошлом, ВСЕ люди приступают к познанию, к
обучению жизни в новом мире. Приход нового мира это
эволюционное событие, это касается планеты и всего
живущего на ней, от него невозможно отгородиться, это
следует осознать и надо принимать это, иначе…
Создание новых технологий, устройств – помощников,
безусловно, потребует, прежде всего, более глубокого
изучения самого ЧЕЛОВЕКА как такового.
ЧЕЛОВЕК продолжает оставаться неотъемлемой
частью эволюционно развивающегося ЕДИНОГО мира.
При этом ПРОСВЕЩЕНИЕ все более осознается как
цель, а экономика как средство.
И если Украина отстала от других стран в
технологическом развитии и ей прочат статус развитой
аграрной державы, то ВЫБОР, основанный на
приоритетном развитии именно ЧЕЛОВЕКА, дает нашей
стране с народом великого духовного потенциала шанс
быстрого прогресса.
Можем ли мы подождать с таким ВЫБОРОМ, с
соответствующей реформой образования…

177

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 114

Помочь в ответе на данный вопрос могут следующие
факты.
Среди лавиновозрастающего потока последних
новостей о новых технологиях, основанных на внедрении
в мозг человека чипов, появилась и такая информация.
В США потратят 100 миллионов долларов на усилитель
умственных способностей. То есть создается имплантант
(нейропротез. устройство) вживляемый в мозг для записи
его сигналов с возможностью «проиграть их заново»
этим же устройством (имитация активации гиппокампа –
структуры, обеспечивающей долговременное запоминание
информации). Предполагается, что это может и, вероятно,
должно стать нормой.
Параллельно с этим сообщается о том, что в США
создаются системы оружия с искусственным интеллектом:
роботы будут способны самостоятельно находить
потенциальные цели и принимать решение, атаковать их
или нет.
Как видно из этих фактов правительства стран уже
принимают свои решения, которые при этом осознано
или неосознанно СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС формируют
направление развития цивилизации.
Осознает это человек?
Время не ждет, ВЫБОР каждого ЧЕЛОВЕКА станет
ВЫБОРОМ всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
ЧЕЛОВЕК – ты уже сделал свой ВЫБОР?!
Vlyalko A. M., Ph.D., Admiral Makarov National University
of Shipbuilding (Ukraine, Mykolaiv), voda2005@yandex.ru
MAN – you have already made their Choice?!
It is proved that according to some scientists do Evolutionary choice between the
prospect of the development of civilization in the direction of creating superbrain (with
the appendage of a man), kiborgzatsii people and the direction in which the priority is
the development of the person falls to the people now living on the planet.
Keywords: education, people, choices.

Влялько А. М., кандидат технічних наук, Національний
університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
(Україна, Миколаїв), voda2005@yandex.ru
ЛЮДИНА – ти вже зробила свій ВИБІР?!
Обґрунтовано, що на думку ряду вчених робити ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ВИБІР
між перспективою розвитку цивілізації в напрямку створення супермозку (з
придатком людиною), кіборгзаціі людей і напрямком в якому пріоритетним є
розвиток самой ЛЮДИНИ випадає на долю людей нині проживають на планеті.
Ключові слова: освіта, людина, вибір.
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«Девіація» як модус переходу до «нового»
Мета статті – у сучасному теоретичному полі соціальної філософії
розглянути девіацію як невід’ємну та атрибутивну ланку переходу до
«нового» в соціокультурному вимірі людства. В статті порівнюються
ключові концепції девіації та девіантної поведінки, розкривається їх позитивні
соціально–культурні вектори розвитку через творчість та інновації. Методом
теоретичного аналізу виявляється соціальна смислова зв’язка «девіація –
«нове» – інновація», що дає змогу розкрити формування основної ознаки
сучасності – інноваційності.
Висновки дослідження: 1) Соціальна девіація визначається як першочергова
складова зародження індивідуального «нового» та як наслідок – його суспільного
прояву; 2) Механізм девіації заснований на формуванні особистого в соціальній
площині, остання в свою чергу має властивість вплинути на подальший
вибір вектору девіації у особистому прояві – негативний (антисоціальна та
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деструктивна поведінка) та позитивний (інноваційна культурна та наукова
діяльність); 3) Категорія «нового» репрезентована в якості атрибутивної
властивості самовизначення та самопізнання людини в результаті актів
прийняття та конфронтації соціумом.
Ключові слова: девіація, девіантна поведінка, «нове», інновація, модус,
кризовість, масове суспільство, глобалізація.

Девіація стала невід’ємною частиною сучасного
світу, який характеризується мінливістю та відкритістю
до змін та перетворень. Метою даної статті є подання
нестандартного погляду на девіацію не як відхилення від
норми та деструктивну складову соціальної поведінки, а
як розгляд цього феномену як ланки переходу на наступній
рівень розвитку, як діалектичний атрибут створення
«нового». Розгляд заданої проблеми з запропонованого
боку дає можливість розкрити процес створення
«нового» та приблизитися до визначення «топосу» його
становлення в соціально–культурному середовищі. Таким
чином, визначається найбільш виражена ознака сучасного
соціального простору – мінливість, яка формується на
базі стійкості. Саме цей момент переходу від мінливого
до стійкого є творчим процесом створення різних рівнів
«нового» через позитивні девіантні прояви.
Питання девіації розглядала ціла плеяда зарубіжних
дослідників соціального простору: Г. Беккер, М. Вебер,
Е. Дюркгейм, Е. Еріксон, А. Коен, Ч. Ламброзо, С. Лінг,
Р. Лінтон, А. Маслоу, Р. Мертон, Р. Морріс, Р. Парк,
Т. Парсонс, Б. Скіннер, П. Сорокін, Р. Харрі, Т. Шибутані
та ін., а також вітчизняні дослідники: В. С. Афанасьєв,
Я. І. Гілинський, В. О. Довгополюк, О. В. Змановська,
Е. П. Ільїн, Ю. А. Клейберг, А. А. Ручка, С. П. Шевцов,
В. А. Ядов та багато інших. Ці багаточисленні дослідження
розглядають девіацію з різноманітних ракурсів – і як
асоціальну поведінку, яка дестабілізує соціальну систему
з одного боку, з іншого – і як категорію, яка окреслює
рамки легітимного та морального розвитку в суспільстві,
що визначає норму в соціальній поведінці.
Девіація як лакмусовий папір демонструє процеси
змін соціального середовища. П. Сорокін зазначає, що:
«Злочинним» буде й може бути той чи інший акт не сам по
собі, а лише в тому випадку, коли в психічному переживанні
кого–небудь він кваліфікується як злочинний» [1, с. 73].
Тобто поняття злочинності розглядається щодо контексту
часу, культури, традицій та особливостей даного розвитку
соціуму. Девіація представляє собою відхилення від
загальноприйнятої норми в визначеному суспільстві. Це
є як негативні відхилення – антисоціальна, асоціальна
поведінка, так й відхилення позитивного вектора –
творчість, новації, геніальність тощо. Це ділення умовне
та чітко провести межі неможливо.
Спроба представити «девіацію» як ступінь переходу
до «нового» та визначення топосу цього процесу –
це скоріше метафізична спроба виділення частини
безперервного процесу розвитку соціально–культурного
середовища. Цей метод дає змогу розкрити процес
переходу мінливого у ланку сталого та по–новому
розглянути межу становлення між позитивними та
негативними відхиленнями у соціумі та актуально
застосувати цей погляд на сучасному суспільстві, що
допоможе розкрити його характеристики.
Наприклад, розкриваючи суть сучасних цінностей все
частіше йдеться про аморальність, аномію та нівелювання
традицій на тлі суперечливості соціального простору.
Насправді це індикатор стрімких змін та стану кризовості
у всьому, що стосується самовизначення сучасної людини
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як частини соціуму. Це криза ідентичності (Е. Еріксон),
криза моралі, соціальна аномія (Є. Дюркгейм), конфлікти
норм у культурі (Р. Мертон), криза традиції. А по логічним
законам розвитку кризосвість – момент вибору подальшого
шляху проходження. Сам феномен кризовості – перша
ознака необхідності змін. Адже як показує історія
людства, тільки через якісь крайні, примежові стани
завжди відбувається прорив до нового напрямку розвитку,
при тому мається на увазі як позитивний вектор цього
явища, так й негативний.
Не можна стверджувати, що аномія, девіації – це прояв
лише сучасного суспільства. Наприклад, термін аномія
було розглянуто ще Евріпідом та Плотоном, з грецької
мови цей термін «anomos» означає «беззаконний»,
«некерований». Еврипід використовував це поняття для
опису закону буття, який не є підвладним людині, а Платон
як синонім до анархії, безпорядку, несправедливості.
Тобто аномія представлялась початковою площиною,
соціальним хаосом, невизначеністю, які мають потенціал
переродження та створення соціального порядку як
такого. Це ніби вроджена характеристика суспільства –
формувати стійке за допомогою мінливого – за допомогою
девіації різного змісту та значення.
Зазначаючи стрімкий процес інформатизації та
глобалізації сучасного соціуму можна відзначити, що
девіація різного роду стала більш поширенішим явищем
та навіть однією з характеристик нового суспільства. Це
перш за все пов’язано з великою кількістю інформації
та різними способами її інтерпретації та усвідомлення
людьми. Як зазначає, Б. Ю. Клейберг «...все наше життя у
всьому його розмаїтті та мозаїчності має девіантологічну
основу» в своєму творі «Креативна девіантологія» [2, c. 4],
який є кроком створення, як заявлено автором, синтагми –
систематизованої та логічно вивіреної системи знань на
стику девіантології та психології творчості.
Це змінює розуміння самого поняття «девіація», яке,
як правило, трактується як деструктивний елемент та
надає йому нового значення, розкриває цей процес як
сходинку до «нового» в його творчих проявах.
Спробуємо розглянути як же те, що вважається
«відхиленням» формує «норму» та є модусом до розвитку
та перетворення цієї умовної «норми». Під терміном
«модус» мається на увазі появу нової якості, властивості
соціокультурного простору, яка може проявлятися по–
різному в різних умовах. Це й пояснює тонку межу між
девіантною поведінкою як творчим або асоціальною
індивідуальним актом вираження особистості.
Я. І. Гілинський, розглядаючи позитивні та негативні
сторони відхилень як творчість, так й антисоціальну
поведінку, зазначає: «Девіантність є прорив соціальної
форми тотальної життєдіяльністю», та відмічає, що
«…творчість виступає спробою, засобом вирішити
протиріччя між універсальністю, тотальністю людської
життєдіяльності та її соціальною формою, існуючими
нормами, стандартами, еталонами; між соціально
сформованими потребами людей і соціально зумовленими
можливостями їх задоволення» [3, с. 18]. Тобто процес
перетворення та переходу на якісно інший рівень не
можливий без відхилення, визначення між вже існуючим
та створюваним, й чим критичнішою та суперечливішою
є оцінка «нового», тим більше вона стимулює зміни або
навпаки зміцнення соціальних підвалин та існуючих
парадигм.
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Сама девіації в соціально–особистістному вимірі –
це принцип формування індивідуальності в процесі
протиставлення та ототожнення. Шляхом засвоєння норм,
соціальних вимог, самоідентифікації особистості цей
процес певним чином являє собою механізм перетворення
«соціального» на «особисте». Як зазначає С. П. Шевцов,
особистість «…народжується з честолюбства, з амбіцій,
часто необґрунтованих, з образи, з пристрасті, з
надлишку сили та невміння знайти їй гідне застосування.
І тільки після за умови, що така людина виживе та
переможе (а у неї є на це шанси, тому що вона сильна,
цілеспрямована, енергійна, наполеглива), цей вирваний
з м’ясом шматок соціальної плоті почне вибудовувати
порядок всередині себе (якщо йому доведеться жити
далі)» [4, c. 216]. Цей процес становлення особистості
на противагу суспільства та визначення свого життєвого
виміру та потреб для становлення людини суспільної
є процесом самоідентифікації, який будується на
різного роду девіаціях та виборах. Відбувається процес
самостановлення особистості та атрибуція, становлення
його перед суспільством та відповідно перед собою,
формується відповідь на запитання «Хто я?». Відбувається
породження буттєвості особистості, вибір екзистенціалу її
існування та перехід до нього через соціальну взаємодію.
На межі зазначених кризових моментів формування
індивідуальності й відбувається породження «нового»
різних рівнів – як в собі й для себе, так й для суспільства
чи всупереч йому.
Що ж собою являє реальне існування і чому сучасна
людина все стрімкіше й стрімкіше тікає від нього всіма
можливими засобами. У книзі «Люди туги і люди нудьги»
Н. Хамітов розкриває шляхи, «спроби втечі» від туги
та нудьги в широкому сенсі розуміння людського буття.
Потрібно обмовиться, що: «Туга і нудьга є переживання
своєї самотності в бутті. Це переживання своєї незлитності
з буттям, викинутості з буття. Це переживання своєї
чужості буття – туга й нудьга означають вихід до власних
меж та прагнення зруйнувати їх» [5, с. 18]. На думку автора
шляхів відступу безліч – це: суєта, алкоголь, наркотики,
подорожі, оновлення та збочення в сексі, лабіринти
самогубства, а як спосіб подолання туги та нудьги
пропонується – творчо–духовне поглиблення та любов як
позамежне буття. Все це способи уникнути буденність у
всіх її проявах розкриваються або в девіантних формах
поведінки, або в різного роду розвагах та захоплення.
Щодо девіацій як способу абстрагування від буденності
можна припустити, що нівелюючи певні норми, правила,
традиції особистість таким чином намагається визначити
межі свого існування, порівняти свої внутрішні особистісні
властивості на факт, а чи особистісні вони взагалі? Або
це все лише соціальна сутність, яка вкоренилася в його
персоні? З питанням творчого уходу не виникає сумнівів,
що досліджуючи якусь проблему сам дослідник в процесі
своєї творчості не тільки вирішує поставлені завдання, а й
розкриває грані своєї буттєвості та себе як її творця.
Розглядаючи формування та створення стереотипів,
норм поведінки часто в суспільній практиці можна
помітити цікавий парадокс, з одного боку образи, які
не підтримують та відкидаються мораллю поведінки і
суспільною культурою усвідомлено на колективному рівні,
на несвідомому суспільному рівні впроваджуються з малих
літ в несвідомих образах поведінки індивіда як частини
соціуму. Окреслюючи механізми формування девіантної
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поведінки в правовому просторі С. П. Шевцов приводить
яскравий приклад неспівпадіння принципів несвідомого
соціального
нав’язування
з
загальноприйнятими
соціальними нормами. Він зазначає: «Дурень же – не
те, щоб дійсно безглуздий, але відрізняється девіантною
поведінкою (і казка чітко фіксує цю відміну до початку
сюжету: за героєм міцно укріплений статус дурня). Разом
з тим факт поширеності подібного оповідання вказує, що
такого роду девіантність в суспільстві визнавалася й до
деякої міри (або в певній сфері) заохочувалася [4, с. 205].
Поняття «геній–герой» та «злочинець» знаходять
відображення в багатьох філософських роботах, особливу
увагу їм приділяє Ф. Ніцше. Він зазначає: «Між генієм
та його часом таке ж співвідношення, як між сильним
та слабким, як між старим та молодим, причому час
завжди буває набагато молодше, слабкіше, невпевненіше,
наївніше…» [6, с. 108]. На його думку, генії, герої несуть
вінець першості, новаторства завжди випереджаючи
свій час, вони пересилюють посереднє суспільство,
й несприйняті, незрозумілі, вони виводять суспільну
систему на новий етап розвитку. У той же час, ведучи
мову про злочинця, він зазначає, що: «Тип злочинця є
тип сильної людини серед несприятливих умов, це –
доведена до хвороби сильна людина» [6, с. 109]. Тобто
несприятливе середовище, невідповідні екзистенції буття,
які своєю буденністю і посередністю пригнічують даного
суб’єкта перетворюючи його в дезадаптивну особистість
та призводить до суспільних девіацій. У разі якщо цей
суб’єкт зможе пересилити дане суспільство, Ф. Ніцше
вважає, що він має шанс перетвориться в героя–генія, в його
прикладі – це Наполеон. В будь якому разі ця особистість
є новатором, є рушійною силою розвитку соціокультурної
системи як прогресивних так и регресивних проявів.
Для завершення нашої дослідницької ланки розкриємо
поняття «нового» через вже визначене розуміння девіації.
Що ж таке «нове», «інновація» та критерії їх визначення
у соціальному бутті. За свої змістом основний критерій
нового – це відкриття ще неіснуючого, нова комбінація
старого, це перетин реальності та майбутнього,
переосмислення існуючого та породження ще не
створеного.
В філософській площинні дослідження поняття нового
тісно переплітається з поняття інновації та відкриття.
Ці поняття частіше розрізняють за рівнями існування.
«На індивідуальному рівні, – відмічає О. М. Князєва,
людської діяльності породження нового представляється
як відкриття, а на колективному (соціальному,
культурному) – власне як інновація [7]. Тобто нове
породжується на індивідуальному рівні розвитку людини,
шляхом відкриття самого себе через перетини творчої
діяльності та соціального буття. Тоді коли інновація – це
момент відхилення, девіації в культурі, мистецтві, науці
шляхом перетворення індивідуального нового на здобутки
соціуму.
Вектори пошуку відкриття нового в собі завжди
відбувається через пізнання себе в нових ситуаціях, в
взаємодії з Іншим, в взаємодії вже існуючими нормами та
законами існування суспільства. Виникають різноманітні
варіанти створення «нового» як комбінації переходу
індивідуальних відкриттів в ланку інновації.
Залежно від самого дослідника–новатора навіть
давно охарактеризована епоха може заблищати новими
відтінками та особливостями. Наприклад, епоха
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Середньовіччя у творах У. Еко постає в новому світлі.
Здавалося б у класичному уявленні – це епоха, яку поглинув
догматизм та традиційність. Та його дослідження естетики
того часу, показує, що «насправді це не так: середньовічна
культура володіє почуттям нового, але прагне приховати
це нове під завісою повторень (на відміну від сучасної
культури, яка, навпаки, робить вигляд, що вона винаходить
щось нове, навіть коли насправді лише повторює вже
відоме) [8, c. 15].
Спостерігаючи за кількістю девіацій в сучасному
суспільстві, розважально–споживчої його спрямованості
та величезної кількості різних соціальних рухів та
субкультур, немає сумнівів людина ніколи ще так не
відступала далеко від своєї «істиної буттєвості», від
самої себе, вона погрязла в масовості та тиражування
сучасного інформаційного світу. Х. Ортега–і–Гассет вдало
підмічає: «Особливість нашого часу в тому, що пересічні
душі, не обманюються щодо власної пересічності,
безбоязно стверджують своє право на неї та нав’язують
її всім і всюди ... Маса знімає все несхоже, незвичайне,
особистісне та краще. Хто не такий, як усі, хто думає не
так, як всі, ризикує стати знедоленим» [9, c. 15].
Незважаючи на масовість та тиражованість сучасного
суспільства – девіації набувають ще більшого прояву –
навіть можна сказати масового характеру. Оскільки бути
на хвилі всього нового це одна з провідних думок людини
сучасності.
Сучасна людина – це глибоко індивідуальний і
в той же час схильний до культури тиражування та
масовості соціальний суб’єкт. Ці дві основні тенденції,
дуалістичності за своїм змістом породжують діалектичний
образ сучасної людини. Хто вона сучасна людина? Це
«остання людина», яка залишила горду віру в «власну
перевершуючи гідність» заради «комфортабельного
самозбереження» (Ф. Фукуяма), чи це людина новатор,
яка прагне відкрити новий образ сучасності та обрати
напрямок розвитку майбутньої цивілізації.
Не виникає сумнівів, що інноваційність – це одна з
ознак сучасної інформаційно–техногенної цивілізації,
яка з одного боку розкриває сучасній людині всесвітнє
сховище інформації, робить його частиною глобального
процесу розвитку, а з іншого за рахунок цієї доступності та
великої кількості інформації у різних проявах призводять
до ефекту розгубленості, заплутаності, невизначеності
в соціальному просторі. Тобто поняття норми дуже
нестійке та важко визначене, що призводить до девіацій
як прояву нового для себе та спроба самоідентифікації в
навколишньому середовищі.
Виникає навіть питання створення національних
інноваційних систем (НІС) у глобалізаційному світі.
Так О. П. Пунченко зазначає, що: «Сьогодні йде гостра
боротьба за кожне нове відкриття як на етапі наукового
дослідження, так й на етапі науково–теоретичного,
технологічного, організаційно–технічного, управлінського
використання цих відкриттів у розвитку різних сфер
буття соціуму» [10]. Автор підіймає питання інновації
на державному та світовому рівні та визначає основні
принципи реалізації НІС в економічній та політичній
практиці. Це ще раз доводить, що інноваційність – це
основна з ознак сучасної цивілізації, яка розкриває
основні тенденції її розвитку та зрозумівши аксіоми її
формування ми зможемо формувати наступну ланку
розвитку цивілізації.
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Отже, наша спроба розкрити девіації як одну з
ланок формування «нового» – це перший крок до
розуміння інновоційно–інформаційного суспільства у
новому нестандартному розумінні. Смислова зв’язка
«девіація – «нове» – інновація», яка запропонована в
даній статті, розкриває початкову ланку формування
інновацій як феномену сучасності. Місцем, топосом
формування «нового» є людина, особистість в процесі
находження, самовизначення, відкриття себе «нового»,
себе особливого й в той же час типового, себе як члена
соціуму та себе як соціального антагоніста. Таким чином,
можна зробити висновок, що девіації у позитивних
проявах – це ланка переходу на наступний рівень розвитку,
не лише особистості, а й суспільства. Діалектичний
характер «нового» розкривається біполяризацією
девіації як відхилення від загальноприйнятої норми як в
позитивний, так і в негативний бік. Девіантність є однією
з ознак сучасного інноваційно–техногеного світу та саме
перетворення мінливого на стійке є творчим процесом
створення «нового» через різного роду відхилення
та закріплення їх як загальнолюдського надбання – в
інноваціях.
Перспективи подальших досліджень передбачають
розгляд образу сучасної людини з урахуванням девіантної
складової сучасного суспільства масового розвитку.
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«Deviation» as transition modus to «new»
The purpose of this article – in contemporary theoretical field of social
philosophy to regard deviation as essential and attributive element of the transition
to «new» in sociocultural dimension of mankind. The key concepts of deviation and
deviant behavior are compared in this article, those positive sociocultural vectors
of development are disclosed through creation and innovations. By the theoretical
method come to light a social sense bunch «deviation – «new» – innovation», that
renders possible to take the formation of leading feature of our time – innovation.
Conclusions of this research: 1) social deviation is defined as primary
composition of genesis individual of person and, as a consequence –public «new»; 2)
deviation’s mechanism is based on formation personally in social plane, last in turn
has property to define further choice of deviation’s vector in personal manifestations –
negative (anti–social and destructive behavior) and positive (innovative cultural and
scientific activities); 3) category «new» was represented in the quality of attributive
properties of self–determination and self–knowledge of a person as a result of
adoption’s and confrontation’s acts.
Keywords: deviation, deviant behavior, «new», innovations, modus, crises, mass
society, globalization.
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Суспільна та культурна значущість
популярної філософії
Аналізуються особливості популярної філософії, що визначають її
суспільну і культурну значущість. Акцентується на тому, що популярна
філософія розкриває механізми введення нових філософських, філософсько–
педагогічних ідей до суспільної свідомості, їх перетворення на суспільні
орієнтації. Вимоги до популярного філософування задаються розвитком
суспільства, соціально–культурними контекстами, системою цінностей.
Аналіз стильових особливостей популярної філософії змушує змінити
ставлення до репрезентативних властивостей філософських текстів як до
формальних ознак. Для популярної філософії притаманний публіцистичний,
літературний стиль. Філософсько–літературна рефлексія, поміж іншим,
уможливлює віртуальне культурне, соціальне, педагогічне, антропологічне
експериментування, яке перетворюється на творчий евристичний пошук та
володіє потужним світоглядним та функціональним потенціалом. Даний стиль
філософування є суттєво демократичним, адже він залучає до співавторства,
співмедитації, надає імпульси до наслідування. Середовище, в кому процвітає
популярна філософія, уможливлює гарантію проти догматизму і некритичного
засвоєння; і, прийоми популярної філософії є підкресленою формою традиційного
виховання, яке складає свого роду суворий і справедливий природній відбір ідей,
який управляється постійною критикою.
Ключові слова: популярна філософія, популяризація філософії,
філософування, соціальна та культурна значущість, філософсько–літературна,
рефлексія, критичне мислення.

В останні десятиліття популярна філософія є важливим
напрямком теоретичних досліджень як у вітчизняній, так
і західній філософській думці. Це є відповіддю не лише
на потреби цивілізації, існування і подальший розвиток
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якої обумовлюється не в останню чергу соціально–
педагогічними і культурними чинниками, адже,
інформаційне суспільство вимагає від людини постійних
зусиль, спрямованих на розвиток власної особистості.
Обґрунтування популярної філософії та популяризації фі
лософії зазвичай виходить з постулюванням загрозливої
ситуації, що складається в самій філософії. Коли філософія
втрачає право на публічну увагу, перетворюючись на
«розмову між своїми», а відповідно втрачаючи інтерес для
тих, хто «ззовні», вона ризикує опинитися у становищі,
коли за втратою інтересу з необхідністю виникає висновок
про її непотрібність узагалі. Відтак створення текстів
так званої популярної філософії постає однією з форм
актуалізації філософського знання.
Філософське осмислення феномену популярної
філософії уможливлює визначення суспільної та
культурної релевантності філософії, що у свою чергу
сприятиме інституалізації освітніх репрезентацій
популярної філософії, розробці плідних стратегій освіти
і виховання як на національному, так і планетарному
рівнях.
При уникненні спрощення або неточностей, у даному
дослідженні пропонується змістовно розширене розуміння
терміну «популярна філософія» – популярна філософія
виступає як спосіб з’єднання філософії з життям. Як
зазначає А. С. Ахієзер «Сьогодні у нашому складному
світі є добре відомим потужний фактор, який стимулює
неспокій філософування. Це усвідомлена небезпека,
її потоки, що у постійно наростаючих масштабах
пронизують усе життя суспільства і кожної окремої
людини. Філософування стимулюється виникненням
небезпеки, однак лише усвідомленої, точніше такої,
що знаходиться у процесі засвоєння. Філософування
виступає як шлях, спосіб, форма цього засвоєння у його
всезагальній формі, але вона реалізується, актуалізується,
конкретизується, перетворюючись на рішення, на
формування суті лише через діяльність суб’єкта кожної
особистості» [1, с. 5].
Популярна філософія розкриває механізми введення
нових філософських, філософсько–педагогічних ідей
до суспільної свідомості, їх перетворення на суспільні
орієнтації. Популярна філософія як така у значній мірі
за своїм стилем і способом філософування відрізняється
від того бачення філософії, яке склалося у новий час. І
справа тут не у тому, вона має тенденцію до спрощення,
спотворюючи ідеї філософів для того, щоб зробити їх
більш привабливими для мас, як зазначають дослідники
[9, c. 220–221], а у тому, що популярна філософія є
«способом вирішення проблем», «способом жити»:
свого роду індивідуальною психотерапією, яку слід
практикувати наодинці, вона сприяє створенню нової
форми інтелектуального життя, а отже подоланню
інституалізованої філософії і перетворенні її на активний
культурний чинник. Задача популярно–філософського
викладу полягає в тому, щоб «безпосередньо представити
істину, не вдаючись до допомоги будь–чого іншого,
правдиво і просто, такої, яка вона є в собі, і ні в якому разі
не протистоїть омані» [1, с. 411].
Вимоги до популярного філософування задаються
розвитком
суспільства,
соціально–культурними
контекстами,
системою
цінностей.
Серед
них
провідне місце займає практична спрямованість будь–
якого філософського теоретизування. Проте не слід
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абсолютизувати цю тенденцію, адже за своїм первинним
змістом філософія є у першу чергу сумнівом – почати
філософувати означає почати сумніватися, а «спосіб жити»,
«філософія як технологія» передбачає здатність вирішити
задачу. Характерно, що елліністичні філософські школи,
найбільш близькі до такого, «психотерапевтичного»
розуміння свого призначення, одночасно виявилися
схильними не тільки до догматичного замикання, але і
до суттєвого обмеження теоретичних розмірковувань –
найяскравішим прикладом чого є епікуреїзм, прихильники
якого вважали, що необхідно задумуватися лише про
такі питання, які необхідні для проживання життя – і
задовольнялися цими доктринами, які давали задовільні
відповіді, функція яких – «зняти стурбованість» щодо
влаштування світу, природи реальності і таке інше –
пошук правдоподібного, а не істинного, оскільки
незалежно від того, якою є відповідь, вона не вплине на
те, як нам потрібно жити. Філософія як «інструмент» або
навіть набір «технологій» життя отримує в широкому
розповсюдженні – а саме в ньому, хоча б декларативно,
дуже жорсткі обмеження: це, власне, та «популярна
філософія», що під цим ім’ям була поширена в Німеччині
у другій половині 18 ст., куди перекочувала зі Франції –
набір розмірковувань про життя, типових прийомів
осмислення себе і способів приговорювання ситуацій. У
цьому сенсі, відзначимо, їй немає місця у сучасності –
уже тому, що це місце успішно зайняте «популярною
психологією», а рівнем вище – на місці попередніх
«наставників мудрості» знаходяться психотерапевти.
Популярна філософія має не тільки свої парадигмальні
особливості, тематичні уподобання, але і відрізняється
стилем філософування. Аналіз стильових особливостей
популярної філософії змушує змінити ставлення до
репрезентативних властивостей філософських текстів як
до формальних ознак. С. Глендіннінг підкреслював, що
дослідження відмінності між професійною і популярною
філософією, схоже на те, яке притаманне аналітичній і
континентальній традиціям: «Ця відмінність зазвичай не
виражається у тому, що люди говорять», а різниця між
тим, як усі говорять». Це питання стилю. Аналітична
філософія, як правило, написана у простому стилі.
Континентальна філософія, навпаки, скоріше риторична,
заплутана і неясна. Тепер можна побачити, що відмінність
між простим стилем і неясним стилем, який призначений,
щоб бути відмінністю у професійній філософії, досить
акуратно впливає на відмінність філософії, написаної для
усіх і філософії, написаної для філософів» [10].
Найджел Уорбертон зазначає, що, коли ми обговорюємо
популяризацію філософії, ми говоримо не тільки про дещо
єдине. Він виділив три різних типи текстів популярної
філософії: оригінальна, але доступна філософія,
наприклад, Деннетта Дарвіна «небезпечна ідея» (Dennett’s
Darwin’s Dangerous Idea); підхід «солодких пігулок», коли
намагаються подати філософські ідеї у контексті роману;
і прості популяризаторські тексти, як і його власна
Philosophy: The Basics and Philosophy: Thinking from A to Z,
яка адаптує філософію для широкого загалу [10].
Відтак для написання популярної філософії
використовуються два варіанти – перший пов’язаний
з надситуативністю, контури якої окреслюються
орієнтацією на загальнолюдські цінності, яка, щоправда,
існує в рамках літературного хронотопу, і є так би мовити
універсальним порадником; Другий – популяризація
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біхевіористських та прагматичних схем, які саме завдяки
публіцистичному спрощенюю, схематизації, ретрансляції
у семантику буденної свідомості перетворюються на
здобуток масової культури. Спостерігається діалектична
взаємодія популярного і наукового викладу. З одного боку,
спостерігається перетворення популярно–філософського
міркування в науковий текст, а з іншого – наукова
філософська система вимагає своєї популяризації.
Популярна філософія як стиль мислення і мови
підтримується традицією і у свою чергу підтримує її.
Мотиви, які лежать в основі її дотримуваності традиції,
схожі з мотивами, які пояснюють популярність популярної
філософії. У популярній філософії, як правило, не
будуються складні для розуміння теоретичні системи
із розбудованим категоріальним апаратом. Це провокує
питання про професійність філософського теоретизування,
яке озирається на еталони і критерії буденної свідомості.
Так, характеризуючи цільові інтенції популярної
філософії, теоретики [5; 8; 10], без будь–яких складних
категоріальних побудов визначають їх як наближення
філософії до життя та життя до філософії. Зауважимо,
що підозра у дилетантизмі виникає у представників
філософського цеху, що прагнуть осмислити специфіку
власного теоретизування через співвідношення з певними
еталонними взірцями. На думку С. Глендіннінга проблема
популярної філософії має два аспекти: проблема діалогу
між філософами і діалог між професійними філософами
та громадськістю. Провал діалогу між професійними
філософами може виникати через особливу мову, яку
вони використовують. Це не зовсім технічна мова, але
є розходження традицій, оскільки люди мають такі
різні інтереси, що вони не можуть розмовляти один з
одним. Найкращий спосіб, щоб професійні філософи
говорили з людьми, які не знають термінології, – широкою
громадськістю. Це ідея говорити публічно, без жаргону
[10]. Професійний викладач філософії займається
тлумаченням дечого. Популярна філософія надає
йому це «щось», це «щось» не є, з одного боку, чимось
відштовхуюче трансцендентальним або архаїчним,
з другого боку, чимось бентежачи революційним чи
руйнівним. Популярна філософія легко спостережувана і
до того ж гнучка і легко пристосовується до будь–якого
смаку; у той же час вона у вищій мірі доступна і не вимагає
надзвичайного і хворобливого розумового напруження.
Вона дає філософу можливість здійснити тлумачення, дає
йому відомим чином офіційно двозначне.
Характерною
рисою
типових
представлень
популярної філософії є те, що в ній поєднується
наполегливе заперечення технічних деталей та деякою
мірою езотеричність. Популярна філософія постулюється
як така, що за своєю природою не є занадто складною,
невловимою, занадто не постійною, її можна передавати
звичними способами. Її передача не вимагає особливої
атмосфери, особливої налаштованості і підготовки. Світ є
те, чим він здається, і він виражається у звичних поняттях – і
усе ж, щоб побачити це, потрібно філософське освітлення.
Винятковість досягається не особливим словником, а свого
роду дивністю підходу, винятковими прийомами. Цей
тип установки характерний як для дилетанта, культурної
людини, яка не є спеціалістом, і яка хоче відділити себе,
з одного боку, від безкультурної людини, а з іншого –
від «професійного філософа». На думку Фіхте, учений
теоретик прагне вільно проникнути до пізнання чистого
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буття. Популярний же філософ – сам творець буття.
«Застосування філософії є – моральне життя. Лише цим
застосуванням жива вона: її НЕ викладають в промовах
як в якійсь новій картині» [7, с. 280]. У ситуації сучасного
духовного виробництва популярна філософія органічно
вписується у масову культуру, і користується її кодом,
потрапляючи до контексту масової культури, філософські
ідеї та конструкти через містифікацію набувають
підвищеного евристичного потенціалу. Популярний
філософський метод ґрунтується на чуттєвому свідомості,
зокрема, на почутті життя. Популярна філософія прагне
прояснити «природний сенс істини» і тим самим
виступити в ролі посередника між філософією і життям
[7, с. 280].
Літературний стиль філософування дозволяє обирати
ту читацьку аудиторію, яка зацікавиться предметом
теоретичних роздумів саме у такій формі, що обмежує
формалізм абстрактного мислення, тим самим посилюючи
утилітарно–практичний аспект [9, с. 221]. Даний стиль
філософування є суттєво демократичним, адже він
залучає до співавторства, співмедитації, надає імпульси
до наслідування. Середовище, у кому процвітає популярна
філософія, уможливлює гарантію проти догматизму і
некритичного засвоєння; і, прийоми популярної філософії
є підкресленою формою традиційного виховання, яке
складає свого роду суворий і справедливий природній
відбір ідей, який управляється постійною критикою.
Позаяк, «літературний» стиль дозволяє теоретикам, що
виступають у функції порадників, уникнути будь–якої
відповідальності за свої рекомендації, плани, проекти.
Це з необхідністю передбачає наявність критичного
мислення у громадськості як співучасника діалогу по типу
«вчитель–учень», де останній також має бути експертом
запропонованих рекомендацій. Зокрема, наріжним каменем
виховного процесу слугує система індивідуального
навчання, яка полягає в критичній діяльності учителя,
який, безперервно задаючи питання учню про його
роботу, допомагає йому детально аналізувати його власні
розмірковування і припущення, не нав’язуючи йому при
цьому якої–небудь власної доктрини. Це привчає учня до
суворої самокритики і, не вирішуючи жодної проблеми,
надає йому самому вирішувати ці проблеми. Відтак,
сама форма популярної філософії забезпечує максимум
критики, адже студент або читач повинен взаємодіяти
з ідеями критично. Популярна філософія також не
націлена на пасивне сприйняття ідей, і не є слідуванням
моді, або знанням декількох фактів про філософію.
Такого роду популярні рекомендації, торкаються, як
правило, поведінки, обминаючи все те, що пов’язано
з особистістю, її внутрішнім світом, світоглядною
орієнтацією, психологічною характеристикою. Поза цими
властивостями філософська есеїстка та публіцистика
здійснюють алокативну функцію, висуваючи на
передній план саме ті ідеї та теоретичні побудови, які
користуються попитом у даній культурній та соціально–
політичній ситуації [3, с. 6]. Популярна філософія носить
орієнтується не на науково–філософську точку зору, а на
позанауковий і ненауковий горизонти читачів і слухачів.
Уорбертон наголошує на тому, що важливо, щоб автори,
які пишуть на популярний ринок, були здатні оцінити, як
це має бути, і не створювати зайвих абстракцій. Необхідно
дати час для читання і простір, щоб прийти до розуміння
того, що могло б бути для читача складним матеріалом
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[10]. Відповідно соціальна та культурна знач популярної
філософії поміж іншим визначається також і вимогою
посилення наукового духу, систематизації та символізації
знання. Розвинена символіка породжує в свою чергу
високий рівень розвитку наук. Значення наукової філософії
визначається її прагненням стати достовірним знанням
про предмет. Це також визначає і кордони популярної
філософії.
Таким чином, популярна філософія здійснює
повідомлення неосвіченому у філософському відношенні
колу зацікавлених спеціальних, заснованих на емпіричної
верифікації предметів філософі, виходячи з інтересів
даного кола, установлюючи власні способи трансляції
інформації. Популярна філософія орієнтується на єдність
теорії та життя, дію в її неповторній індивідуальності,
здоровий глузд; характеризується раціоналістичним,
часто і максималістським характером етичних побудов
та розглядом людини як центральної проблеми
філософствування. Популярне філософування прагне
максимально наблизитися до масової свідомості, час від
часу залишаючи терени суто теоретичних конструкцій.
Це може пояснюватися внутрішньою потребою
динамічних суспільств у саморегулюванні, здійснення
кого передбачає наявність критичної філософської
рефлексії суспільної системи, а також усвідомлення
шляхів оптимального виховання і освіти підростаючого
покоління. Філософсько–літературна рефлексія, поміж
іншим, уможливлює віртуальне культурне, соціальне,
педагогічне, антропологічне експериментування, яке
перетворюється на творчий евристичний пошук та володіє
потужним світоглядним та функціональним потенціалом.
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The social and cultural significance of popular philosophy
This article analyzes the features of the popular philosophy that determine
its social and cultural significance. The accent is made on the popular philosophy
that reveals mechanisms of introduction of new philosophical and philosophical–
pedagogical ideas to public consciousness, their transformation into social
orientation. Requirements toward popular philosophizing seem to be the result of
society development, socio–cultural contexts, and values system. Analysis of the
stylistic features of the popular philosophy makes to change attitude to representative
properties of philosophical texts as formal characteristics. For popular philosophy
journalistic and literary style are typical. Philosophical and literary reflection,
among other things, enables virtual cultural, social, educational, and anthropological
experimentation that turns into a creative heuristic search and has a strong
philosophical and functional potential. This style of philosophizing is essentially
democratic because it implicates to co–author, co–meditation and provides impulses
to imitation. The environment, where popular philosophy thrives, enables guarantee
against dogmatism and uncritical assimilation; popular philosophy methods are the
emphatic form of traditional education, which is a kind of strict and fair natural
selection of ideas, which is controlled by constant criticism.
Keywords: popular philosophy, the popularization of philosophy, philosophizing,
social and cultural significance, literary and philosophical reflection, critical thinking.
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Розвиток ідеї громадянського суспільства
у філософській репрезентації:
актуальність для України
Стрімкі глобалізаційні процеси призводять до дегуманізації суспільства,
що негативно відображається на суспільних відносинах, рівень людяності
та культурності у яких значно знижується. Тому, питання збереження
моральності людських відносин, особливо за сучасних умов в Україні, є
актуальним і потребує удосконалення та пошуків нових шляхів її відродження.
Одним із таких можливих механізмів виступає створення громадянського
суспільства.
У статті експліковано методологічні підходи та різнопланові теоретичні
версії життездатностей громадянського суспільства і досліджено досвід
його становлення. Висвітлено три основні етапи розвитку ідей становлення
громадянського суспільства у світі. Окреслено основні розбіжності їхніх ідей.
Дано визначення поняттю громадянського суспільства, що найбільш відповідає
соціально–економічному рівню розвитку України. З’ясована важливість
соціокультурної сфери при становленні та розвитку громадянського
суспільства, зокрема в Україні – дотримання традицій.
Ключові слова: громадянське суспільство, теорії громадянського
суспільства, суспільне життя, соціокультурна сфера громадянського
суспільства.

Сучасна інформаційна доба, стрімкий розвиток
сучасних технологій, інтеграційні процеси в усіх сферах
суспільства протягом останніх десятиліть набули
всесвітнього масштабу і, саме тому, отримали назву –
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глобалізація. Переваги глобалізаційних процесів, такі
як: підвищення ліквідності капіталу, зростання економії
на масштабах виробництва, підвищення продуктивності
праці внаслідок більш раціонального використання
ресурсів, підвищення швидкості інформації, зменшення
ймовірності початку війни – безперечні, але, водночас,
є і негативні моменти, такі як: безробіття, надмірна
залежність однієї країни від іншої, збільшення
нелегальної
імміграції,протиріччя
між
світовими
та національними інтересами за умови відсутності
дієвої системи глобального управління та ефективних
механізмів міжнародної координації, нівелювання
національно–державних та культурних традицій, які не
завжди враховуються дослідниками при розробці нових
механізмів формування глобальних процесів у суспільстві.
Даний феномен не оминув сферу громадянського
суспільства. Дискурс закордонних вчених Д. Балуєва,
У. Бека, І. Валерстайна, В. Іноземцева, В. Кувалдіна,
С. Кружалова, Ю. Резника, Дж. Розенау, Д. Хелда,
М. Чешкова, М. Шоута та вітчизняних громадських
дослідників В. Буряка, В. Бебика, Р. Войтовича, О. Полто
ракова, В. Співака, В. Степаненка, К. Трима стосовно
питання глобалізації громадянського суспільства активно
розгортається з кінця ХХ ст. Він характеризується
пошуком різноманітних теоретико–методологічних та
практичних механізмів для створення максимально
розвиненого, всеохоплюючого громадянського суспіль
ства у світі. Але, нажаль, на сьогоднішній день ні
теоретично, ні практично не функціонує жоден із
запропонованих варіантів формування вищезазначеного
громадянського суспільства. На нашу думку, це
відбувається з двох основних причин: значний рівень
нівелювання національно–культурних традицій та
різний рівень розвитку демократії (історичний досвід її
формування й становлення) і самосвідомості громадян
кожної держави. Ми вважаємо, що на даний момент
формування глобального громадянського суспільства
неможливе, оскільки ранжування країн, за критеріями
загальноекономічного та соціального розвитку, занадто
значне, урозташуванні рангу кожної країнивідносно одна
одної. Саме тому, ми дійшли до висновку, що порушуючи
питання створення громадянського суспільства на теренах
України ми не можемо брати за основу теорії та практики
запропоновані прихильниками концепції глобалізації.
Тому, метою даної статті є експлікація методо
логічних підходів та різнопланових теоретичних
версій життездатностей громадянського суспільства,
дослідження досвіду його становлення з точки зору
оптимальності для застосування в Україні.
Результати теоретичного аналізу проблеми. Спектр
теоретико–методологічних досліджень громадянського
суспільства науковцями надзвичайно широкий – від
часів Античності (Платон, Арістотель, св. Августин
Гіппонський, Цицерон) до сьогодення (А. Алексанян,
К. Гаджієв, В. Степаненко, Ф. Хайєк, Є. Шацький,
В. Нерсесянц та ін.), та різноманітний – від ототожнення
держави з громадянським суспільством до повного
протиставлення цих суспільних явищ. Тому, працюючи
над питанням створення громадянського суспільствав
науці досі не існує єдино прийнятного для всіх визначення
даного феномену.
У своїй роботі за основу розуміння «громадянського
суспільства» ми будемо вважати тлумачення, що, на нашу
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думку, найдоцільніше застосовувати для українського
суспільства, сучасного вітчизняного філософа та соціолога
В. П. Степаненка. У своїй роботі «Проблеми формування
громадянського суспільства в Україні: інститути,
практики, цінності» він визначає: «Громадянське
суспільство – поняття, символічне поле, розгалуження
соціальних інститутів, практик та цінностей, яке охоплює
комплекс основних соцієтальних характеристик та
параметрів суспільної життєдіяльності, яка відокремлена
від держави і є самоорганізованою. Це – комплексний
соціокультурний та суспільно–політичний феномен, який
включає в себе наявність та розвиненість:
– соціальних інститутів (незалежні медіа; громадська
думка; добровільні асоціації та об’єднання громадян;
принцип верховенства права, реалізований в рівності
громадян перед законом та в реальному доступі
громадян до правової справедливості; структурована
та інституалізована політична опозиція; системи
зовнішнього громадського контролю за владою на всіх
рівнях, включаючи незалежний прокурорський нагляд,
парламентські комісії, парламентські та громадські
аудиторсько–контрольні комісії; правозахисні організації –
«сторожові собаки суспільства»);
– соціальних практик (суспільна активність громадян,
що не обмежується участю у виборах; громадські
рухи; ініціативні групи; громадянська залученість до
добровільних суспільних, почасти неформалізованих
та «віртуальних» (наприклад, через інтернет–лист)
об’єднань; поінформованість – знання місцевих та
загальнонаціональних новин; правова культура та вміння
застосовувати правозахисну та судову систему; діяльність
незалежних правозахисних недержавних організацій;
лобіювання суспільно–значимих ініціатив);
– суспільних цінностей та чеснот (плюралізм,
толерантність, довіра до співвітчизників та суспільних
інститутів, здатність до компромісів без втрати гідності,
самоповага, ввічливість, громадська солідарність та
взаємодопомога)» [8, с. 170–171].
Дане роз’яснення ми приймаємо як основне, але
недостатнє для розробки концепту громадянського
суспільства в Україні. Саме з цією метою необхідно
розглянути існуючі теорії в соціальній філософії.
Вітчизняними
та
російськими
прозахідними
соціологами, філософами і публіцистами суспільство
пострадянських країн постійно порівнюється з розви
неними західними і при цьому, як це часто бувало в
історії, наша батьківщина позиціонується як суспільство
нерозвинене. Однак, ми допускаємо, що громадянське
суспільство в Україні цілком адекватно її сьогоднішньому
соціально–економічного розвитку. Власне, громадянські
суспільства Заходу пройшли багатовікову еволюцію. Разом
з еволюцією громадянського суспільства змінювалися
уявлення як про громадянське суспільство, так і про роль
і місце в ньому благодійності.
Відповідно до вчень професора Каліфорнійського
університету Дж. Александера розвиток ідеї та практики
громадянського суспільства можна розподілити на
три етапи. Перший, пов’язаний з введенням самого
поняття «громадянське суспільство», визначення його
як соціального феномену, формулювання засад та
теоретичних концепцій. Охоплює період від кінця XVII
до 1–ої половини XIX століття. Його представниками є
Д. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Монтеск’є, І. Кант, Ф. Гегель.
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Наступний етап – від середини ХІХ до 2–ої пол. ХХ ст.,
формується під впливом становлення буржуазного
капіталістичного суспільства. Основні положення даного
етапу сформульовані такими видатними мислителями,
як К. Маркс, Ф. Енгельс, Дж. Кін, А. де Токвіль,
Е. Арато та Дж. Коен. Визначні українські вчені цього
періоду М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський,
Б. Кістяківський, М. Шаповал присвячують свої твори
теорії громад, громадського життя і правової держави.
Третій етап, що бере свою точку відліку від 50–х років
XX ст. і по сьогоднішній день, представлений роботами
Ю. Габермаса, Е. Арато та Дж. Коена, Р. Д. Пантема,
А. Грамші. Цей етап приніс відродження та осучаснення
ідеї громадянського суспільства та впровадження її в
життя нових країн і навіть континентів.
Прихильник першого етапу – Т. Гоббс, вперше вводить
в науку поняття «громадянське суспільство». Воно
відображає історичний розвиток людського суспільства,
перехід людини від природного до цивілізованого стану.
Моделі громадянського суспільства, запропоновані
батьком суспільного договору, далекі від сучасних уявлень
про гуманність, демократію, правову рівність і допомогу
нужденним. Т. Гоббс був прихильником тоталітарної
держави. Він припустив, що громадянське суспільство
з’являється в результаті суспільного договору. Але, на
думку деяких сучасних суспільствознавців, суспільний
договір – це міф, і Гоббс чудово це розумів [13, с. 16].
Можливо, що причиною, яка спонукала теоретика винайти
даний міф, а інших теоретиків громадянського суспільства
(Дж. Локка, Д. Юма, Руссо) його дотримуватися,
була спроба протиставити нерелігійне уявлення про
походження суспільства традиційному християнському
[13, с. 16]. Такого роду переконання висловлював і
Л. Штраус у своїй роботі «Введення в політичну філо
софію» [11, с. 364].
Послідовник Т. Гобса – Дж. Локк продовжив ідею
«суспільного договору», але з певними відмінностями.
Автор заперечує абсолютний та необмежений характер
держави. Стверджує, що основним обов’язком держави
є дотримання «природного права» громадян та захист
особистої свободи та приватної власності. Але даний
«природний стан» є перехідним і має змінитися на більш
стабільний і безпечний. Таким, станом є політичне або
громадянське суспільство.
Ж.–Ж. Руссо продовжуючи дотримуватися ідеї
суспільного договору у своїй праці «Суспільний
договір, або принцип політичного права» стверджує, що
підґрунтям виникнення громадянського суспільства є
така єдність людини з природою, коли їх взаємовідносини
визначаються не егоїстичним розрахунком, а простими
і щирими відчуттями. Цю добу автор називає«золотим
віком людства», який скінчився з моменту появи приватної
власності в результаті огородження та привласнення
земель. Саме тоді з’являється громадянське суспільство,
в якому закріплюється матеріальна нерівність, і держава,
в якій фіксується нерівність соціальна, між панівною і
підвладною їй частиною суспільства» [10, с. 367].
Значний внесок у розвиток ідеї громадянського
суспільства в соціальній філософії належить німецькому
мислителю І. Канту. Він уважав, що розбудова
громадянського суспільства є нагальним завданням
для усього людства взагалі. «Найбільша проблема для
людського роду, вирішити яку його змушує природа, –
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досягнення загального правового громадянського
суспільства» [6, с. 12]. Погоджуємося з філософом,
адже саме в громадянському суспільстві людина стає
вільним суб’єктом діяльності, що й обумовлює розвиток
суспільства загалом. І. Кант пише, що хоча діяльність
людини у громадянському суспільстві обмежена законом,
індивід має усі умови для вільного розвитку власних
здібностей. Навпаки, свавілля необмеженої свободи
призводить до суспільного лиха [6, с. 13].
Громадянське суспільство, за І. Кантом, має
забезпечувати свободу для кожного громадянина.
Для Канта підтримка моралі є завданням інститутів
громадянського суспільства (сім’ї, школи, релігійних
громад, добровільних організацій та спілок), а не
поліцейських або цензорських державних служб.
Якщо через нерозвиненість або слабкість інститутів
громадянського
суспільства
держава
виявляється
вимушеною взяти на себе «турботу про права», то вона
повинна робити це з повною свідомістю того, що виконує
чужу, невластиву їй функцію і переходить до застосування
надзвичайних заходів, що не підлягають зведенню до
закону.
Особлива заслуга в розробці концепції громадянського
суспільства належить Гегелю. Він перший хто обґрунтував
дане поняття не тільки з точки зору сукупності індивідів
і відносин між ними, але і як сферу діяльності різних
суспільних інститутів. Громадянське суспільство –
не є сукупністю автоматично розрізнених осіб, що
поєднуються на мить тільки для одиничного тимчасового
акту без подальшого зв’язку, а є розчленованим на рівні
товариства, суспільства і корпорації, які таким чином
отримують владу або вплив на владу [2, с. 116].
Філософ інтерпретує дане поняття розглядаючи його
з точки зору одиничного, особливого та всезагального.
Одиничне – природний, моральний дух – це сім’я.
Дана субстаціональність втрачає свою єдність і, таким
чином, на етапі особливого, переходить до наступного,
особливого етапу. Він є ні чим іншим, як громадянським
суспільством, що об’єднує громадян самостійних,
одиничних у формальній всезагальності буття на основі їх
потреб через правовий устрій в якості засобу забезпечення
безпеки осіб і власності через зовнішній порядок для
їх особистих та загальних інтересів. Цим зовнішнім –
всезагальним – виступає держава, яка є «дійсністю
конкретної свободи, яка, в свою чергу, суть якої полягає
в тому, що особиста одиничність й її особливі інтереси
отримують свій повний розвиток і визнання свого права
для себе (в системі сім’ї та громадянського суспільства) і
разом з тим за допомогою самих себе частково переходять
в інтерес всезагального, частково своїм знанням та волею
визнають його як власний субстанційний дух і діють для
нього як для своєї кінцевої мети» [3, с. 286].
Таким чином, для Гегеля громадянське суспільство –
це, певною мірою, недосконалий рівень організації
соціального життя; перехідний етап від сім’ї до держави.
Те, що зазвичай розуміють під державою, з цієї точки
зору є лише «зовнішня держава» і відноситься до сфери
громадянського суспільства. Розглянемо, наприклад, таку
сучасну характеристику держави: «Держава – історично
сформована свідомо організована сила, відокремлена від
самого суспільства і керуюча ним за допомогою примусу,
насильства». І далі: «Якщо суспільству вистачить вміння
самому керувати своїми справами, не вдаючись до
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допомоги особливих груп людей, то може наступити період
бездержавного самоуправлінського розвитку суспільства»
[7, с. 246]. Відомо, однак, що за межами малої групи
(7±2) наявність посередників неминуче. Отже, «особливі
групи» будуть завжди. І примус доводиться застосовувати
часом і при самоврядуванні. Питання постає в іншому:
чи будуть інтереси цих управлінських груп відчужені
від інтересів груп керованих. Коли в сучасній літературі
протиставляють громадянське суспільство і державу,
то, по суті справи, мають на увазі протиставлення
плюралістичнх управлінських функцій різних соціальних
груп тоталітарним тенденціям централізованої державної
влади. Отже, Гегель, мав рацію, розділяючи громадянське
суспільство і державу насамперед за рівнем загальності
і цілісності. Але при цьому прослідковується певна
ідеалізація держави.
Серйозну увагу проблемі громадянського суспільства
приділяв класик К. Маркс. Маркс критикує думку Гегеля,
щодо співвідношення громадянського суспільства,
держави та сім’ї, де держава виступає як об’єднуючий
фактор двох інших компонентів. Філософ спростив
структуру гегелівської моделі громадянського суспільства,
звівши її до сфери праці, виробництва та обміну. Для нього
громадянське суспільство – це форма, в якій здійснюється
економічний розвиток. З його поля зору випадає цілий
комплекс соціокультурних, етнонаціональних, сімейно–
побутових відносин, інститутів, що забезпечують
соціалізацію громадян.
У своїх працях Маркс термін «громадянське
суспільство» експлікує у трьох напрямках: 1) для
визначення основи, будь якого, історичного розвитку та
його «природнього базису»; 2) як станове суспільство
середньовіччя; 3) як форма організації буржуазного
суспільства, що протистоїть політичній державі.
Філософ пояснює громадянське суспільство як таке,
що «… охоплює все матеріальне спілкування індивідів
в рамках певного ступеня розвитку виробничих сил.
Охоплює все торговельне та промислове життя даного
ступеня і певною мірою виходить за рамки держави та
нації. Хоча, з іншого боку, воно провинно виступати у
вигляді національності ззовні та у вигляді держави з
середини». Як бачимо, тут громадянське суспільство
розуміється як більш широка основа держави та народу
в цілому. «Громадянське суспільство як таке розвивається
тільки разом з буржуазією; проте так само завжди
позначалася громадська організація, що розвивається
безпосередньо з виробництва і спілкування, яка в усі часи
утворює базис держави та ідеалістичної надбудови» [5,
с. 71].
Розвиток
громадянського
суспільства
Маркс
пов’язував з принципом колективізму. Вільний розвиток
кожного трактувався як основна умова вільного розвитку
всіх. Лише в колективі людина здатна до всебічного
розвитку своїх задатків, що ототожнювалися з сукупністю
соціально–економічних відносин.
Надзвичайно актуальною для сучасного українського
суспільства є вчення французького дослідника А. де
Токвіля. Його дослідження американського суспільства,
що лягли в основу роботи «Демократія в Америці»
(1832), є синтезом основ теорій «суспільного договору»
та «громадянського суспільства».Він характеризував
громадянське суспільство як позадержавну форму
соціуму. В ній уперше було показано тісний зв’язок і, в
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певному сенсі, тотожність громадянського суспільства та
демократії.
Автор вперш обґрунтував соціокультурний підхід до
розуміння громадянського суспільства, що акцентує увагу
на моральному та соціопсихологічному впливі громадсь
ких асоціацій, зайнятих вирішенням повсякденних
незначних справ. Саме ці організації формують «місцеві
і особисті свободи», створюють необхідне для демократії
активне соціальне поле, поширюють дух солідаризму,
терпимості та кооперації, а також створюють ситуацію
наявності «пильного громадського ока», яке повсякчас
слідкує за владою [9, с. 415–416]. Його теорія враховує
етнічні та ментальні особливості народу.
Зазначимо, що з кінця ХІХ ст. ідея громадянського
суспільства зникає з порядку денного інтелектуальних
дискусій. Тільки з 70–х років ХХ ст. знову з’являється
у фокусі європейської соціально–філософських думок.
Так, Е. Гелнер, стверджував, що саме економічна свобода
є фундаментом розвитку громадянського суспільства.
«Найпростіша формула громадянського суспільства – це,
з одного боку, політична централізація, що забезпечується
механізмами підзвітності та змінності, а з іншого
економічний плюралізм. Але економічний плюралізм
накладає на політичний централізм обмеження, не
дає йому виходу за чітко окреслені рамки та змушує
дотримуватися наперед визначеної ролі» [4, с. 101].
Особливої уваги заслуговує розгляд теорії громадян
ського суспільства сучасного американського мислителя
Джефрі Александера, що активно займається даною
проблематикою з 90–х років ХХ ст. Його теорія для нас
важлива, оскільки, враховує процеси постмодерної епохи
глобальних суспільних соціокультурних і політичних
трансформацій. Охарактеризуємо основні положення
переосмислення громадянського суспільства:
1. розглядаючи громадянське суспільство як культур
ну та регулятивну логіку організації суспільного життя і
її нормативно–ідеальний тип, Александер чітко виписує
його соціальну топологію як особливої культурної
субсистеми (називаючи її також сферою цивільного –
civil sphere). Тим самим він «занурює» теоретичну і
практичну проблематику громадянського суспільства в
культурно–символічну сферу суспільної життєдіяльності.
Особливими характеристиками останньої виступають
дискурси, соціальні коди, символічні концепти і практики,
властиві культурної системі будь–якого суспільства.
Саме за допомогою цих культурних але символічних
індикаторів, на переконання Александера, дослідник
може вивчати прояви і маніфестації громадянського
суспільства;
2. така особлива (культурно–символічна) специфіка
громадянського суспільства вимагає для її адекватного
розуміння досліджень нових теоретичних підходів та
синтезів, охарактеризованих дослідником як ціннісний
аналіз (value analysis) або «культурний підхід» (cultural
approach) [12, с. 151];
3. культурно–символічна специфіка громадянського
суспільства не означає, обмеження проявів його дії
виключно сферою культури. Це інтерпритується якте, що
громадянське суспільство виступає у ролі громадського
нормативного ідеалу і формує значення «хорошого» або
«поганого», «справедливого» або «несправедливого»
у багатьох інших сферах (або підсистемах) суспільної
життєдіяльності – в міждержавних відносинах, політиці,
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економіці, ідеології, державі, сім’ї та т.п. Як підкреслює
Александер, «функціоналістських термінах громадянське
суспільство можна розуміти як соціальний вимір або
субсистему, яка, підживлюючи від цих інших сфер і
потрапляючи під стримуючий вплив їх імперативів, в
свою чергу, робить стримуючі їх дії» [1, с. 40]. На думку
американського теоретика, перевагою його чіткого визна
чення цієї аналітичної категорії є можливість пояснення і
моделювання багатьох цивілізаційних конфліктів, варіацій
і протиріч між цивільною та негромадянською сферами
суспільної життєдіяльності, між реальними і ідеальними
громадянськими суспільствами і т.п.
Відповідно до поглядів Александера, громадянська
сфера забезпечує простір для демократії, де соціальний
порядок, його зміни, головним чином, визначаються
культурними сенсами і структурами, що мають в собі
нормативні уявлення про суспільне благо, добро та
справедливість.
Як бачимо, вчений критикує традиційні погляди
на громадянське суспільство, стверджуючи, що
його вивчення можливе лише за умови об’єднання
соціологічного та культурологічного підходу. Іншими
словами, вивчаючи процеси формування громадянського
суспільства, філософи та соціологи повинні враховувати
цінності та традиції того чи іншого суспільства.
Зазначимо, що вітчизняні мислителі, які приділяли
увагу вирішенню проблеми становлення громадянського
суспільства в Україні, базисом для оновлення України
вбачали у відродженні громадськості та держави, які
ґрунтуються на свободі особистості, вільному розвитку
культури і державності з повагою до правопорядку.
Центральним моментом їх концепцій була теорія
природного права, що означало в реальному суспільному
житті проведення соціальних реформ тільки за умови
дотримання правових гарантій і свобод кожного індивіда.
Враховуючи сучасний стан громадянського суспіль
ства України стверджуємо, що, нажаль, на сьогоднішній
деньйого потрібно будувати майже з нуля. За двадцять
п’ять років незалежності не було створено реально діючого
механізму для формування та розвитку даного феномену
в суспільстві. Всі спроби «згори», як бачимо, не мають
успіху. У такому випадку, приходимо до висновку, про
доречність первинно побудувати локальне громадянське
суспільство. Тобто, створити такі умови, які сприяли
б об’єднанню та громадській діяльності населення,
спочатку, на рівні власного населеного пункту, подоланню
традиційного українського «державного патерналізму»
і «правового нігілізму» та появи громадянина –
активної і відповідальної особистості, що усвідомила
необхідність співпраці з іншими людьми в досягненні
загальнозначущих соціальних цілей. Варто зазначити,
що людинівідразу визначити рівень загальнозначущості
соціальних ідей проблематично, тому для початку
необхідно усвідомити їх на локальному рівні, а потім
розширювати поле громадянської діяльності залучаючи
інших суб’єктів.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши теоре
тико–методологічні напрацювання дослідників з точки
зору оптимальності їхніх ідей для застосування в
Україні, стверджуємо, що при певному синтезі їхніх
ідей отримаємо розуміння громадянського суспільства
найбільш прийнятного для нашого суспільства.
Обов’язково потрібно врахувати культурологічну
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основу – звичаї, традиції, принципи – громадянського
суспільства обґрунтовану Дж. Александром, економічний
базис К. Маркса, необхідність наявності демократії
описану А. де Токвілем, принцип розвитку особистості
від одиничного до всезагальноговисвітленого Гегелем
та право «свободи», у будь–якому сенсі цього слова,
особливо у громадянському суспільстві,як доводив Кант.
Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що грома
дянське суспільство – є багатовимірний, комплексний
соціокультурний феномен, який зазнає постійних
трансформацій. Специфіка його поставання у кожній країні
ґрунтується на національних традиціях державотворення,
менталітеті народу та його культурній спадщині, у такий
спосіб пропонуючи громадянам свободу вибору, дії,
думки, діяльності. Діяльності, яка, маючи матеріально–
економічний характер, є суспільно важливою і дає
можливість реалізовуватися та розвиватися особистості.
Це сфера суспільного життя, яка існує одночасно і
поруч з державою, котра не обмежує, в рамках своїх
повноважень, розвиток демократії та право людей на
свободу. Це самоорганізована сфера свідомих громадян,
які за мету своєї діяльності обрали особистий розвиток
та самореалізацію в рамках досягнення суспільних
позитивних звершень і, за необхідності, допомагати
державі у виконанні її соціальних функцій.
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The development of the idea of civil society in the philosophical
representation: relevance to Ukraine
The rapid globalization processes leads to the dehumanization of society,
negative impact on social relations, which greatly reduced the level of humanity and
culturally. Therefore, the issue of preserving ethics of human relations, especially in
the current situation in Ukraine is urgent and needs to improve and find new ways of
revival. One of the possible mechanisms favors the creation a civil society.
In the article explicated methodological approaches and diverse theoretical
versions existence of civil society and studied the experience of its development.
Revealed three main stages of the ideas of civil society in the world. Detection the
basic differences of their ideas. Identified the definition of civil society that the most
appropriate to the level of socio–economic development of Ukraine. Clarified the
importance of social and cultural sphere in the formation and development of civil
society, particularly in Ukraine based on the observance of traditions.
Keywords: civil society, the theory of civil society, social life, social and cultural
sphere of civil society.
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Детермінанти формування особистості
(соціально–філософський аналіз)
З філософських позицій виділяють природні та соціальні детермінанти
формування особистості (наголошуючи на їх умовному поділі, нерозривності
та взаємозв’язках). До природних детермінант формування особистості
ми відносимо: фізіологічні та генетичні, космічні, біосферні та географо–
ландшафтні. До соціальних детермінант формування особистості належать
суспільство та культура. Соціокультурна детермінація особистості
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здійснюється шляхом соціалізації індивіда, яка становить суб’єкт суб’єктний
характер взаємовідносин між основними учасниками соціалізаційного процесу.
Незважаючи на думки деяких сучасних мислителів, таких як З.
Бауман, який взагалі відкидає значимість соціалізації в процесі становлення
особистості, зокрема в європейських високорозвинених країнах починаючи з
другої половини ХХ століття, ми, погоджуючись із тим, що в сучасних умовах,
особистість більш схильна до самоконструювання, однак, процеси соціалізації,
на нашу думку, продовжують відігравати певну роль в процесі становлення
особистості, особливо це стосується пострадянських країн. Такої ж думки
дотримуються такі сучасні мислителі як П. Бергер, Т. Лукман, Р. Інглехарт та
інші, які не лише не применшують значення соціалізації в процесі становлення
особистості, а й доводять, що саме його зміст та умови визначають глобальну
ціннісну трансформацію (Р. Інглехарт).
Ключові слова: особистість, детермінанти формування особистості,
соціалізація.

Одним із центральних питань соціального знання
у ХХІ столітті стала проблема унікальності людської
особистості. Все багатоманіття проявів буття визначається
якостями та глибиною її сутності. Серед основних
принципів моделювання соціальної системи на одному
з перших місць стоїть антропний. Тому дослідження
особистості, а саме особливостей її становлення є
актуальною проблемою сучасної науки. Отже, метою
статті є соціально–філософський аналіз детермінантів
становлення особистості.
Дослідженню особистості, а саме визначенню та
аналізові детермінант її становлення присвячено багато
праць як в минулому, так і в сучасній науці. Сучасні
дослідження особистості засновані на працях Г. Тарда,
М. Вебера, Дж. Міда, Ж. Піаже, Т. Парсонса, Р. Мертона,
З. Баумана та інших науковців.
З філософських позицій природні та соціальні
детермінанти формування особистості можна класи
фікувати як загальні, особливі та одиничні. Перші
стосуються і особистості, і людини, як родового поняття.
Особливі зумовлюють формування різноманітних
історичних, етнонаціональних, цивілізаційних типів
особистостей. Одиничні визначають унікальність та
неповторність кожної окремої особистості в онтогенезі
[9, с. 11].
До природних детермінант формування особистості
ми відносимо: фізіологічні та генетичні, космічні,
біосферні та географо–ландшафтні. До фізіологічних
можна віднести такі природні детермінанти як
всеїдність у харчуванні, двостатевість розмноження,
порівняно тривалий до утробний та після утробний
періоди розвитку дітей, значний порівняно з іншими
ссавцями період життя та інші. Життя особистості
підпорядковано комплексу природних закономірностей,
які є передумовою і детермінантою як її формування, так
і всього подальшого повноцінного існування. Біологічний
тип людини проявляється через генетичну конституцію
індивідуального унікального організму, що містить
як різноманітні комбінації генетичних характеристик,
притаманних виду, так і результати впливу навколишнього
середовища (природного та соціального).
Космічні детермінанти можна охарактеризувати
як вплив космосу, а саме Сонця, планет та інших
космічних тіл на людину. У філософії питання космічного
впливу відображено в багатьох вченнях різних часів як
нерозривний зв’язок мікрокосму (людини) та макрокосму
в межах світового універсуму. У працях філософів епохи
Середньовіччя Т. Кампанелли, Мірандоли, Г. Сковороди
та інших ми знаходимо ці ідеї у концептуальному їх
вигляді, а наприкінці ХІХ – І половині ХХ століття у
філософських розвідках В. С. Соловйова, М. О. Бердяєва,
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П. О. Флоренського та інших. Так, П. Флоренський,
застосувавши математичну теорію про можливість
взаємно однозначного відображення різноманітних
нескінченних множин писав: «І природа, і людина
нескінченні; і за нескінченністю своєю, як рівноміцні
можуть бути взаємно частинами одне одного – скажу
більше, можуть бути частинами самих себе, при чому
частинами рівноміцними між собою і з цілим» [12, с. 233].
Наукові докази впливу активності Сонця на
життя на Землі вперше виявив український вчений
А. А. Чижевський, яким був сформульований закон
квантитативно–компенсаторної функції біосфери.
Академік В. І. Вернадський також доводив вплив
космосу на живу речовину планети Земля. Називаючи
космос «космічним океаном», він говорить про потоки
випромінювання «хвилі», які є «навколо нас, в нас самих,
всюди і скрізь, безперервно, вічно змінюючись, збігаючись
і стикаючись, ідуть випромінювання різноманітної
довжини хвиль – від хвиль, довжина яких обчислюється
десятимільйонними частками міліметра, до довгих, що
вимірюються кілометрами» [2, с. 8].
У 80–х роках ХХ століття вийшли самостійні роботи
фізика–теоретика Д. Бома та нейрофізіолога К. Прибрама,
в яких висвітлено схожі наукові концепції, згідно яких
невід’ємною частиною цілісного універсуму є людина з її
свідомістю, а нерозривний зв’язок між ними визначається
як універсальна польова та інформаційна голограми.
Енергетичний та інформаційний вплив космосу на
Землю був проаналізований російськими вченими такими
як С. М. Шургіним, А. М. Обутом. Узагальнили наукові
та філософсько–езотипичні знання, розробивши цілісну
коло наукову теорію впливу космосу на людину Ю. Іванов,
Ю. Мізун, А. Бугаев та інші.
Біосферні
детермінанти
формування
людини
(особистості) науково були обґрунтовані в роботах
В. І. Вернадського. У його наукових працях термін
«біосфера» вперше з’явився у 1911 p. У 1926 p. він видав
книгу «Біосфера», в якій виклав вчення про біосферу як
особливу сферу Землі, що включає сферу поширення
живої речовини.
На відміну від географічної оболонки, яку традиційно
розуміють як різноякісний природний комплекс
поверхні планети, заснований на взаємодії літосфери,
гідросфери, атмосфери, що впливає на живі організми,
біосфера є цілісною системою, що саморозвивається
і в якій вирішальну роль відіграє активність живої
речовини. «Біосфера – єдина область земної кори,
зайнята життям. Тільки в ній, в такому зовнішньому шарі
нашої планети зосереджене життя, в ній знаходяться
всі організми, завжди різькою, непрохідною межею
відділені від косної матерії, що її оточує» [3, с. 53] В.
І. Вернадський називає дев’ять функцій, які виконує
біосфера по відношенню до живої речовини і людини
зокрема: газова, киснева, окислювальна, кальцієва,
відновлювальна, концентраційна функція руйнування
органічних сполук, функція відновлювального розкладу
органічних сполук, функція метаболізму і дихання
організмів. Біосфера – це «тонка плівка», в межах якої
знаходиться життя, невіддільною частиною якого є і
людина, а отже особистість. «В гущині, в інтенсивності і в
складності сучасного життя, – писав В. І. Вернадський, –
людина практично забуває, що вона сама і все людство,
від якого вона не може бути відділена, нерозривно
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пов’язані з біосферою – з певною частиною планети, на
якій вони живуть… Стихійно людина від неї невіддільна»
[4, с. 299]. Такі погляди В. І. Вернадського на нерозривну
єдність людини як особистості та біосфери є надзвичайно
актуальними і прочитуються по–новому у зв’язку з
глобальними проблемами сучасності, які мають, перш за
все, антропну природу.
Про географо–ландшафтні детермінанти формування
особистості висловлювались ще Демокріт, Геродот,
Полібій, Ш. Монтеск’є та інші давні мислителі. Вони
вважали, що соціокультурний розвиток народу будь–
якої держави нерозривно пов’язаний з її географічним
розташуванням. В ХІХ – початку ХХ століття концеп
цію географічного детермінізму розробляли А. Фергю
сон, Ж. А. Гобіно, І. І. Мечников та інші. Л. М. Гумільов
вважав, що особливості того чи іншого етносу безпо
середньо пов’язані з його географічним розташуванням,
безпосередньо з наявним ландшафтом: «оскільки
ландшафти землі різні, то різні й етноси» [5, с. 13].
Географічне розташування має вплив не лише на
формування цілих етносів, а й на формування групових
та індивідуальних особливостей людини, зокрема на
формування її психічної організації. Тобто людина,
адаптуючись до певних географо–ландшафтних особли
востей змінюється не лише ззовні біологічно (колір шкіри,
волосся, очей і т.д., статура), фізіологічно (витривалість,
швидкість перебігу хімічних процесів в організмі), а й
психологічно (менталітет, риси характеру, темперамент,
здібності і т.д.).
Про вплив географічних ландшафтів на риси психіки
писав В. О. Ключевський, який показав значення образів
лісу, степу й річки в російській культурі для формування
психологічних рис особистості у східнослов’янських
народів. М. Бердяєв зазначав, що в душі російської
людини залишився потужний природний елемент,
пов’язаний з неосяжністю російської землі, безмежністю
російської рівнини. Російський вчений А. М. Решетов
також говорить про вплив ландшафту на ментальність
народу: «…на характер голландців наклала відбиток
боротьба з морем. Специфіка японського ландшафту
призвичаїла японського хлібороба працювати старанно,
ретельно і дуже напружено протягом усього року, що
має вияв і в ставленні японців до сучасних занять» [11,
с. 71]. Дані наукові розвідки підтверджуються і в працях
С. Єрмакова, який досліджував зміну психологічного
статусу в результаті зміни географічного положення
особистості. Згідно його поглядів людина, яка переїжджає
на нове місце «має пройти певний період адаптації – як до
фізико–географічних умов навколишнього середовища,
так і до енергетичного поля домінуючого етносу.
Пристосування… неминуче потягне за собою зміну
психологічного статусу, а може, що й глибші зміни…» [6,
с. 274–285].
До соціальних детермінант формування особистості
ми відносимо суспільство та культуру. У радянській
науковій спільноті культура не піддавалась окремому
філософському аналізу. В 90–ті роки ХХ століття
суспільствознавці, досліджуючи суспільство та культуру,
починають чітко розрізнювати ці поняття. Прилучення
індивіда до культури та перетворення його на носія
суспільних відносин – це різні процеси, які дійсно
взаємопов’язані та взаємообумовлені. М. С. Каган
говорить про це так: «Чи потрібно, наприклад, доводити,
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що навчання дитини прямоходження, володіння мовою,
вміння оперувати ложкою і виделкою, голкою і молотком,
таблицею множення і телевізором, носіння одягу і гри
в шахи є не «соціалізацією».., тобто не засвоєнням
певних соціальних ролей, а засвоєнням культури, якою
ми оволоділи раніше, ніж стаємо носіями суспільних
відносин, і залежно від того, які саме суспільні
відносини будуть нами в подальшому інтерпретовані…»
[7, с. 178].
Під культурою, спираючись на її тлумачення
низкою українських філософів, таких як В. П. Іванов,
В. П. Козловський, Є. К. Бистрицький, С. П. Пролєєв,
В. А. Малахов, ми розуміємо субстанцію відтворення
людства в цілому і кожного окремого індивіда зокрема.
До внутрішньо культурних детермінант формування
особистості ми відносимо інтериорізацію накопичених в
історії культури знань, цінностей та ідеалів.
Соціокультурна детермінація особистості здійс
нюється шляхом соціалізації індивіда. Соціалізація
(від лат. socius – товариш, компаньйон, співучасник).
Соціалізація включає не тільки осмислені, контрольовані,
цілеспрямовані впливи (виховання в широкому значенні
слова), але й стихійні, спонтанні процеси, які так чи
інакше впливають на формування особистості. Це процес
засвоєння індивідом соціальних норм та ролей, прийнятих
у даному суспільстві, як через власну активність, так і
«чужу» (вплив батьків, навчання) [1, с. 92].
Аналіз теоретичних концептів соціалізації, що
належить представникам різних шкіл та напрямів
соціально–філософської думки ХІХ – ХХ століть –
О. Конта, А. Кетле, Г. Спенсера, К. Маркса, Л. Уорта,
Е. Дюркгейма, М. Вебера, З. Фрейда та інших, є
свідченням суттєвої різниці трактування цього поняття,
природи відповідних йому феноменів, співвідношення
об’єктивних та суб’єктивних факторів формування
особистості та багато іншого.
Сучасна теорія соціалізації заснована на працях
Г. Тарда, який, власне, і ввів дане поняття в науковий
оббіг та пов’язав інтерналізацію норм та цінностей з
процесом соціалізації. Важливим, на нашу думку, є аналіз
соціалізації М. Вебера, який, на відміну від позитивістської
соціально–філософської традиції, в межах якої соціальне
пізнання здійснюється в напрямку від суспільства до
індивіда, розглядає зазначений процес від індивіда до
суспільства. Тобто соціалізація розглядається скрізь
призму суб’єктивного смислу, який вкладає у власні
дії учасник соціалізаційного процесу. Отже, людина
як особистість є головним елементом суспільства, а її
відмінною рисою є цілеполягання. Саме за цим критерієм
визначається сутність соціальної дії, в тому числі такої, як
соціалізація, в межах якої кожен учасник реалізує певні
цілі, проявляючи тим самим суб’єктивні якості. Особливо
цінним, на нашу думку, є погляди Ж. Піаже, адже
підкреслюючи активну роль індивіда в процесі власної
соціалізації, він підтверджує сучасне соціокультурне
бачення суб’єкт суб’єктного характеру взаємовідносин
між основними учасниками соціалізаційного процесу.
Згідно ідей Т. Парсонса, людина як особистість відіграє
важливу роль не лише в процесі власної соціалізації, а
й впливає на формування системи цінностей соціуму.
Мертон підкреслював суб’єктний характер поведінки
особистості, який найповніше проявляється в інновації та
бунті.
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Сучасний мислитель З. Бауман взагалі відкидає
значимість соціалізації в процесі становлення особистості
(це стосується громадян європейських високорозвинених
країн починаючи з ІІ половини ХХ століття). Н його думку
у випадку розвинених європейських країн, не можна
говорити про цілеспрямований розвиток особистості,
тобто її виховання та врешті соціалізацію. Сприяє ж
становленню особистості місце проживання (habitat),
яке «дає спільноті певну сукупність ресурсів для будь–
яких дій, а також простір, де можуть здійснюватись
орієнтовані–на–дію та орієнтовані–дією релевантні хури...
Habitat не детермінує поведінку агентів і не визначає його
сенс. Воно – не більше (але і не менше), ніж контекст,
в якому стають можливі і власне дія, і приписаний їй
сенс. Ми погоджуємось із тим, що в сучасних умовах,
особливо в розвинених країнах, особистість або соціальна
група, виступає не лише об’єктом соціалізації, але й
суб’єктом. Тому активність, самодіяльність індивіда
впливає на вибір цінностей та цілей, запропонованих
їй суспільством, відіграє на сьогодні вирішальну роль у
формуванні особистості. В цьому ракурсі можна говорити,
що сучасна людина більш схильна до самоконструювання,
однак, процеси соціалізації, на нашу думку, продовжують
відігравати певну роль в процесі становлення особистості,
особливо це стосується пострадянських країн.
На відміну від З. Баумана, такі сучасні мислителі
як П. Бергер, Т. Лукман, Р. Інглехарт та інші не лише
не применшують значення соціалізації в процесі
становлення особистості, а й доводять, що саме його зміст
та умови визначають глобальну ціннісну трансформацію
(Р. Інглехарт). Отже, розуміння соціалізації змінилось
в сторону підвищення активності, самодіяльності,
самостійності суб’єкта, що соціалізується, його
самоактуалізації, відмовою від традиційних форм
соціабельності.
Сучасна наука стверджує, що особистістю не
народжуються, а стають. Отже, соціалізація за своїм
змістом – це процес становлення особистості, який
розпочинається з перших хвилин життя людини.
Традиційно виділяють три головні сфери, в яких
відбувається становлення особистості: діяльність,
спілкування, самосвідомість. Ці сфери об’єднує спільна
риса – це процес розширення та примноження соціальних
зв’язків із зовнішнім світом. Щодо першої сфери
становлення особистості, діяльності, то індивід, протягом
усього процесу соціалізації має справу з розширенням
«каталогу» діяльності [10, с. 188], тобто освоєнням
нових видів діяльності. Відбувається процес розширення
можливостей індивіда як суб’єкта діяльності. Розширення
спілкування, як другої сфери становлення особистості,
відбувається в процесі примноження контактів людини
з іншими людьми, специфічних в кожен період
соціалізації. Під час цього процесу відбувається перехід
від монологічного до діалогічного, децентрація (вміння
орієнтуватися на партнера, більш точне його сприйняття).
Щодо третьої сфери становлення особистості,
самосвідомості говорив ще Кон, який розглядав його як
становлення в людині образу його Я. Образ свого Я – це
розуміння особистістю себе в якості певної цілісності,
у визначенні власної ідентичності. «Самосвідомість,
не заснована на реальній діяльності, що виключає її
як «зовнішню», неодмінно заходить в глухий кут, стає
«порожнім поняттям» [8, с. 78].
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Розглядаючи природні та соціальні детермінанти
формування особистості, слід наголосити на їх умовному
поділі, нерозривності та взаємозв’язках. На користь
цього твердження говорять безліч фактів. Саме явище
соціального властиве не лише людині. Воно простежується
в організації життя багатьох тварин таких як бджоли,
птахи, ссавці, багатьох приматів. Як зазначає Є. Н. Попов
та інші науковці, соціальність є вища форма організації
діяльності природних сил. Завдяки природним джерелам
(їжі, природним корисним копалинам та енергіям,
матеріальним речам та системам) можливе взагалі життя,
зокрема соціальне життя особистості. Володіння мовою
та мовленням є характерним саме для людини завдяки
генетичній конструкції людини. З іншого боку здатність
говоріння набувається людиною не лише завдяки задаткам,
а й безпосередньої участі соціальних груп. Расовий поділ
людей, як природної істоти, не залежить від суспільних
умов, але має вплив на все суспільне життя (політичне,
економічне, культурне і т.д.).
Отже, природні детермінанти виступають базою,
завдяки якій людина набуває статусу соціальної істоти.
Особистість розвивається з біологічного організму
завдяки різного рівня та видів пливу соціального та
культурного досвіду. При розгляді людської природи слід
виходити з того, що особистість за власною ґенезою є
космобіопсихосоціокультурним утворенням, а за своїм
походженням обумовлена соціумом. Саме в суспільстві
людина здійснюється як особистість, роблячи внесок
в історію суспільства, змінюючи систему суспільних
відносин.
Список використаних джерел
1. Белик А. А. Социокультурная антропология (историко–
теоретическое введение): учебное пособие / А. А. Белик, Ю. М. Рез
ник; [под ред. Ю. Н. Емельянова, Н. Г. Скворцова]. – М.: Изд–во
МГСУ «Союз», 1998. – 320 с.
2. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. –
М.: Наука, 1989. – 262 с.
3. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера: монография /
В. И. Вернадский. – М.: Рольф, 2002. – 576 с.
4. Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и её
окружения / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1987. – 340 с.
5. Гумилев Л. Н. География этноса и исторический период /
Л. Н. Гумилев. – Л.: Наука, Лен. отд–ние, 1990. – 280 с.
6. Ермаков С. Расовые архетипы, этническая психология и
окружающая среда / С. Ермаков // Расовый смысл Русской идеи. –
М.: Белые альфы, 2000. – Вып.1. – С.274–285.
7. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. –
СПб.: Петрополис, 1997. – 205 с.
8. Кон И. С. Социология личности / И. С. Кон. – М.: Политиздат,
1967. – 382 с.
9. Ларцев В. С. Соціоприродні детермінанти формування
особистості / В. С. Ларцев // Філософія, культура, життя:
Міжнародний збірник наукових праць. – 2001. – №13. – С.11–29.
10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность /
А. Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
11. Решетов А. М. Этнопсихология и смежные науки / А. М. Ре
шетов // Советская этнография. – 1983. – №4. – С.68–75.
12. Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм / П. А. Фло
ренский // Богословские труды. – М. – ХХIV, 1983. – С.233.

References
1. Belik A. A. Sociokul’turnaja antropologija (istoriko–
teoreticheskoe vvedenie): uchebnoe posobie / A. A. Belik, Ju. M. Reznik;
[pod red. Ju. N. Emel’janova, N. G. Skvorcova]. – M.: Izd–vo MGSU
«Sojuz», 1998. – 320 s.
2. Vernadskij V. I. Biosfera i noosfera / V. I. Vernadskij. – M.:
Nauka, 1989. – 262 s.
3. Vernadskij V. I. Biosfera i noosfera: monografija / V. I. Ver
nadskij. – M.: Rol’f, 2002. – 576 s.

192

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 114

4. Vernadskij V. I. Himicheskoe stroenie biosfery Zemli i ejo
okruzhenija / V. I. Vernadskij. – M.: Nauka, 1987. – 340 s.
5. Gumilev L. N. Geografija jetnosa i istoricheskij period /
L. N. Gumilev. – L.: Nauka, Len. otd–nie, 1990. – 280 s.
6. Ermakov S. Rasovye arhetipy, jetnicheskaja psihologija i
okruzhajushhaja sreda / S. Ermakov // Rasovyj smysl Russkoj idei. – M.:
Belye al’fy, 2000. – Vyp.1. – S.274–285.
7. Kagan M. S. Filosofskaja teorija cennosti / M. S. Kagan. – SPb.:
Petropolis, 1997. – 205 s.
8. Kon I. S. Sociologija lichnosti / I. S. Kon. – M.: Politizdat,
1967. – 382 s.
9. Larcev V. S. Sociopryrodni determinanty formuvannja
osobystosti / V. S. Larcev // Filosofija, kul’tura, zhyttja: Mizhnarodnyj
zbirnyk naukovyh prac’. – 2001. – №13. – S.11–29.
10. Leont’ev A. N. Dejatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ / A. N. Leon
t’ev. – M.: Politizdat, 1975. – 304 s.
11. Reshetov A. M. Jetnopsihologija i smezhnye nauki / A. M. Re
shetov // Sovetskaja jetnografija. – 1983. – №4. – S.68–75.
12. Florenskij P. A. Makrokosm i mikrokosm / P. A. Florenskij //
Bogoslovskie trudy. – M. – ХХIV, 1983. – S.233.
Kadievskaya I. A., Doctor of philosophical sciences, Professor,
head of the Department of Philosophy, Sociology, Psychology
and Law Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
(Ukraine, Odessa), marlinna@yandex.ru
Naradko G. Ya., PhD, associate professor of philosophy, sociology
and management of socio–cultural activities South Ukrainian National
Pedagogical University named after K. D. Ushynsky
(Ukraine, Odessa), marlinna@yandex.ru
Determinants of formation of the person
(socially–philosophical analysis)
From a philosophical position isolated by natural and social determinants
of identity formation (resting on their conditional segregation, continuity and
relationships). Natural determinants of identity formation we include: physiological
and genetic, space, biosphere and geographic landscape. In social determinants of
personality formation include culture and society. Sociocultural determination of
personality is carried out by the socialization of the individual, which is the subject of
the subjective nature of the relationship between the main parties socializing process.
Despite the opinions of some modern thinkers, such as. Baumann, who generally
rejects the importance of socialization in the process of identity formation, particularly
in highly developed European countries since the second half of the twentieth century,
we agree that in modern conditions, the person is more prone to semiconstrained,
however, the processes of socialization, in our opinion, continue to play a role in the
process of identity formation, especially the post–Soviet countries. This opinion is
shared by such modern thinkers as P. Berger, T. Lukman, G. Inglehart and others who
not only do not detract from the value of socialization in the process of formation of the
personality, but to prove, what exactly its content and the conditions define a global
value transformation (Inglehart).
Keywords: personality, determinants of personality development, socialization.
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Пасивна агресія:
особливості та шляхи протидії
Проведено дослідження основних форм прояву пасивної агресії. Розглянуто
основні чинники, котрі сприяють закріпленню моделей агресивної поведінки.
Висвітлено основні ризики та шляхи протидії пасивній агресії.
Ключові слова: агресія, активна агресія, пасивна агресія, агресивність
особистості.

Поведінка людини визначається багатьма чинниками,
однак першочергового значення в її регуляції набуває
внутрішня картина світу людини, що постає як персо
нальна несуперечлива система конструктів (Дж. Келлі).
У цьому контексті актуалізується необхідність здійснити
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соціально–філософський аналіз такого феномена як
агресія в умовах трансформації суспільства з потужним
впливом деструктивності, коли серед парадигм, які
розглядають сутність людини наряду з розумінням її
як істоти розумної виникає розуміння людини як істоти
руйнівної.
Актуальність теми дослідження обумовлена багато
гранністю феномену агресії, пов’язаного із агресивними
проявами поведінки індивідів на мікро– та макрорівні
соціуму, які впливають на формування різних сторін
суспільної і індивідуальної свідомості, соціальну актив
ність та взаємодію, що вимагає особливої уваги до цієї
проблеми.
Проблема агресії та агресивної поведінки розгля
далась багатьма дослідниками, серед яких Р. Берон,
К. Лоренц, Д. Річардсон – біологічний підхід, З. Фрейд і
Е. Фромм – психоаналітичний, Ж. Ж. Руссо, М. Енгель
гардт, Т. Гоббс, Ф. Ніцше, Ш. Летурно – етичний,
І. Пригожин, А. Чижевський, В. Вернадський, А. Наза
ретян, Г. Хакен, І. Стенгерс – синергетичний.
При цьому вітчизняні дослідники розглядають
агресивного суб’єкта як такого, що інтегрує в собі
внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зарубіжні науковці
(А. Бандура та Р. Уолтерс, Дж. Паттерсон, М. Раттер,
А. Фрейд) зосереджують увагу на пошуку окремих
детермінант прояву агресії. Тому можна стверджувати,
що проблема є актуальною, має соціальну значущість і
потребує теоретико–методологічного вивчення.
Мета статті – на основі аналізу зарубіжних та
вітчизняних публікацій, присвячених дослідженню
різних видів агресії, розглянути сутнісні характеристики
пасивної агресії та шляхи її протидії.
Слід зауважити, що у сучасних наукових дослідженнях
розрізняють поняття «агресія», «агресивність» та «агре
сивна поведінка» (Ю. Антонян, А. Бандура, О. Коло
мієць, А. Реан). Більшість дослідників визначають
агресивність як відносно стійку властивість особистості,
що проявляється у готовності до агресивних дій; це
схильність діяти агресивно й ворожо. Під агресію
звичайно розуміють окремі агресивні дії, вчинки.
Агресивна поведінка – це цілеспрямована деструктивна
поведінка, що суперечить нормам і правилам існування
людей в суспільстві, націлена на завдання шкоди об’єктам
нападу [2, c. 105].
А. Бандура, вважає що переважно наші особливості
в поведінці розвиваються через наслідування певним
моделям. У книзі «Теорія соціального научіння» А. Бан
дурою запропонована схема основних компонентів
комплексного аналізу агресії:
1) спосіб, через який здобуваються агресивні дії, їх
джерело;
2) фактори, що стимулюють виникнення агресії;
3) умови, що регулюють виконання таких дій [1,
c. 29–30].
Він не заперечував значення біологічних факторів,
передусім генетичних і гормональних, у виникненні
агресивної поведінки, але вважав, що вони встановлюють
деякі межі різновидів небезпечних відповідей, тим
самим навчаючи такої поведінки. На його думку, люди,
спостерігаючи за поведінкою інших людей, легко
опановують агресивну поведінку та загальну стратегію
для своїх наступних дій. Якщо вихователі дитини (батьки,
учителі) проявляють агресивність, то й дитина, наслідуючи
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їх, стане агресивною. Якщо ж об’єкт буде покарано за
його агресивність, це зменшить прояв агресивності.
Ворожі зразки поведінки за вченням А. Бандури,
переймаються в суспільстві з трьох джерел: родини,
субкультури та символічного моделювання, що забезпе
чується ЗМІ, особливо телебаченням.
Агресивна енергія генерується індивідом спонтанно і
безупинно, що призводить до її накопичення з часом. Тому,
чим більша кількість агресивної енергії є в людини на
даний момент, тим менший стимул потрібний для того,
щоб ця агресія «виплеснулася» назовні [4, c. 19].
Водночас у зародженні й формуванні готовності
людини до агресії та її реалізації велику роль відіграють
ситуативні фактори. Агресія не виникає поза соціальним
контекстом, поза певними ситуаціями і взаємодією
з іншими людьми. Як зазначає А. Реан, прояв чи не
прояв агресивності як особистісної властивості в
певних актах поведінки завжди є наслідком складної
взаємодії трансситуативних і ситуативних факторів.
Першоджерелом, наприклад, агресивних дій неагресивної
особистості є фактор ситуації [7, c. 7–8].
До таких ситуативних факторів належать вплив клі
матичних умов, культурних чинників; підвищений шум;
вороже соціальне середовище; вид і характер соціальних,
економічних і політичних відносин, у яких переважає
атмосфера конкурентної боротьби; наявна температура
навколишнього середовища; біль; виникнення стресової
ситуації; спостереження за моделями агресивної поведінки
інших в реальному житті, на кіно– і телеекранах; оцінка
іншими людьми; очікування помсти за власні агресивні
дії; велике скупчення людей, неприємний запах та тіснота
в приміщенні, зазіхання на особистий простір; дія певної
дози алкоголю; сексуальне збудження; дискомфорт тощо.
До особистісних чинників, які зумовлюють підвищення
рівня агресивності, відносять: підвищену ворожість
і подразливість; підвищений рівень тривожності та
депресії; негативну афективність; неадекватну самооцінку,
неадекватний рівень домагань; підвищену емоційну
реактивність і нестабільність; особливості мотиваційної
сфери; низький рівень розвитку інтелекту; статеві
відмінності; антисоціальну спрямованість особистості,
порушення функцій соціальної взаємодії, заздрісність;
схильність приписувати оточуючим агресивні наміри
та ін.
Взагалі, будь–які стресори середовища можуть
впливати як зовнішні детермінанти агресії. Наприклад,
фактор шуму посилює збудження і може сприяти
збільшенню агресії. Вважається, наприклад, що шум
не тільки впливає на погіршення слуху та збудження
симптомів стресу, а й негативно впливає на міжособистісні
взаємини. Гучний і неприємний шум може сприяти виявам
міжособистісної агресії.
За деякими даними, тиснява (скупчення людей)
теж може провокувати агресію. Незважаючи ні на що,
населення земної кулі продовжує зростати, тоді як
придатний для проживання людини простір залишається
практично незмінним. Проживання великої кількості
людей на обмеженій території породжує багато
проблем. Природні ресурси не безмежні, і навколишньому
середовищу може бути заподіяно непоправної шкоди [3].
Умовою прояву агресивної поведінки є схильність до
неї у подібних ситуаціях. А. Басс вказав ряд чинників,
від яких залежить сила агресивних звичок: частота та
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інтенсивність випадків переживання атаки (фрустрації,
роздратування), неодноразове позитивне закріплення
успіху за допомогою агресії, культурні та субкультурні
норми, темпераментальні передумови, прагнення до
самоповаги та захисту від групового тиску як провокуючої
умови тощо [8].
А. Басс пропонує розрізняти види агресивної
поведінки за дихотомічним принципом на три критерії: за
способом її подачі (фізична/вербальна), за енергетичним
потенціалом (активна/пасивна) та за характером вектору
(пряма/непряма). Поєднання усіх трьох критеріїв у
різних варіантах описує типологію агресивної поведінки
за А. Бассом, що складається з восьми типів: фізична–
активна–пряма; фізична–активна–непряма; фізична–
пасивна–пряма; фізична–пасивна–непряма; вербальна–
активна–пряма; вербальна–активна–непряма; вербальна–
пасивна–пряма; вербальна–пасивна–непряма.
Німецький дослідник Ф. Петерман пропонує класи
фікацію агресії на основі різних критеріїв [9, s. 218]:
а) така, що відкрито демонструється (пряма агресія), та
прихована агресія («прихований напад»); б) вербальна
агресія (лайки, крик, образи) й фізична агресія (удари,
фізична шкода); в) така, що активно виконується
(вимушена агресія для самозахисту), та пасивна
агресія (конфронтація); г) пряма агресія (спрямована
безпосередньо на особистість) і непряма агресія (через
пошкодження речей, які належать жертві); д) агресія, що
спрямована на навколишнє середовище (проти речей та
людей), і аутоагресія (проти самого себе).
Ми в даній статті зосередимо увагу на сутнісних
характеристиках пасивної агресії.
Сам термін «пасивна агресія» з’явився в 40–і роки
ХХ століття, завдяки американському військовому
психологу Уїльяму Меннінгеру [12]. Він зауважив, що
деякі солдати можуть бунтувати відкрито, але є і такі,
які замикаються в собі, ігнорують накази і дезертирують.
Таку реакцію він назвав «пасивною агресією». Термін
підхопили цивільні психологи, які і раніше помічали,
що в звичайному житті багато людей діють так
само: відмовляються робити те, що від них чекають,
замість явного протесту вдаючись до тактики тихого
саботажу.
Пасивна агресія використовується зазвичай там,
де немає можливості проявляти її активно, наприклад,
дипломатичні ігри, інтриги в колективі, з’ясування
стосунків. У більшості випадків ця форма поведінки
використовується несвідомо.
Фундаментом пасивної агресії є найрізноманітніші
дрібні дії агресора щодо підриву впевненості жертви,
створення у неї почуття безпорадності, розгубленості,
тривоги,
приниженості,
провини,
безнадійності,
невпевненості, пригніченості, ізоляції. В такому стані
людину легко можна взяти під свій контроль, знизити
її самооцінку й почуття власної гідності (особливо при
тривалій взаємодії).
Виділяють кілька видів пасивної агресії (Сем Вакнін)
[10]:
1. Gaslighting (гаслайт) – термін, яким часто кори
стуються професіонали з психічного здоров’я для опису
маніпулятивної поведінки, мета якої – посіяти в іншої
людини сумніви в реальності того, що відбувається і
власному сприйнятті реальності, виставляння людини
«божевільною».
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Агресор переконує жертву в тому, що вона
помиляється в думках і почуттях про себе саму або
своє життя; що вони неприродні і викликані втомою,
магнітними бурями, нерозумінням, некомпетентністю,
прихованим психічним розладом і т.п. Тобто, все що
викликає у жертви невдоволення, відразу пояснюється
агресором. Поступово жертва починає миритися з тим, що
з нею щось не в порядку, що не дає їй реально дивитися
на речі. Вона визнає владу агресора, тому як тільки він
правильно розуміє, що відбувається.
Назва пішла від фільму «Gaslight» (1944). Дівчина
стає свідком дивних повторюваних явищ, в той час як її
чоловік, діями якого викликані ці явища, запевняє, що їй
все ввижається, і мало не доводить до психозу.
Напевно, багато хто з нас стикався з такими
твердженнями як: «Ти все ускладнюєш»; «Ти так думаєш,
бо в Тебе депресія»; «Ти занадто гостро реагуєш на
звичайні зауваження»; «Я ж нічого такого не сказав, що
Ти відразу дратуєшся?»; «Якщо Ти образилася на мої
слова, значить у Тебе комплекси»; «ну що Ти, я ж просто
пожартував, що Ти товста (дурочка, «синя панчоха»,
нечупара, підставити потрібне)»; «вічно Ти робиш з мухи
слона», а так само інші різновиди фраз, на кшталт «Ти
ж без мене не впораєшся» або «кому Ти потрібна, крім
мене».
2. Утримання (witholding).
Сюди входять такі заходи з боку агресора, які не
дозволяють жертві якось висловити свої думки і емоції.
Відбувається їх насильницьке утримання.
Це такі дії, як:
– бойкот (відмова від спілкування);
– знецінення емоцій («тільки ідіоти сміються над
такими жартами»);
– знецінення надій і планів («Ти серйозно думаєш,
що Ти зможеш», «як про таке можна мріяти»), досягнень
(«це будь–який дурень уміє»);
– жорстокі жарти;
– блокування спілкування (зміна теми, відволікання
на сторонні речі під час розмови, зведення серйозної
розмови на жарт, відкладання бесіди на потім);
– звинувачення («коли Ти починаєш говорити про
свої проблеми, то засмучуєш мене і у мене піднімається
тиск»);
– критика («якщо у Тебе такі думки, значить ти недо
статньо добре робиш, треба робити зовсім по іншому»);
– навішування ярликів («Ти так говориш, бо Ти
ідіот»).
Сюди також відносяться такі дії, як:
– «враження чесністю» («Ти не ображайся, але я Тобі
скажу по правді»);
– ігнорування; вторгнення в особисте життя («Я у
Тебе просто трохи прибрала в столі і трохи почитала
особистий щоденник, а що Ти там щось непристойне
пишеш/а що не можна читати»);
– завищені очікування («Ти повинен робити набагато
більше, тому, що у Тебе великі здібності»);
– безтактності (недоречні зауваження, питання на
кшталт «А чому у вас до сих пір немає дітей?»);
– дії, побажання («Ви повинні писати зовсім про інше
і думати не про це»);
– поради («я б на Вашому місці»);
– непрохані розповіді про свій досвід;
– поширення інформації інтимного характеру;
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– створення різних складних ситуацій з метою
випробувати жертву;
– контролювання через інших осіб;
– непотрібна турбота;
– непотрібні подарунки, якими потім вимагають
користуватися тощо. У жертви виникає відчуття
незручності за прояви свого життя, так як ці самі прояви
викликають негативну реакцію оточуючих.
3. Гасіння (blanking) – заперечення цінності іншої
особистості, зневага до неї, відмова їй у допомозі,
розподілі обов’язків, підтримці. Наприклад, людина
підводить жертву, не являється на важливу зустріч, не
надає потрібні документи, чоловік відмовляється виділяти
гроші на необхідні потреби (купити крем для рук, побутову
хімію, не дає грошей на простеньку стрижку, тому що він
не вважає ці потреби важливими). Батьки відмовляються
враховувати інтереси дорослої дитини, самостійно
переставляють меблі в її кімнаті, роблять там ремонт на
свій розсуд, викидають речі, які вважають непотрібними.
Несподівані приїзди мами в гості без попередження і
обліку часу й можливостей дорослих дітей [6].
Взагалі пасивна агресія зустрічається набагато
частіше, ніж явна. Її мета «розвал психологічних меж
жертви». Часом вона діє набагато руйнівніше, ніж відкрита
агресія, оскільки жертва не завжди може захиститися,
розпізнати ворожі дії [5]. Особливо великої шкоди пасив
на агресія завдає тим, хто в силу своїх індивідуальних
особливостей і дитячих травм відчувають, що не такі
хороші і не так цінні самі по собі, щоб чинити опір, які
схильні вважати, що тут «добра бажають/зворотний
зв’язок дають/правду кажуть».
На думку Сигне Уїтсон [11], потрібно дотримуватися
наступних стратегій поведінки при спілкуванні з пасивним
агресором:
1. Розпізнати сигнали пасивно–агресивної поведінки
заздалегідь: прокрастинація, ігнорування, замовчування,
відхід від обговорення проблеми, чутки.
2. Не піддатися на провокації. Підсвідома мета
пасивного агресора – вивести Тебе з себе. Якщо
відчуваєш, що починаєш закипати, спробуй спокійно
висловити негатив: «Я не стану кричати, тому що це
тільки погіршить ситуацію».
3. Вказати пасивному агресору на гнів, який він
відчуває: такі люди ігнорують саме цю емоцію. Твоя
думка має бути підтверджена конкретним фактом: «Мені
здається, Ти злишся на мене зараз, тому що я попросила
Тебе зробити те й те».
4. Прийняти опір. Твоя мета – змусити ззовні проявити
гнів, який людина ховає глибоко всередині. Та тільки–но
вкажеш на присутність цієї емоції, пасивний агресор почне
заперечувати її наявність. Як тільки він це зробить, скажи:
«Добре! Просто я так відчула і вирішила поділитися
з Тобою своєю думкою». Ви можете закрити цю тему в
даний момент, але партнер зрозуміє: Ти ставишся до його
емоцій шанобливо і спокійно. І, можливо, незабаром
перестане їх приховувати.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Таким чином, пасивна агресія – це витончена форма
агресії. Це прихований спосіб діяти проти інших людей
або маніпулювати ними, щоб домогтися свого. Про людей,
поведінка яких характеризується пасивною агресією, іноді
кажуть, що вони «сильні своєю слабкістю», тому що вони
вдаються до обхідних шляхів, щоб домогтися свого, звести
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рахунки або висловити те, про що вони не хочуть говорити
прямо. В сучасних умовах важливого значення набуває
вміння розпізнавати пасивну агресію в себе і в інших
людей та знаходити ефективні способи її подолання.
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Passive aggression: features and ways of counteraction
The paper studied the basic forms of passive aggression. The principal factors
that help perpetuate patterns of aggressive behavior are identified. The basic risks and
ways of counteraction passive aggression are offered.
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Культ як «місце зосередження»
релігійної культури
Досліджуються взаємовідносини релігійної культури та культу. Визначено
сутність понять «культ» та релігійна культура у сучасній науці. Показано
розбіжності в поглядах богословських та світських філософів в питаннях
значення культу для культури. Розглянуто два підходи до релігійної культури
та культу: у першому релігійна культура постає результатом втілення у
світі універсальних цінностей через культову дію, у другому релігійний культ є
соціальна форма об’єктивації релігійної свідомості. Проаналізовано відношення
до культових практик у різних напрямах християнства, яке є домінуючою
релігією в українському суспільстві. Обґрунтована позиція щодо релігійної
культури як результату втілення у світі універсальних цінностей через культову
дію. Визначено процес впливу догм на релігійну культуру опосередковано через
культ. Підкреслено вплив культу не тільки на свідомість віруючого, але й на
самосвідомість культури народу в цілому.
Ключові слова: релігія, релігійна культура, культ, культові практики,
релігійна свідомість.

Враховуючи сучасні трансформаційні процеси в
релігії та світі, особливо актуальним постає питання
взаємин культури і культу. Особливо цікаве в даному плані
християнство, в якому значне місце відводиться культу як
основі релігії. У поглядах теологів і філософів існують
розбіжності з питань значення культу для культури, проте
сама множинність позицій говорить про значущість самої
проблеми. У теологів найбільш поширеною є думка,
що культура зводиться до культу (адже навіть коренем
слова «культура» є слово «культ»), і не стільки в силу
лінгвістичних пошуків, скільки тому, що в людському
світогляді домінують сакральні цінності над профанними,
мирськими. Саме релігійний культ, який є серцевиною
культури, закладає в людині і суспільстві певну систему
цінностей, моральні норми і уявлення про прекрасне. У
світському баченні культ зводиться до системи релігійних
обрядів, яким приписується магічна дія.
Метою даної статті є розгляд культуротворчого
потенціалу релігійного культу як осередку релігійної
культури, яка відіграє значну роль в розвитку української
культури та суспільства, адже останнє, згідно з даними
всеукраїнських та міжнародних досліджень, на
сьогоднішній день характеризується високим рівнем
релігійності та поширенням релігійних течій.
Проблеми взаємодії та взаємовідношення релігії
і культури у суспільстві торкалися у своїх працях
дослідники ще за радянських часів – В. Зоц, М. Кирюшко,
А. Колодний, Б. Лобовик, Д. Угринович, а також сучасні
дослідники – Г. Лозко, В. Бодак, Л. М. Гавриліна,
М. Н. Епштейн, М. Маринович, А. Пашук, А. Ситников,
Л. А. Ануфрієв, О. В. Добродум, П. Герчанівська,
О. Іванкова–Стецюк, О. С. Васільєва, І. І. Євлампієв,
П. Яроцький, Т. В. Смирнова, О. В. Шубаро. Питання
обрядово–культової практики в науці розробляли
М. Закович, А. Колодний, С. Ярмусь, М. Шлемкевич,
О. Саган, Б. Лобовик, Д. Угринович, С. І. Самигін,
Е. Дюркгейм, П. Євдокімов та інші вітчизняні та зарубіжні
дослідники.
Ще К. Ясперс говорив, що, на відміну від філософії,
релігія може бути охарактеризована наступним чином:
в релігії існує культ, вона пов’язана з особливою,
пов’язаною з культом спільнотою людей і невіддільна
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від міфу. Релігії завжди притаманний реальний зв’язок
людини з трансценденцією в образі зустрічаємого в світі
святого, відокремленого від непосвяченого або того, хто
позбавлений святості [1, с. 457].
У першу чергу розглянемо визначення самого поняття
«релігійний культ», прийняті у вжиток в сучасній науці.
Так «Релігієзнавчий словник» визначає релігійний культ
як «систему релігійних дій, предметів і символів, протягом
певного часу етноконфесійно зорієнтованих, апробованих
у релігійній практиці і при потребі змінюваних, пов’язану
з релігійними уявленнями віруючих і спрямовану на
задоволення релігійних потреб суб’єктів культової
діяльності» [5, с. 172]. У той же час, згідно з «Новою
філософською енциклопедією», релігійний культ – це
«в широкому сенсі богошанування взагалі; у вузькому –
комплекс релігійних акцій, що виражають шанування
Бога або богів з боку прихильників тієї чи іншої релігії»
[6]. Релігійний культ є серцевиною релігійною культури.
Релігійна культура, у свою чергу – це філософська
категорія для визначення такої форми матеріальної та
духовної діяльності, яка властива релігійним утворенням,
є породженням своєї епохи і водночас є культурною
традицією. Релігійна культура є відтворенням пошуків
Духу епохи, які знаходять своє втілення у догматиці та
перш за все культових особливостях певних релігій.
Так сучасна релігійна культура постає як таке явище
духовного світу людини і суспільства, яке підлягає
впливу глобалізаційних процесів сучасності. Отже
релігійна культура постає результатом втілення у світі
універсальних цінностей через культову дію.
Згідно В. А. Бодак кожна культура, маючи сенсовим
центром певну систему цінностей, намагається дати
відповідь на вічні питання, а релігійний культ – це
«осередок подібних питань і відповідей, осередок
трансцендентних сенсів і загальнолюдських цінностей,
що закріплюються і «культивуються» через обрядову
сторону релігії, через культові мистецтво, символіку,
догмат, картину світу, аксіологічну и сенсову сферу
[2, c. 10–11]. У той же час існує позиція, згідно з якою
релігійний культ є соціальна форма об’єктивації релігійної
свідомості, реалізація релігійної віри в діях соціальної
групи або окремих індивідів. Ті чи інші погляди і уявлення
утворюють світоглядні конструкції, включаючись в
культову систему, набувають характеру віровчення. І
це надає їм духовно–практичний характер [3, с. 42]. На
авторську думку, цей зв’язок може мати двосторонній
характер, коли релігійна свідомість може формувати
культову систему, але й видозмінення культових практик
здатне впливати на релігійну свідомість та віровчення,
являти собою рушійну силу трансформацій у релігійній
культурі.
С. Самигін стверджує, що релігійний досвід знаходить
своє практичне вираження у формуванні культу,
що забезпечує впорядковану структуру поклоніння
релігійному об’єкту. Богослужіння включає в себе
спілкування з Богом – «молитву – і використання таїнств
і візуальних об’єктів, що представляють приховану за
ними невидиму сакральну реальність» [4, с. 187–188].
Складовим елементом релігійних систем, починаючи з
найбільш примітивних їх форм і закінчуючи світовими
релігіями, є ціла система прийнятих ними і закріплених
в динамічному стереотипі особливих обрядових дій,
вчинків, ритуалів, звичаїв, що в своїй сукупності становить
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релігійний культ. Історія не знає жодної релігії, яка б не
мала культового елементу. Культ – це мова релігії. Всі його
складові – предмети, дії, співи – мають певне символічне
значення і віроповчальний зміст [7, с. 52]. Культ постає
як основний вид релігійної діяльності, який, з точки зору
віруючих, є засобом встановлення і постійної підтримки
містичного спілкування з Богом [8, с. 405].
Відомо, що культова практика створює у віруючих
почуття єдності, релігійної спільності. Про особливості
обрядових дій писав Е. Дюркгейм: під час культових
дій у віруючих виникає «відчуття, що вони єдині, дає
їм усвідомлення їх моральної єдності» [9, с. 438]. При
відправленні культу та усвідомленні догмату створюється
особливий стан свідомості, який в релігійному розумінні
називається благодаттю. П. Євдокімов вважає, що
через культові відправлення людина отримує особливу
благодать споглядання божественної сутності. Без
культової практики домогтися такого стану неможливо
[10, с. 33–34].
В останні роки релігійний культ практично у всіх
конфесіях зазнає серйозних змін. Це пов’язано не тільки
із зростанням духовних потреб віруючих, а й зі спробою
зробити більш доступними масам віруючих основи
релігії. Під культом слід розуміти не тільки обрядову
сторону релігії, але і культове мистецтво як осередок
релігійного догмату, релігійну мораль, цінності, завдяки
яким здійснюється зв’язок між поколіннями. Обрядові
дії, культова атрибутика, релігійний догмат є основою
релігійної культури, яка, в свою чергу, є основою
ментальності нації. Більшість православних богословів
відстоюють позицію, що основою релігії є культ, таїнство,
на які нашаровуються властиві релігії утворення.
С точки зору культурологів, що стоять на сакральних
позиціях, все саме життєве, що є в культурі, в тому числі
і творчість, завдяки якому вона розвивається і збагачуєть
ся, має сакральну природу. Культ в православ’ї, згідно
П. Флоренського, розуміється як «місце зосередження»
культури. Для цього є такі підстави: по–перше, культ
розуміється як глибоко символічне і сакральне явище,
що володіє надприродною, містичною силою. По–друге,
за допомогою культової практики підтримуються чіткі
ціннісні, моральні естетичні орієнтири не тільки для
віруючих, а й культури в цілому, тому що церква – частина
соціуму. По–третє, всі елементи культу – таїнства, обряди,
ритуали, атрибути, храмова архітектура, культовий
живопис, інші види мистецтва, молитви, літургійні дійства
тісно переплетені між собою, є глибоко містичними і
символічними. При змінах в одній з даних підсистем
будуть відбуватися зміни і в інших підструктурах і врешті–
решт – у всій цілісності. І ці зміни будуть стосуватися не
тільки релігійної культури або культу, але всієї культури
в цілому, її самосвідомості, моральних і аксіологічних
пріоритетів, тобто зміни будуть відбуватися в тій сфері
культури, котра сьогодні зазнає кризи – в духовній
культурі. Культ підтримує релігійне сприйняття світу,
релігійні цінності, релігійний моральний імператив в
культурі. Він є як «культурозберігаючим» (традиції), так
і культуротворчим (культова діяльність Церкви й участь у
ній віруючих) фактором. Таким чином, існування культу
стає трансцендентною умовою єдності самосвідомості.
Ірраціональна складова сприйняття світу є частиною
людського життя, мистецтва, культури. Релігійний культ
упорядковує цю ірраціональність, надає їй вищого
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сенсу, сакрального забарвлення – і цим упорядковує як
самосвідомість людини, так і світ в цілому [12, с. 12–15].
Особливу цікавість представляє собою православний
культ, через те, що православ’я є домінуючою конфесію
в українському суспільстві. Багата культово–релігійна
практика Православ’я є результатом релігійної творчості
двох тисячоліть його існування. У той же час, на
думку теологічних філософів, зміни в культовій сфері
торкаються не лише релігійної культури, але культури
всього народу. Соціальна доктрина Православної
Церкви відстоює позицію, що релігія та релігійний культ
сприяють розвитку культури і людини, повертаючи їх
до споконвічних релігійних коренів, пропонуючи шлях
очищення серця і сполучення із Творцем. Отже, насправді
культ є основою релігійної культури, яка в свою чергу
є підґрунтям національної культури і самосвідомості
нації. Водночас, погляди католицької церкви на проблеми
сучасної культури та релігії значно відрізняються від
православних. Церковна позиція, що отримала назву
«аджорнаменто», припускає можливість використання
місцевих культур і спрощення богослужіння в релігійному
культі. У той же час протестантизм вбачає свої завдання
у модернізації релігії у відповідності із соціальним
контекстом. Догмат про виправдання однією вірою й
спасіння поза церквою знімає необхідність священства,
ритуалу, культу, що робить релігійну культуру більш
світською, що відповідає на запити часу.
Зрештою аналіз релігії в контексті духовної культури
в її соціально–історичному бутті показує, що вона має
певні можливості для прояву, закріплення та розвитку
національної засади в суспільному житті. Релігія у
культовій практиці відтворює певні риси побуту, моралі,
культури, традицій народу, тобто основи його національної
самобутності. Релігійний культ виводить віруючого за
допомогою комунікації за межі власне релігії. Культова
практика стає для віруючих засобом задоволення потреб
як в міжособистісному спілкуванні, так і в спілкуванні з
Богом.
Таким чином, автором було проведено аналіз
релігійного культу як «місця зосередження» релігійної
культури. Складовим елементом релігійних систем
є система прийнятих ними і закріплених особливих
обрядових дій, вчинків, ритуалів, звичаїв, що становлять
релігійний культ. Культова практика створює у віруючих
почуття єдності, релігійної спільності. На ранніх етапах
існування релігій (на стадії національних релігій)
головною була культова практика – практичний компонент.
На рівні виникнення світових релігій головним є духовний
компонент – віровчення. В сучасних відгалуженнях
світових релігій ядром релігії є не догмати, а культ. На
культ нашаровуються всі інші атрибути релігії. Догматика
впливає на релігійну культуру опосередковано через
культ, тому домінуючою в релігійній культурі є культова
практика. Релігійна культура постає результатом втілення
у світі універсальних цінностей через культову дію. Більш
того, культ впливає не тільки на свідомість віруючого, але
й на самосвідомість культури народу в цілому.
Список використаних джерел
1. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.:
Политиздат, 1991. – 527 с.
2. Бодак В. А. Релігія як феномен універсуму культури:
християнський контекст: автореф. дис. … доктора філос. наук: спец.
09.00.11 «Релігієзнавство» / В. А. Бодак. – К., 2006. – 30 с.

197

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Випуск 114

3. Радугин А. А. Введение в религиоведение / А. А. Радугин. –
М.: Центр, 1996. – 302 с.
4. Самыгин С. И. Религиоведение: социология и психология
религии / С. И. Самыгин, В. И. Нечипуренко, И. Н. Полонская. –
Ростов–на–Дону: Феникс, 1996. – 672 с.
5. Релігієзнавчий словник / [наук. ред. А. Колодний, Б. Ло
бовик]. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 392 с.
6. Интернет–версия издания: Новая философская энциклопедия:
в 4 т. [Електронний ресурс] // Ин–т философии РАН: [сайт]. – 2010. –
Режим доступу: http://iph.ras.ru/elib/1576.html
7. Колодний А. М. Феномен релігії: природа, структура,
функціональність, тенденції / А. М. Колодний. – К.: Світ знань,
1999. – 52 с.
8. Академічне релігієзнавство / [наук. ред. Колодний А.]. – К.:
Світ знань, 2000. – 862 с.
9. Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии /
[сост. В. И. Гараджа, Е. Д. Руткевич]. – М.: Аспект Пресс, 1996. –
775 с.
10. Евдокимов П. Н. Православие / П. Н. Евдокимов. – М.:
Библ.–богосл. ин–т св. апостола Андрея, 2002. – 512 с.
11. Саган О. Вселенське Православ’я: суть, історія, сучасний
стан / О. Саган. – К.: Світ знань, 2004. – 910 с.
12. Бодак В. Взаємозв’язок культури і культу: православний
контекст / В. Бодак // Українське релігієзнавство. – 2005. – №33. –
С.7–15.

References
1. Jaspers K. Smysl i naznachenie istorii / K. Jaspers. – M.:
Politizdat, 1991. – 527 s.
2. Bodak V. A. Religija jak fenomen universumu kul’tury:
hrystyjans’kyj kontekst: avtoref. dys. … doktora filos. nauk: spec.
09.00.11 «Religijeznavstvo» / V. A. Bodak. – K., 2006. – 30 s.
3. Radugin A. A. Vvedenie v religiovedenie / A. A. Radugin. – M.:
Centr, 1996. – 302 s.
4. Samygin S. I. Religiovedenie: sociologija i psihologija religii /
S. I. Samygin, V. I. Nechipurenko, I. N. Polonskaja. – Rostov–na–Donu:
Feniks, 1996. – 672 s.
5. Religijeznavchyj slovnyk / [nauk. red. A. Kolodnyj, B. Lo
bovyk]. – K.: Chetverta hvylja, 1996. – 392 s.
6. Internet–versija izdanija: Novaja filosofskaja jenciklopedija:
v 4 t. [Elektronnyj resurs] // In–t filosofii RAN: [sajt]. – 2010. – Rezhym
dostupu: http://iph.ras.ru/elib/1576.html
7. Kolodnyj A. M. Fenomen religii’: pryroda, struktura, funk
cional’nist’, tendencii’ / A. M. Kolodnyj. – K.: Svit znan’, 1999. – 52 s.
8. Akademichne religijeznavstvo / [nauk. red. Kolodnyj A.]. – K.:
Svit znan’, 2000. – 862 s.
9. Religija i obshhestvo. Hrestomatija po sociologii religii / [sost.
V. I. Garadzha, E. D. Rutkevich]. – M.: Aspekt Press, 1996. – 775 s.
10. Evdokimov P. N. Pravoslavie / P. N. Evdokimov. – M.: Bibl.–
bogosl. in–t sv. apostola Andreja, 2002. – 512 s.
11. Sagan O. Vselens’ke Pravoslav’ja: sut’, istorija, suchasnyj stan /
O. Sagan. – K.: Svit znan’, 2004. – 910 s.
12. Bodak V. Vzajemozv’jazok kul’tury i kul’tu: pravoslavnyj
kontekst / V. Bodak // Ukrai’ns’ke religijeznavstvo. – 2005. – №33. –
S.7–15.
Zvonok O. A., junior research assistant, Volodymyr Dahl East
Ukrainian National University (Ukraine, Sievierodonetsk),
zvoal@mail.ru
Cult as a «central place» of religious culture
The article touches the relationship between the religious culture and the cult.
The essence of concepts, such as «cult» and «religious culture» in modern science,
was defined. The difference in the views of theological and secular philosophers in
the meaning of the worship for the culture was shown. There are two approaches to
the religious culture and the cult: the first presents the religious culture as a result
of the incarnation of universal values in the world through cultic practices, the
second describes the religious cult as a social form of the objectification of religious
consciousness. The cult practice, related to different directions of Christianity, which
is the dominant religion in the Ukrainian society, was analyzed. The position of the
religious culture as a result of the realization of universal values in the world through
religious activities is substantiated. The process of the dogmas influence on the
religious culture indirectly through cult was detected. The impact of the cult not only
on the mind of the believer, but also on the consciousness of the people of culture in
general was emphasized.
Keywords: religion, religious culture, religion, religious practice, religious
consciousness.
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Особливості функціонування релігії
в сучасних соціокультурних процесах
Обґрунтовано методологію дослідження головних особливостей
функціонування релігії в сучасному соціумі. Особлива увага звертається
на соціокультурні зміни, що відбуваються в українському суспільстві; на
взаємозв’язок економічної, політичної й ідеологічної сфер. При цьому кожна
сфера розглядається як самостійна, але водночас як така, що постійно
взаємодіє з іншими. Саме така взаємодія виявляє як цілісність людини, так і
головні характеристики релігії.
Ключові слова: соціум, людина, релігія, соціокультурні трансформації,
гранична абстракція, світоосмислення, світогляд, економіка, політика,
ідеологія.

Православна релігія як система світогляду та спосіб
життя є одним із провідних регуляторів процесів, що
відбуваються в сучасній Україні. Усі пророцтва про
«смерть релігії», що з’явилися ще в добу Просвітництва,
виявилися реальними тільки для західноєвропейської
цивілізації. Сучасні дослідники наголошують на все
більшому тяжінні до релігії різноманітних соціальних
і культурних груп. Значна частина країн Сходу виявляє
приналежність до релігійної системи світоосмислення
і, більше того, прагне привнести таке світовідчуття до
західноєвропейського способу життя, до соціально–
політичних процесів ХХІ століття. Цей аспект, на
нашу думку, є безпосередньо пов’язаним із феноменом
міжнародного тероризму, який щільно взаємодіє з
релігійним екстремізмом. Очевидно, що протиставлення
багатої півночі й бідного півдня буде тривати завдяки
тим лідерам, які під гаслами релігійності та духовності
Сходу, будуть нав’язувати власні стереотипи поведінки,
способу життя для західноєвропейського соціуму. Ці
процеси, безперечно, мають своїм ґрунтом економічні
основи, коли «новоприбулі» до країн Західної Європи
не прагнуть працювати, не намагаються «увійти» до
західноєвропейської культури, а використовують своє
перебування як боротьбу, яка, у багатьох випадках, постає
вбивством невинних людей.
Мігранти – це одна з головних проблем сучасної
західної цивілізації й західної культури.
Сучасна соціокультурна ситуація в світі дозволяє
говорити, що саме релігія буде зберігати й в майбутньому
свою роль щодо охорони універсальних етичних
приписів. Так, наприклад, необхідність обмеження потреб
населення високорозвинутих країн – це положення, яке
обґрунтовують сучасні футурологи, розпочинаючи ще з
організаторів Римського клубу й якому будуть надавати
ще й релігійну аргументацію. Релігійна мораль як
система норм, що обмежує матеріальні потреби людини
та орієнтує її на духовні пошуки, може бути використана
різними лідерами сучасності й в різних планах.
Сьогодення демонструє, що релігія як така й дотепер
зберігає своє значення як спосіб пошуку стійкої основи
для власного життя, для спілкування з іншими людьми.
Якщо релігія не використовується як політичний засіб,
ще гірше – як засіб боротьби з іновірцями, тоді вона має
значний потенціал впливу на культуру сучасної людини
і, в такий спосіб, збереження сучасними релігіями ролі
провідників позитивних соціокультурних трансформацій.
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Якщо проаналізувати значення релігії в соціокультурних
процесах сучасної України, то слід зазначити, що релігія
як така й православна зокрема, використовується
різними політичними силами для обґрунтування власної
ідеології, а також для більш ефективних впливів на масову
свідомість. Багато політичних течій розглядають релігію
як єдину ідейну основу, що дозволяє зберегти цілісність
соціально–політичних і етнічних спільнот. Якщо навіть
уявити певну перебільшеність ідеологічних констатацій
такого плану, то слід звернути увагу на те, що в якості
принципів діяльності соціально–політичних сил вони
серйозно впливають на сучасну соціокультурну ситуацію
в Україні.
Економічна криза, що розпочалася у 2008 році, на
думку провідних фахівців із економіки, політології,
соціології та ін., є провозвісницею переформатування тих
форм господарчої, політичної, ідеологічної діяльності, які
раніше вважалися стабільними. По суті, ми вже є свідками
тих соціокультурних трансформацій, що формують нову
систему міжнародних відносин і, як наслідок, нову
якість соціальних процесів у окремих країнах. І вже
сьогодні можна побачити, що ідеологічне забезпечення
трансформацій такого плану активно використовує й
аргументацію з арсеналу релігійного світогляду.
Ступінь розробленості проблеми. Дослідження ролі
релігії в соціокультурних трансформаціях передбачає
розгляд суті цього феномену духовного і соціального
життя людини, дослідження характеру закономірностей
цілісного соціального процесу, а також вияву значення
духовних факторів у цьому процесі. Соціальне буття релігії
може бути зрозумілим тільки завдяки аналізу її суттєвих
особливостей. Релігія постає об’єктом теоретичного
розгляду тільки в стародавній Греції, філософсько–
релігійні тексти Китаю та Індії ще не виходять поза межі
релігійного світогляду. Але й в них можна відшукати
деякі тези щодо соціального буття релігії, її впливів на
суспільні структури.
Багатопланові дослідження релігії проводяться в
Новий час – можна виділити такі напрями у дослідженні
релігії, як аксіологічний, гносеологічний, соціологічний,
етнографічний та ін. Мислителі доби Просвітництва
виділили два аспекти у дослідженні релігії –
гносеологічний (Гольбах, Дідро, Вольтер) і соціологічний
(Мельє, Руссо, Гольбах). Обґрунтовується теза, що
релігія – це неістинне знання, яке використовується для
пригнічення людей. Німецька класична філософія в
плані аналізу релігії спирається на досягнення теології
Реформації та західноєвропейської філософії ХVII ст.
Представники німецької традиції філософування і
німецької містики знищують трансцендентність розуміння
Абсолюту, розкривають ті умови, що забезпечують його
висвітлення в духовному досвіді людини. Праці Канта і
Гегеля є свідченням того, що релігія усвідомлюється цими
мислителями як моральнісна ідея, що гарантує гуманний
характер міжлюдських відносин. Ця тенденція мала своє
логічне завершення в працях молодогегельянців і особливо
Л. Фоєрбаха, який вважав Абсолют об’єктивізацією
сутності людини. Л. Фоєрбах і підготував марксистське
розуміння релігії як неадекватного виразу соціальних
відносин. Положення К. Маркса про перетворену
форму – це продовження гегелівської філософії. У Гегеля
нефілософські форми свідомості втрачають своє значення
з моменту їх прояснення у послідовному мисленні. Маркс
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інтерпретує Гегеля в тому аспекті, що соціальні відносини
приводять до появи духовних продуктів, які не мають
дійсного змісту. Ідеї К. Маркса щодо соціального буття
постають стимулом для подальшого дослідження релігії,
її впливу на соціальні відносини в працях М. Вебера і
В. Зомбарта.
Ці дослідження були підготовлені розвитком
конкретних релігієзнавчих досліджень етнографічного
плану, а також розвитком позитивної соціальної науки
у другій половині ХІХ століття. Так, наприклад,
представник соціологічного інституціоналізму другої
половини ХІХ ст. Е. Дюркгайм на основі емпіричних
досліджень суспільства починає досліджувати релігію
як соціальну інституцію, що надає цілісності суспільній
системі. Е. Дюркгайм вважає, що релігійний обряд – це
такий засіб для об’єднання людей, головною функцією
якого є активізація сильних позитивних почуттів. Обряд,
на думку дослідника, надає людині підтримку з боку
інших людей, можливість відчути її, а емоційний зміст
примушує людини постійно відтворювати його. Людина
знаходить свою реалізацію тільки в процесі спілкування,
її істинне буття – це буття в інших та завдяки іншим, а
релігія виступає як певний спосіб спілкування людей.
Слід зазначити, що Е. Дюркгайм не аналізує предмет
віри, для нього він має суто функціональний зміст і його
можна замінити будь–яким іншим предметом, в тому
числі й таким, що має світський зміст. Що стосується
досліджень М. Вебера і В. Зомбарта, то вони звернули
дослідницьку увагу на мотивації людей, які перебувають
у системі капіталістичних відносин. Така мотивація,
на думку цих дослідників, у більшій або меншій мірі, є
пов’язаною з релігійною ідеологією, що дає можливість
розглядати релігію як активну соціально–перетворюючу
силу. В такий спосіб, з’явилася можливість розглядати
релігію не тільки як перетворену форму свідомості, але
й виявити її впливи на соціальні процеси. Ці дослідження
не аналізували соціально–економічні і політичні струк
тури суспільства як цілісної системи, але, на нашу
думку, без теоретичної концепції суспільства як цілісної
самостійної системи, неможливо зрозуміти взаємозв’язок
релігії й соціальних трансформацій.
У ХХ ст. в західному релігієзнавстві дослідники
відмовляються від однозначущої логічної інтерпретації
предмету релігійної віри і переходять до його
феноменологічного
і
структурно–функціонального
аналізу (Р. Отто, К. Леві–Строс, М. Еліаде), а також
його використання для дослідження психоаналітичної
методології (З. Фройд, К.–Г. Юнг, Є. Торчинов). Кінець
ХХ ст. характеризується появу такого підходу в дослідженні
релігії як «ідеологічна критика», який передбачає аналіз
ідеологічного виміру наукового вивчення релігії. Такий
підхід й дозволяє зрозуміти добу Модерну як результат
певного теологічного бачення світу [4]. Окрім того, в
кінці ХХ ст. виникає напрям «радикальної ортодоксії»
(Дж. Мілбанк, К. Піксток. Г. Ворд), представники якого
переосмислюють роль релігії в процесі секуляризації в
західноєвропейському соціумі. Секуляризація, на думку
цих дослідників, не є звільненням від панування релігії
в суспільних відносинах, секуляризація – це структурні
зміни в католицькій церкві. Головний теоретичний ґрунт
для вивчення впливу релігії на соціум виникає з появою
головних положень Т. Парсонса і неоінститунціоналістів,
які пропонують модель соціуму як цілісної сукупності
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різноманітних сфер, кожна з яких не втрачає власної
специфіки у процесі взаємодії однієї сфери з іншою.
Духовна діяльність набуває характеру не перетвореної
форми матеріальної сфери, а усвідомлюється як
самостійна і необхідна. Нові можливості для дослідження
особливостей функціонування релігії в суспільстві
відкриває соціологія комунікацій, а також аналіз
комунікативної взаємодії як засобу трансляції ідей,
що перетворюють соціум (Ю. Габермас). У ХХІ ст.
досліджуються такі проблеми, як взаємодія економіки і
релігії, політики і релігії, правничі аспекти різноманітних
релігійних напрямів та їх соціальна практика (ліквідація
соціальних конфліктів, благодійність, спрямування
позитивної соціальної діяльності та ін.).
В історії українського релігієзнавства проблема
особливостей функціонування релігії в соціумі, проб
лема динаміки соціальних трансформацій в зв’язку
з релігійними змінами ще не отримали всебічного
розгляду, хоча деякими аспектами цієї проблематики
займалися такі дослідники, як В. Еременко [1], Л. Коно
топ [2], С. Кримський [3], Ю. Павленко [3] та ін. Ці
дослідники розглядають релігію як важливу ідеологічну
інституцію, яка організовує формування й трансляцію
уявлень про граничну абстракцію, що виступає основою
для будь–яких ідеологічних конструкцій. Окрім того,
обґрунтовується, що гносеологічним змістом предмету
релігійної свідомості (граничної абстракції) є фіксація
цілісності явищ зовнішнього світу і свідомості, що є
ґрунтом для послідовності, цілепокладання та відтво
рення різноманітних форм людської діяльності. Дійсно,
однією з найважливіших соціальних функцій релігії є
формування уявлення про граничну абстракцію, яке
набуває характеристик вищої цінності та мети соціаль
ного буття, трансформується в ціннісні категорії еконо
мічної й політичної доктрин традиційного суспільства,
забезпечуючи цілісне функціонування самого соціуму.
Метою статті є аналіз методологічних засад розгляду особливостей функціонування релігії в трансфор
маційних соціокультурних процесах.
Соціальні трансформації в сучасній Україні є одним
із етапів глобального переходу від системи тради
ційного соціуму до системи, в якій домінує само
управління, осмислення якої потребує єдності наукового,
філософського, економічного, релігієзнавчого, політо
логічного та ін. підходів. Слід також зазначити, що в
традиційному суспільстві релігія підкоряє собі всі ідео
логічні інституції, а в суспільствах модерну вона конкурує
зі світськими ідеологіями. Однією з найважливіших
функцій релігії є створення й трансляція системи цілісного
світогляду, який посідає центральне місце в системі
описування світу та отримує статус вищої цінності.
Будь–яка релігія розглядає Абсолют як єдину причину
дійсності, як ґрунт цілісності зовнішнього і внутрішнього
світу людини. Ідея Абсолюту в релігії є формою граничної
абстракції, яка склалася історично, поруч із філософським
поняттям «буття» і науковою теорією про єдиний Всесвіт,
який постійно розвивається. Функцією граничної
абстракції є фіксація основи тотожності та стійкості
світу людського досвіду, який висвітлюється у знаннях,
що дозволяє цілеспрямовано та послідовно формувати
дійсність, у якій реалізує себе людина.
Предметом релігійної віри є гранична абстракція
світогляду, максимально загальне уявлення, яке пов’язує
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в одне ціле багатоманітність знання людини та її
досвід. Гранична абстракція дозволяє синтезувати різні
фрагменти дійсності, відкриває їх внутрішні зв’язки і
можливості впливати на них. Особливості сприйняття
граничної абстракції в релігії – це те, що вона розуміється
у дисгармонійній єдності з чуттєвими визначеннями, що
призводить до викривлення у розумінні дійсних відносин.
Справедливою є думка, яку висвітлює українська
дослідниця В. Фомічова у праці «Інтерсуб’єктивна
реальність: репрезентація соціально–релігійних аспектів
у свідомості людини» і яка зазначає: «…відверта
віра та прихильність людини до світоглядної ідеї
призводять до відтворення в її свідомості «архетипових»
характеристик щодо сприйняття оточуючого соціуму.
Така «архетиповість» полягає в такому: а) принцип
дихотомічного розподілу світу. У цьому контексті людина
розподіляє оточуючих її людей на тих, хто вірить в ідею та
сприяє її здійсненню, і на всіх інших; б) принцип бінарної
опозиції, тобто людина починає чітко протиставляти у
своїй свідомості людей, які сприяють її реалізації, й тих,
хто перешкоджає цьому. Цікаво, що нейтральної позиції,
з точки зору прихильника ідеї, взагалі, не існує. Адже
відсутність сприяння реалізації ідеї сприймається як
протидія їй, тобто як прагнення зберегти існуючий стан
речей, проти якого активно виступає ідея; в) принцип
нормативізму, тобто людина вбачає своїм обов’язком будь–
як допомагати «своїм» (людям, які допомагають реалізації
ідеї) і, відповідно, вона ніби зобов’язана перешкоджати
діям усіх інших людей» [5, c. 204–205].
Релігія як соціальна система розробляє вчення про
граничну абстракцію та ті засоби, що дозволяють людині
досягти єдності з нею. Елементами релігії є знання про
граничну абстракцію, засоби дії, що спрямовані на її
досягнення та взаємодія людей, які досягли цієї єдності.
До елементів релігійного комплексу слід віднести
релігійну свідомість, релігійну дію і релігійний досвід.
Саме виходячи з такого розуміння релігійної
системи, ми й аналізуємо взаємозв’язок релігії й
соціокультурних процесів в Україні. У цьому зв’язку слід
виділити в суспільстві три сфери, які забезпечують його
функціонування – господарчу (економічну), політичну
й ідеологічну. Економічна сфера створює матеріальні
умови для життєдіяльності всього суспільства, політична
сфера організовує управління суспільними процесами з
позицій стратегії й тактики, а ідеологічна сфера формує
уявлення про граничну абстракцію та розгортає їх до
системи світогляду. Безперечним є те, що кожна сфера
розвивається за законами власними, специфічними.
Необхідними для суспільства є всі сфери. Гранична
абстракція висвітлює цілісну основу суспільної системи,
постулюється як центральна ланка її світогляду, а також
інтерпретується в економічній і політичній сферах у
складі економічних і політичних учень, у відповідності
до їх специфіки. Такі економічні й політичні уявлення
законодавчо закріплюються як правнича система
соціуму.
В такий спосіб, роль релігії в процесі соціокультур
них трансформацій в сучасній Україні в тому, що вона
формулює граничну абстракцію, що конкретизується
як парадигма всіх змін у духовному і матеріальному
бутті людини. Гранична абстракція є формулюванням
уявлення про вище благо, вищу цінність, тобто – ідеал,
на який орієнтується людина в процесі своєї діяльності.
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Традиційне суспільство осмислює себе за допомогою
граничної абстракції як трансцендентне буття,
індустріальне суспільство сприймає граничну абстракцію
як процесуальне буття, як локальну цивілізацію, пост–
традиційне суспільство осмислює себе за допомогою
уявлення про предметне буття як систему, що прагне
підкорити умови свого існування. Західне суспільство
сьогодні намагається досягти стадії глобальної спільноти,
головним принципом якої є самоуправління.
Сучасне українське суспільство, безперечно, орієн
тується на глобальну спільноту, зі своїм самоуправлінням,
але без повномасштабного проходження етапу пост–
традиційного соціуму. Закономірності розвитку України
дозволяють зробити висновок, що до ХХ століття наше
суспільство дотримувалося граничної абстракції як
трансцендентного буття, що й дозволяє кваліфікувати
його як традиційне. Але гранична абстракція, що
осмислена в релігійній свідомості, приходить у протиріччя
з конкретно–історичною практикою українського
соціуму. Це протиріччя намагалися вирішити завдяки
введенню нової граничної абстракції та глибинних
соціокультурних трансформацій – соціалістичних
перетворень. Ці перетворення не змогли вирішити
протиріччя у розвитку українського суспільства і тому
кінець ХХ ст. ознаменувався новими перетвореннями. Що
стосується розвитку граничної абстракції, то у сьогоденні
України він відбувається у напрямі більш адекватної
репрезентації в ній суб’єктивності, особистісності. Таке
розуміння дозволяє зробити висновок, що осмислення
вищих цінностей, яке відбувається в сучасній Україні,
може призвести до формування нової світоглядної
системи, що орієнтується на рух до більш гармонійної
соціальної структури, яка характеризує новий етап
становлення форм людської взаємодії. Будь–яка соціальна
система репрезентує собою способи взаємодії окремих
суб’єктів за допомогою спеціально створених засобів –
артефактів. Способи цієї взаємодії залежать від характеру
тих артефактів, що використовуються. В залежності
від домінування способу взаємодії людей в соціальній
сфері нами були виділені три сфери, які в залежності від
провідної ролі однієї з них, можуть змінити сам характер
соціокультурних трансформацій.
Висновки. Соціокультурні трансформації – це про
цес переходу соціуму з однієї стадії на іншу, який супро
воджується змінами у розумінні граничної абстракції та
формуванням нових цінностей, нових цілей економічної,
політичної, ідеологічної діяльності. Ці зміни легітимують
й зміни в різноманітних інституціях суспільства, а також
активізують процес формування нових соціальних
інституцій. Ідеологічна сфера соціуму спрямована
на формування світоглядних орієнтацій людини, які
визначають вищі цінності та мету людського життя. Такі
цінності та цілі трансформуються в межах економічної
підсистеми і відповідної ідеологічної доктрини в цінності
та мету господарчої діяльності – економічний етос, а в
межах політичної підсистеми і відповідних політичних
учень – в цінності та цілі політичної діяльності, які
системно висвітлено в соціально–політичній ідеології.
Релігія відіграє визначальну роль в ідеологічній
підсистемі традиційного суспільства. Але ця роль
змінюється в пост–традиційних соціальних системах.
У світських ідеологіях пост–традиційних суспільств
трансцендентний абсолют починає розглядатися як
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реальна людина, яка має абсолютні права і нескінченні
можливості. В такий спосіб, відбувається відхід від
цілісного розуміння природи людини, яка підміняється її
суто професійними якостями або соціальними ролями, які
витісняють інші можливості для самореалізації людини.
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Features of functioning of religion in the contemporary socio–
cultural processes
The article is devoted to substantiation methodology of the study of the
functioning of the main religion in modern society. Particular attention is paid to social
and cultural changes taking place in Ukrainian society; the relationship of economic,
political and ideological spheres. Thus each sector is seen as an independent, but at
the same time so as to constantly interact with others. Such interaction reveals how the
integrity of the person, and the essential characteristics of religion.
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Християнсько–мусульманські
відносини в Україні
Досліджуються стан і перспективи християнсько–мусульманських
відносин в Україні. Доводиться, що і християнство, і іслам, мають значний
потенціал до відкритості та діалогу. Разом із тим, слід визнавати, що
ворожість, що існувала у минулому, часто зумовлена не лише політичними
факторами, але й релігійним відторгненням «чужого». Сучасна співпраця
мусульман і християн в Україні зумовлена позитивним досвідом діалогу в
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Всеукраїнській раді церков і релігійних організації, солідарністю кримсько–
татарського народу з незалежною Україною.
Ключові слова: християнсько–мусульманський діалог, релігійна
толерантність, Всеукраїнська рада церков і релігійних організації, кримсько–
татарський народ.

Попри численні історичні та геополітичні фактори
Україна ще досі залишається країною, де не існує
серйозних межрелігійних та міжнаціональних конфліктів.
Нащадки турків і кримських татар, що ходили походами
на Україну, і козаків що ходили походами на Крим і
Туреччину, досі мирно уживаються в сучасній Українській
державі. Кількість мігрантів з мусульманських країн в
Україні відносно низька, і через цю нечисленність вони не
мають амбіцій подібних до тих що мають мусульманські
спільноти в Європі чи Росії. Ще одним важливим
чинником є те що за різноманітними соціальними
опитуваннями громадяни України довіряють церкві більш
ніж політикам. Так, у 2013 році церква була лідером довіри
серед українців. У 2015 році церква хоча і поступилась
в цьому рейтингу армії та волонтерам, проте все одно
залишається одним з лідерів рейтингу. Тобто, провідники
релігійних конфесій є провідниками нації в набагато
більшій мірі ніж урядовці. Отже, завданням керівників
релігійних конфесій є зберігати цей мир, не дозволяючи
порушити цю рівновагу.
Історія, сучасний стан і перспективи християнсько–
мусульманських відносин в Україні були частково
розглянуті в працях таких дослідників, як М. Якубович,
Ю. Кочубей, А. Смирнов, О. Муха, О. Ярош, М. Кирюшко,
О. Саган, Л. Владиченко, О. Кисельов та ін.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану і
перспективи християнсько–мусульманських відносин в
Україні.
Сучасна Україна є багатонаціональною і багато
конфесійною державою, в якій мирно уживаються
представники різних віросповідань. Один з чудових
прикладів такого мирного співіснування – існування і
функціонування Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій, яка об’єднує християн (православних,
католиків, протестантів, вірмен), юдеїв і мусульман.
Голови і представники різних церков і релігійних
об’єднань спільно працюють, приймають резолюції,
документи, заяви, здійснюють по мірі сил вплив на
державну політику і громадськість. При цьому слід
пам’ятати що в багатьох випадках різні конфесії
мають довгу і непросту історію відносин. З самого
початку існування ісламу ця релігій знаходилась в
тісних відносинах з християнством. По–перше, іслам
увібрав в себе багато елементів християнства – зокрема,
єдинобожжя, ідея посмертного суду, пошана біблійних
героїв, в тому числі і до Ісуса (Іси) і Марії (Мірьям).
По–друге, одразу після свого виникнення іслам одразу
почав розповсюджуватись шляхом збройної експансії
арабського халіфату: мусульмани почали завойовувати
територію Візантійської імперії і варварських королівств,
дійшовши до Іспанії, Франції та Італії. Отже, вже в перші
століття існування ісламу в Європі та на Близькому Сході
представники цієї релігії знаходились в тісному контакті
з християнами, і так з’явились численні території де
християни і мусульмани жили разом – спочатку під
владою мусульман, пізніше (після визволення Сицилії,
під час іспанської Реконкісти та Хрестових походів) і під
владою християн. Після турецьких завоювань і прийняття
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ісламу татарами такими територіями стали Балкани,
землі Причорномор’я (в тому числі Болгарія, Румунія,
Молдавія, Крим). Крім того, на християнських землях
(Литовсько–руська держава, Річ Посполита, Московська
держава) почали утворюватися колонії мусульман
внаслідок успішних війн християнських держав проти
татар і турків. Деякі з цих колоній збереглись до наших
днів, деякі поступово асимілювались – крім Росії де
мусульмани з підкорених земель Кавказу і Середньої
Азії були численними і практично не піддавались
асиміляції.
Говорячи про відносини християн і мусульман, а
також їхню співпрацю в сучасній Україні, слід вказати
певні історичні і культурні фактори, без розуміння яких
неможливо зрозуміти і специфіку цих відносин, і чинники
що зумовили їхнє формування.
По–перше, це особливості розповсюдження ісламу
в сучасній Україні. Незважаючи на окремі випадки
мусульманського прозелітизму серед верств населення,
які традиційно відносять себе до християн (тобто,
представників слов’янських народів у великих містах,
головним чином на півдні і сході країни), загалом,
переважна більшість мусульман в країні – це кримські
татари, а також (у меншій мірі) іммігранти та трудові
мігранти з мусульманських країн.
Про цю специфіку ісламу в Україні яскраво свідчить
статистика. Так, станом на 2008 рік загальна кількість
мусульман в Україні нараховувала близько 0,5 млн.
осіб. Кількість мусульманських громад на початок
2008 р. досягла 1138, при чому понад три чверті з
них знаходились в Автономній Республіці Крим. На
початок 2009 року кількість мусульманських релігійних
організацій становила 1135 одиниць, що складало 3,3% від
загальної кількості релігійних установ країни. Станом на
2012 рік в Україні існувало 1233 мусульманські релігійні
організації, що складає 3,3 відсотки загальної релігійної
мережі держави. Переважна більшість мусульманських
релігійних організацій діють в Південно–Східному
регіоні, зокрема, в Автономній Республіці Крим
(1007 організацій які становлять 81,6% від загальної
кількості мусульман), Херсонській області (60 органі
зацій) та Донецькій області (37 організацій), а також в
м. Київ (25 організацій). Найбільшим об’єднанням було
Духовне управління мусульман Криму (охоплювало
понад 900 спільнот), яке обслуговувало релігійні потреби
кримських татар.
Тобто, є підстави казати що мусульмани в Україні –
це не стільки релігійна, скільки етноконфесійна
спільнота, на зразок юдеїв. Іслам в свою чергу у більшості
своїй можна звести до релігії національних меншин, до
національної релігії кримських татар, а також іммігрантів.
Щодо відсотку новонавернених до ісламу з представників
слов’янських народів, він є поки що надто малим, щоб
брати його до уваги. Ці фактори суттєво відрізняють
українських мусульман від православних, католиків,
баптистів чи п’ятидесятників, які не прив’язані до
якоїсь конкретної культури чи національності і через це
мають можливість активно займатись прозелітизмом по
відношенню один до одного.
Кримські татари відігравали важливу роль в
українській історії починаючи з утворення Кримського
ханства – як ворог чи військовий союзник, як чинник
формування «хрестоносної» ідеології і образу шляхтича
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чи козака як захисника віри. Проте після завоювання
Росією території Північного Причорномор’я і поступового
занепаду Оттоманської Порти і Кримського ханства,
образ мусульманина як ворога остаточно відживає свій
вік і залишається лише у мистецтві (твори П. Куліша,
Т. Шевченка, М. Костомарова, опера «Запорожець за
Дунаєм» тощо). Татари з грізних воїнів перетворились
на мирних землеробів – що знайшло свій відбиток і в
ідеології, і у народній творчості. Що найбільш важливо,
події ХХ ст., зокрема, репресії проти кримських татар і
особливо велика депортація татар після визволення Криму
радянськими військами в ходу Другої Світової війни
(виселено загалом біля двохсот тисяч чоловік, значна
частина яких загинула під час переселення і в перші роки
на новому місці), остаточно змінили відношення до татар
в уяві і системі цінностей і українців, і загалом, радянської
дисидентської інтелігенції.
Татари отримали можливість повертатись до Криму
лише у 1989 р., але повністю скористатись такою
можливістю змогли лише в добу Незалежності України.
Якщо у 1989 р. доля кримських татар серед загального
населення Криму становила близького одного відсотку,
то у 2013 р. ця доля становила вже 13% – близько
70 тис. осіб. Починаючи з 1991 р. в Криму було створено
систему самоврядування кримських татар – Курултай
і Меджліс. Слід зазначити що протягом усієї історії
незалежної України татари виступали за територіальну
цілісність України, брали участь у різноманітних заходах
з популяризації української культури. Прикладом сильної
проукраїнської позиції кримських татар можуть бути
події 26 лютого 2014 р., коли депутати АР Крим зібрали
сесію з метою проголосити про приєднання до Російської
Федерації, але під будівлею парламенту автономної
республіки зібрався багатотисячний мітинг на підтримку
єдності України, і хоча в ньому брали участь і місцеві
етнічні українці з етнічними росіянами, але головним
стрижнем цієї акції були кримські татари. В той день
проросійські сили у столиці Криму змогли привести під
стіни парламенту лише кілька сотень чоловік. В ніч з
26 на 7 лютого уряд і парламент АР Крим було захоплено
російськими військовими і почалась анексія Криму. Багато
чинників вказує що багато в чому саме завдяки рішучості
кримських татар проросійські політики у Криму не змогли
своїми силами проголосити про приєднання Криму.
Внаслідок цього Росія змушена була вдатись до прямої
інтервенції з застосування регулярної армії, через що події
в Крим були розцінені більшістю країн світу як військова
агресія проти України. Тобто, цілком вірогідним є те що
без кримських татар приєднання АР Крим до складу РФ
могло носити мирний характер, і реакція світу на ці події
могла бути іншою.
Слід зазначити що ці міркування з приводу хронології
й оцінки подій, пов’язаних з анексією Криму РФ, не мають
прямого відношення до теми даної роботи і наведені
виключно для ілюстрації сильної проукраїнської позиції
кримських татар, які складають переважну більшість
серед мусульман України. Ще одним свідченням такої
позиції є заборона на в’їзд на територію АР Крим двох
головних лідерів кримських татар – Мустафи Джемілєва і
Рефата Чубарова, а також масове переселення кримських
татар на територію материкової України (мова йде про
10–11 тисяч чоловік які офіційно переселились на
материкову Україну).
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Іслам в Україні є головним чином національною
релігією кримських татар, а також мігрантів з тради
ційно мусульманських країн. Мусульманські релігійні
організації в Україні не займаються активним прозелі
тизмом серед християн, і поодинокі випадки навернення
до іслам представників немусульманських народів є
скоріше винятком ніж правилом. Слід зазначити, що
християнські конфесії так саме не ведуть активної
євангелізаційної роботи серед мусульман (за винятком
окремих місій, відносно нечисленних). Тобто, можна
сказати що між християнами і мусульманами в Україні
існує своєрідне статус–кво.
Кримські татари, які становлять переважну більшість
мусульман в Україні, не претендують на статус «держави
в державі» і протягом усієї сучасної української історії
неодноразово демонстрували лояльність і відданість
до української держави. Відповідно, український уряд
завжди ставився лояльно до органів самоврядування
кримських татар. В контексті російської окупації Криму
і АТО на південному Сході України лояльність татар є
особливо важливою – що неодноразово підкреслювалось і
реальними кроками з боку влади, і символічними жестами.
Наприклад, під час традиційного вітання Президента
України 31 грудня 2014 року промова голови держави
містила кілька речень кримськотатарською мовою. Отже,
можна сказати що теперішній статус кримських татар як
впливової але лояльної, навіть патріотичної національної
меншини цілком влаштовує і татар, і український уряд, і
більшість суспільства.
Слід також враховувати що у ХХІ столітті більшості
народів релігія має значно менший вплив на культуру і
побут ніж триста, двісті чи бодай сто років тому. Винятком
можуть бути декілька мусульманських країн де закони
шаріату мають або державний статус, або принаймні
велику вагу у суспільстві. Татари до цього винятку не
відносяться.
Отже, внаслідок усіх цих факторів можна сказати що
між мусульманами і християнами в країні немає конфліктів
ані на релігійному, ані на соціальному чи політичному
підґрунті. Мусульмани ведуть переважно світський спосіб
життя, частково зберігають релігійні і культурні традиції
і при цьому ставляться з повагою до традицій християн.
Християни (а також агностики, які відносять себе до
християнської культури) зазвичай з повагою ставляться
мусульманських традицій у повсякденному житті.
Крім того, мусульмани на теренах України не
входять «групу ризику», тобто, не є групою, потенційно
схильною до низької лояльності чи агресії. Цим Україна
відрізняється від багатьох інших країн зі змішаним
християнсько–мусульманським населенням, досвід яких
був розглянутий у попередніх розділах (Королівство обох
Сицилій, Єрусалимське королівство, Іспанія X–XV ст.,
або Литва та Річ Посполита), а також від країн Європи,
Америки чи Австралії, де мігранти з мусульманських
країн часто намагаються жити за законами шаріату і
нав’язувати їх іншим.
Досвід історії Середньовічної Європи чи давньої та
нової історії України переконливо доводить що подібний
статус–кво рідко триває довго, хоча особливості сучасної
української ситуації (відносно невеликий відсоток
мусульман і їхня відносно світська ментальність) дозволяє
сподіватись на краще. Крім того, досвід релігійного діалогу
між християнами і мусульманами переконливо доводить
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що спроби таких діалогів зазвичай ні до чого не приводять
і лише можуть спровокувати між конфесіональні
конфлікти. Значно більш ефективним буває співпраця між
християнами і мусульманами, побудована на побутових,
економічних чи політичних засадах. Але враховуючи
контекст сучасної України, досить ефективним може бути
ще один спосіб, а саме співпраця в рамках Всеукраїнської
Ради церков і релігійних організацій.
Відносини і співпраця християн з мусульманами –
проблематика досить складна і заслуговує більш ніж на
одне дослідження. Одна з головних причин того – досить
неоднозначні відносини між цими двома групами протягом
історії. Саме тому для побудови співпраці і мирного
співіснування в наші дні важливо вивчити історичний
досвід таких відносин, а головне – проаналізувати
приклади мирного співіснування і співпраці, а також
спроби міжрелігійного діалогу. З цього посилання
виходить методологія даної роботи яка полягає в тому щоб
спочатку простежити розвиток відносин між християнами
і мусульманами в Європі протягом історії, вдалі приклади
мирного співіснування, спроби міжрелігійного діалогу
(при чому слід окремо вивчити досвід таких відносин на
українських теренах), після чого показати які наслідки
мали подібні спроби. Потім слід підвести висновки і
визначити основні напрямки можливої плідної співпраці,
умови за яких така співпраця може бути важливою, а
також можливі небезпеки такої співпраці. Після чого автор
має показати як ці принципи застосовуються сучасними
українськими християнами і мусульманами, зокрема, в
рамках роботи ВРЦіРО.
Перш за все, вчення Корану залишає достатньо
простору і для перманентної священної війни, і для
мирного співіснування. В Біблії так само ідеал священної
війни оспівується (щоправда, лише в Старому Завіті і
виключно в контексті національно–визвольного руху
євреїв), але також закладені підстави і для мирного
співіснування з іновірцями.
Для християнського лицаря було цілком природнім
ставитись до ворога–мусульманина як до рівного, і,
отже, до того з ким можливо укласти мирну угоду і союз.
Хрестоносна ідеологія застосовується виключно коли
ворог приходить як нападник і не схильний до мирних
переговорів. Водночас, в лицарських романах, героїчному
епосі чи літературі трубадурів мусульманин–ворог легко
перетворюється на мусульманина–союзника, а лицар який
б’ється з мусульманами на пол. Битви легко перетворюється
на лицаря який вчить Саладина особливостям куртуазного
кохання. Крім того, дослідження феномену Абу
Тайіба аль–Мутанаббі доводить що в християнській
та мусульманській культурах зустрічаються досить
подібні явища, і люди одного класу в двох культурах
цінують однакові чесноти. Тобто, релігійні розбіжності
не є непоборною перепоно для взаєморозуміння коли
цьому взаєморозумінню сприяють побутові фактори. На
побутовому рівні християни і мусульмани цілком можуть
сприймати один одного як добрих сусідів.
Під час певного зближення християнської і
мусульманської культури часто виникають спроби
міжрелігійного діалогу – коли, наприклад, християни
намагаються краще вивчити релігійні традиції і правила
віри своїх сусідів–мусульман і порівнюють їх зі своїми.
Проте як показує дослідження, такий діалог зазвичай має
своєю метою або захист своєї віри або більш ефективне
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місіонерство (тобто, наступ на чужу віру). Так, Самон
Газський, Абу Курра, Іоанн Дамаскін писали свої твори,
щоб укріпити християн що жили під арабською владою,
надати їм впевненості в правоті своєї віри, а Петро
Достоповажний і його зусилля з вивчення ісламу мали
своє метою підготовку місіонерів. Це є цілком природнім –
адже щиро віруюча людина завжди намагатиметься
ділитись своїми переконаннями з іншим. Проте такі
спроби місіонерства лежать в зовсім іншій площині ніж
співпраця і співіснування.
З цього, а також з дослідження прикладів мирного
співіснування і співпраці між християнами і мусульманами
витікає головний висновок даної роботи. Згідно з цим
висновком, усі випадки успішного мирного існування і
співпраці між християнами і мусульманами мали місце в
умовах наявності наступних факторів:
1. Наявність практичних аспектів які служать
об’єднуючим фактором – наприклад, боротьба проти
спільного ворога, вигідні умови життя в одній державі чи
місті чи під владо одного сюзерена. Наприклад, татарам
в Острозі було вигідно жити під покровительством
князів Острозьких і користуватись привілеями громадян
Острогу, сицилійські і іспанські мусульмани довгий час
добре почували себе під владою християнських королів і
так далі. Тобто, християни і мусульмани мирно живуть і
співпрацюють коли з їхньої точки це для них вигідніше
ніж починати ворожнечу чи переслідування. Кожного
разу коли мусульманській спільноті було вигідніше
підтримати турків чи християнському правителю –
вигнати мусульман з своїх володінь, мирне співіснування
швидко припинялось.
2. Надійною запоруко мирного співіснування є
наявність влади чи іншої третьої сили яка виступає
своєрідним «модератором» і обмежує і взаємний вплив,
і спроби кожної х сторін порушити рівновагу на свою
користь. Звісно, для цього цей модератор має бути
зацікавленим в збереженні такої рівноваги і миру.
Також співіснування і співпраця між християнами і
мусульманами можливі коли вони обмежуються окремими
сферами в яких не проявляються їхні релігійні розбіжності –
наприклад, в сферах розвитку самоврядування, обміну
науковими знаннями, мистецьким досвідом чи торгівлі.
В середньовічних містах чи державах все це легко
модерувалось тим фактом що християни і мусульмани
мешкали в різних кварталах (як середньовічних містах
України чи Іспанії) чи в різних регіонах держави (як на
Сицилії чи у випадку з татарськими поселеннями Литви).
В сучасній Україні внаслідок певних історичних
обставин християни і мусульмани знаходяться у
приблизно однаковому положенні: і ті, і ті постраждали
за часів СРСР, і ті, і ті протистоять ідеології світського
гуманізму яка є панівною в західному світі. І християни
і мусульмани на даному етапі захищають традиційну
модель родини, заохочують сімейні цінності, закликають
владу до чесності. Більш того, через те що і християни, і
мусульмани мають свої традиційні аудиторії (мусульмани
зосереджені на татарах, християни – на усіх інших), їхні
зусилля не вступають в конфлікт один з одним, а окремі
випадки навернення мусульман на християнство і навпаки
не мають суттєвого впливу на загальну статистику. Крім
того, в умовах світського суспільства і для християн,
і для мусульман не є проблематичним зберігати свої
звичаї і традиції. Багаті асортименти в продуктових
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крамницях і закладах громадського харчування і достатня
кількість закладів національної кухні дозволяють навіть
найбільш благочестивим християнам вільно поститись,
а мусульманам – вживати халяльні страви. Тобто, якщо в
Середні віки чи ранньомодерному суспільстві християни і
мусульмани були відділені одні від одних кордонами між
районами міста, між регіонами в країні, між замкненими
спільнотами, то тепер їхнє становище можна порівняти з
островами в світському морі.
Крім того, сучасне українське законодавство, а
також релігійна ситуація в країні (тобто, світський
характер українського суспільства, а також велика
кількість християнських конфесій) не дозволяє будь–якій
релігійній групі претендувати на домінантне становище
в суспільстві. Отже, ані християни, ані мусульмани не
мають можливості претендувати на домінуючу роль в
державі. Отже, в сучасній Україні можна побачити усі два
вищезгадані фактори (зацікавленість усіх сторін в мирі,
обмеженість місіонерства і суспільство та законодавство
які грають роль своєрідного модератора). Фактично, на
даному етапі української історії християни і мусульмани
є союзниками.
Саме такою є співпраця співпраця між конфесіями в
рамках роботи ВРЦіРО. Християни і мусульмани разом
закликають владу до чесності, наполягають на більш
активній ролі релігійних організацій в житі суспільства,
закликають обмежити рекламу алкоголю і тютюну,
наполягають на рівноправ’ї конфесій, засуджують
прояви сепаратизму і іноземну агресію і закликають до
єдності держави і нації. Усі заяви і документи ВРЦіРО
є виваженими і відповідають інтересам усіх учасників
співпраці.
Висновки. Релігієзнавчий аналіз історії, сучасного ста
ну і перспектив християнсько–мусульманських відносин
в Україні перш за все доводить, що і християнство, і
іслам, мають значний потенціал до відкритості та діалогу.
Разом із тим, слід визнавати, що ворожість, що існувала
у минулому, часто зумовлена не лише політичними
факторами, але й релігійним відторгненням «чужого».
Сучасна співпраця мусульман і християн в Україні
зумовлена позитивним досвідом діалогу в Всеукраїнській
раді церков і релігійних організації, солідарністю
кримсько–татарського народу з незалежною Україною.
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Christian–Muslim relations in Ukraine
The article examines the state and prospects of the Christian–Muslim relations
in Ukraine. It is proved that both Christianity and Islam, have significant potential
for openness and dialogue. However, it should be recognized that the hostility that
existed in the past, often caused not only by political factors, but also the religious
rejection of «foreign». The current cooperation between Muslims and Christians in
Ukraine due to the positive experience of dialogue in the All–Ukrainian Council of
Churches and Religious Organizations, the solidarity of the Crimean Tatar people and
the independence of Ukraine.
Keywords: Christian–Muslim dialogue, religious tolerance, the All–Ukrainian
Council of Churches and Religious Organizations, the Crimean Tatar people.
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Етико–філософський контекст
взаємодії насилля і ненасилля
Розглянуто поняття «насилля» та «ненасилля», а також підкреслено їх
діалектичний взаємозв’язок та взаємодію; висвітлено різноманітні варіанти
реакцій на насилля; охарактеризовано такі різновиди ненасилля, як принципове
та прагматичне; проаналізовано варіанти морального спростування насилля.
Ключові слова: насилля, ненасилля, принцип ненасилля, добро, зло,
принципове ненасилля, прагматичне ненасилля.

Насилля і ненасилля – дві протилежні практики
поведінки людей, які відображені у відповідних
ідеях, цінностях та ідеалах. Вони не сумісні між
собою, проте в житті – індивідуальному, груповому,
суспільно–державному – переплетені і нерідко циклічно
змінюють одне одного. Думка про конечність періодів
насилля і ненасилля у житті суб’єкта будь–якого рівня
повністю правомірна і заслуговує на увагу дослідників.
Варто відмітити, що думка стосовно реалізації
цінностей ненасилля залишається не розробленою і не
підтвердженою фактологічним матеріалом.
Питанням насилля і ненасилля, їх природи і взаємодії
приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники.
Серед них, зокрема, наступні автори: А. Апресян [9],
М. Ганді [2], А. Гусейнов [1; 6; 9], І. Ільїн [3], В. Красіков
[5], А. Ковальов [4], Л. Толстой [7], Р. Холмс [9] та ін. Якщо
уважно проаналізувати їхні позиції, то виявиться, що вони
здебільшого звертали увагу на характеристику насилля,
а меншою мірою – на дослідження сутності ненасилля;
ґрунтовно не розглядали механізм їх взаємозв’язку. Саме
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проблемі взаємодії і взаємовпливу насилля і ненасилля
присвячена дана стаття.
Аспекти у встановленні взаємодії між насиллям
і ненасиллям пов’язані, перш за все, із труднощами
тлумачення означених термінів. Протягом усієї історії
розвитку людської думки уявлення про насилля
змінювались, відповідно змінювалися й уявлення про
ненасилля, тому що їх діалектичний взаємозв’язок
простежувався завжди.
У працях філософів, політиків, соціологів, психологів,
громадських діячів категорія «насилля» отримує
різноманітне, часом суперечливе, наповнення. Дослідники
підкреслюють той факт, що воно властиве людині і у
певних випадках існує необхідність його застосування.
Наприклад, І. Ільїн, М. Лоський та С. Франк тлумачать
насилля як фізичне вираження боротьби добра і зла,
а також як результат вибору між тим чи іншим. Так,
І. Ільїн розглядає насилля як явище виключно само
стійне, негативне і таке, що здійснюється із нерозумних
намірів [3].
Л. Толстой розумів під насиллям дещо протилежне
любові, те, що вчиняється проти волі іншої людини:
«Насилувати – означає робити те, чого не хоче той, над
ким здійснюється насилля» [7, с. 58]. Більше того, він
вважав: «одна з головних причин нещасть людей – це
хибне уявлення про те, що одні люди можуть насиллям
покращувати, влаштовувати життя інших людей» [7, с. 21].
Розкриваючи суть поняття «насилля», необхідно
мати на увазі його етимологічне значення, яке дослівно
означає «на силу», тобто застосування сили. У більшості
європейських мов слово «насилля» походить від
латинського «violentia», що означає невиправданий
примусовий вплив на людину, у тому числі з використанням
сили. У філософському енциклопедичному словнику
насилля тлумачиться як «застосування сили або загроза
її застосування… насилля є обмеженням, аж до зведення
нанівець, можливостей вільної життєдіяльності індивідів
та людських спільнот. Насилля включає нав’язування у
той чи інший спосіб суб’єктам неадекватних їхній природі
умов життєдіяльності; зазнавати насилля означає втрачати
свободу» [8, с. 408].
Таким чином, насилля означає не примус узагалі, а
такий примус, що здійснюється всупереч волі того, проти
кого воно спрямоване. Насилля є узурпацією свободи волі
людини.
В етико–моральних парадигмах насилля передусім
розглядається як прояв зла, антиномія моральності та
людяності. Так, російський дослідник А. Гусейнов,
ввівши поняття насилля у соціально–етичний контекст,
стверджує: «Насилля входить до реєстру негативних
цінностей як їх граничний випадок, воно є крайнім
вираженням зла» [6, с. 37]. Загалом етична традиція
зараховує насилля до єдиного списку людських вад,
ставлячи його на початок цього списку. У цьому світлі
воно виступає не просто першим в ієрархії моральних вад,
а конструктом та каркасом соціального зла, яке породжує
як моральні вади, так й основні соціальні деструкції. Тому
на противагу насиллю в етиці визріває нова категорія
моральної діяльності – принцип ненасилля, який перш
за все пов’язаний із можливістю та необхідністю
заперечення насилля як найбільш повноцінного втілення
зла. Щоправда, у масовій свідомості ненасилля часто
асоціюється із бездіяльністю, непротивленням злу і
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пацифізмом, у кращому випадку – з відхиленням від
насилля. Проте ненасилля не можна характеризувати
просто як заперечення насилля. Воно містить також
позитивний зміст як один із можливих способів відповіді
на насилля [9, с. 16–17].
Так, А. Гусейнов зазначає, що існують кілька типових
форм відповіді на насилля. Першою і найтиповішою
реакцією на насилля є смиренність, пасивність і
непротивлення. Вважається, що саме смиренність (якщо
тебе вдарили по одній щоці, підстав другу) являє собою
специфічну і переважаючу форму ненасилля. Така думка
глибоко укорінена у нашій свідомості і є каталізатором
виникнення стереотипів стосовно ненасилля. Насправді
ж, як зазначає дослідник, пасивність і смиренність ніяк
не можуть вважатись опозицією насилля, оскільки вони є
його умовою, необхідним і органічним доповненням.
Іншою, теж широко розповсюдженою формою
відповіді на насилля вважається контрнасилля. Думка про
те, що насилля можна перемогти за допомогою нього ж,
протиставивши йому таке саме широке за масштабами й
ефективністю насилля, ґрунтується на переконанні, згідно
з яким насилля є автономним засобом, способом служіння
як поганим, так і благим цілям. Проте відповідь насиллям
на насилля є відповіддю злом на зло.
Дійсною опозицією насиллю, вважає А. Гусейнов,
а разом із тим єдиним адекватним засобом боротьби за
індивідуальну та соціальну справедливість є ненасилля,
яке виводить людські взаємини на нову основу – основу
добра. Шлях ненасилля є шляхом людської любові і
правди [9, с. 18].
Характеризуючи позитивний зміст ненасилля і його
органічний зв’язок із благородними цілями, варто назвати
наступні три особливості вказаного принципу. По–перше,
ненасилля передбачає вирішення особистих і суспільних
суперечок через співпрацю. Воно націлює на те, щоб
зрозуміти протилежну сторону, визнати законність її
інтересів і домагань, знайти такий вихід із конфліктної
ситуації, при якому виграють обидві сторони. При цьому
особливо важливо підкреслити, що сам пошук такого
виходу є спільним. По–друге, ненасильницькі форми
боротьби є масовими та вимагають активної участі і
свідомих рішень з боку всіх індивідів, втягнутих у цей
конфлікт. Це випливає з природи ненасилля: там, де одна
воля прагне підпорядкувати собі іншу й активність одних
індивідів купується ціною пасивності інших, ненасилля
відкриває принципово іншу перспективу солідарного
злиття воль. По–третє, ненасилля вимагає від індивідів
виняткового напруження пізнавальних і моральних
сил. Пізнавальних, бо застосування ненасилля прагне
позитивно врахувати всю складну сукупність складових
його сил і впливів; моральних, бо поряд із подоланням
звичайного («тваринного») страху тут потрібна ще
духовна стійкість. Цей останній момент особливо
важливий. Всупереч вкоріненим стереотипам, ненасилля
не має нічого спільного з боягузтвом. Воно вище за страх
і вище за ту сміливість, яка змушує вдаватися до сили.
Мужність, умотивована справедливістю і любов’ю, в
етичному плані набагато вища і у вольовому плані значно
важча, ніж мужність, умотивована злобою і мстивістю.
Разом із тим, на думку В. Красікова, ненасилля в своїй
активній складовій, вираженій у твердості, переконаності,
спротиві, подібне до насилля і містить такий самий патент –
агресію, хоча й замасковану в іншу форму [5, с. 156].
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Ненасилля як діяльнісне непротивлення несправедливості
необхідно відрізняти від толерантності – терпимості як
готовності прийняти і визнати акт насилля, а не боротися
з ним. Ненасилля здатне якісно змінити не тільки
окрему людину, а й суспільство загалом, не допускаючи
швидкого повернення до фізичної боротьби. Звичайно,
ненасилля є більш складним і досконалим способом
врегулювання конфліктів у порівнянні з насиллям і тому
потребує набагато більше зусиль. Разом з тим необхідно
визнати, що воно більш дієве і є єдиним шляхом, що
веде до справедливості: «Ненасилля переводить цілі і
засоби боротьби в якісно однорідну моральну площину,
спрямовану на усунення не тільки емпіричних результатів
несправедливості, а й їх внутрішніх основ, воно розриває
ланцюг насилля, підносить людські стосунки на інший
рівень» [6, с. 39].
Ненасилля – не сталий феномен, а явище, яке історично
розвивалось, змінюючи свої зміст і форму. Ненасилля
сучасності якісно відрізняється від своїх попередників,
опираючись при цьому на схожі світоглядні установки
та ідеї. При цьому воно поєднує в собі дві сторони:
світоглядну і практичну, у зв’язку з чим можна виділити
ненасилля принципове, яке розуміється як дотримання
світоглядного принципу, що полягає у прагненні до
спричинення мінімальної шкоди живому і зведення
примусу волі іншої людини до мінімуму, і ненасилля
прагматичне, існуюче у формі коректних способів та
методів соціально–політичної боротьби.
У першому випадку ненасилля виступає як абсолют
і є обов’язковою умовою особистого вдосконалення
чи спасіння, а також засобом якісної зміни соціальної
реальності, всього суспільного устрою. Принципове
ненасилля засноване на вірі в свій особливий
перетворюючий потенціал. Здатність практичного
використання принципів ненасилля сприяє світозміні
через самовдосконалення.
Ненасилля ж прагматичне передусім включає в себе
поняття сили і виступає як засіб суспільної перебудови.
Воно менш ідеалістичне, ніж принципове, – ненасилля
тут не питання світогляду, віри, а питання тактики, чітко
продуманої і спланованої кампанії.
Так, на думку зарубіжного дослідника ненасилля Р.
Холмса, існують дві істотні відмінності між принциповим і
прагматичним ненасиллям. По–перше, вони відрізняються
широтою застосування насилля. Прагматичне ненасилля
не потребує правил користування насиллям у випадках,
коли ненасилля терпить фіаско. Воно приймає ненасилля
лише тією мірою, якою воно «працює». Така сама
відмінність і в цілях та завданнях двох підходів. У той час
як прагматичне ненасилля може мати соціальні, політичні
або державні завдання, принципове ненасилля на додачу
до цього, або замість цього може мати більш високі
моральні цілі. Можна сказати, з точки зору принципового
ненасилля важливою є моральна ефективність, а не
просто практична дієвість. По–друге, принципове
ненасилля відрізняється від прагматичного тим, що має
моральну основу. В обох випадках ненасилля отримує
обґрунтування, але принципове ненасилля отримує
моральну аргументацію, тимчасом як прагматичне
ненасилля може мати лише практичну доцільність, а
моральні мотиви не є обов’язковими. Виходить, що
прагматичне ненасилля може бути використане задля
аморальних цілей з таким самим успіхом, як і задля
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моральних. Принципове ж ненасилля не може бути
використане задля аморальних цілей [9, с. 26].
Своєю чергою, принципове ненасилля має дві форми:
абсолютну та умовну. Абсолютне ненасилля відкидає
можливість застосування насилля за будь–яких обставин.
Натомість умовне ненасилля допускає такі обставини,
в яких насилля буде обґрунтоване, з уточненням, що
такі обставини складаються у світі доволі рідко. Так,
деякі дослідники зараховують М. Ганді до прихильників
умовного ненасилля, оскільки останній вважав, що якщо
доведеться вибирати між насиллям і боягузтвом, то
правильніше вибрати насилля [2, с. 5].
Також серед прихильників умовного ненасилля
можна назвати російського дослідника А. Ковальова, який
вважає, що у суспільстві повинна бути чітко встановлена
гармонія насилля і ненасилля, добра і зла. На його думку,
протягом усієї історії мислителі часто перебільшували
роль насилля (К. Маркс) чи ненасилля (Л. Толстой,
М. Ганді). Проте для врегулювання міжособистісних та
суспільних конфліктів потрібно комбінувати насильницькі
і ненасильницькі методи. На його думку: «Вбивство
людини, яка вчинила замах на життя іншої людини,
нерідко буває не тільки виправданим, а й корисним для
суспільства» [4, с. 54].
Так, в умовах існування постійної нерівності людей,
поділених на керівників і підлеглих, бідних і багатих
ефективним способом врегулювання життя суспільства
стало право, яке опирається на насилля, проте як вираження
влади не однієї особи, а більшості, що спирається тією чи
іншою мірою на рівність і справедливість. Саме право
як законодавчо закріплений мінімум моралі забезпечує
рівновагу насилля і ненасилля в суспільстві.
Що ж стосується загальногуманістичної етики, то
в ній немає місця насиллю. Із загального постулату,
згідно з яким життя людини є священним і всі люди –
брати, неможливо побудувати коректну лінію розмислів,
які закінчувались би висновком, що когось можна
вбити. Проте в реальності, як зазначає А. Гусейнов, ми
спостерігаємо парадоксальну картину, коли в рамках
одного і того самого судження визнання того, що насилля
є злом, дивним чином доповнюється визнанням, що в
певних випадках воно все ж морально допустиме [1, с. 20].
Моральна аргументація на користь насилля була б
бездоганною, а саме насилля могло б зараховуватись
для певних випадків конструктивною поведінковою
стратегією, якби взагалі можна було кваліфікувати людей
як добрих і злих, точно визначити, хто з них є добрим, а
хто – злим. Іншими словами, основа насилля криється в
характеристиці людини, а в етико–філософському аспекті
проблема насилля пов’язана з проблемами сенсу життя.
Як відомо, історія філософської антропології включає
дві крайні позиції: а) людина за натурою своєю добра;
б) людина за натурою своєю зла. Найбільш плідною
видається точка зору, згідно з якою сенс життя визначається
наявністю вільного вибору. Так, услід за Ф. Достоєвським,
М. Кінг стверджує, що «навіть у найгірших із нас є частка
добра. І в кращих із нас є частка зла» [1, с. 21]. Вважати
людину радикально злою означає незаслужено обмовляти
її. Вважати людину нескінченно доброю означає відверто
лестити їй. Належне їй дається тоді, коли визнається
моральна амбівалентність людини.
Питання про насилля як знаряддя добра також
пов’язане з питанням про те, хто може говорити від імені
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моралі, авторитетно судити про те, що є добро і що є зло.
Ще з часів Сократа відомо, що не існує вчителів чеснот
аналогічно тому, як існують учителі математики, музики
і тощо. Роль учителів чеснот, напевно, могли б узяти на
себе люди, які самі є доброчесними. Проте, як зауважив
той же Сократ, добродійні люди не здатні передати іншим
свою доброчесність, інакше у доброчесних батьків не
виростали б, як це часто буває, порочні діти [1, с. 25].
Так, розмірковуючи про виправданість насилля, зазвичай
розглядають тільки один аспект – проти кого воно
спрямоване. Але не менш важлива й інша сторона – хто
б міг, маючи достатні підстави, чинити насилля, якби ми
визнали, що в якихось випадках воно цілком виправдане.
Адже недостатньо вирішити, хто може стати жертвою.
Треба ще відповісти на питання про те, хто гідний стати
суддею. Слід зауважити, що найсильніший і ніким до
теперішнього часу не спростований аргумент проти
насилля міститься в євангельському оповіданні про жінку,
яка підлягає побиттю камінням.
Таким чином, вся зазначена проблема виникає через
те, що люди не можуть прийти до згоди в питанні про
те, що вважати злом, а що – добром, не здатні виробити
безумовні, всіма визнані критерії зла. І в цій ситуації
немає іншого позитивного виходу, крім того, щоб визнати
абсолютною цінністю життя людини і взагалі відмовитися
від насилля. Насилля не може бути знаряддям добра і
добрих людей, оскільки воно саме є наслідком ситуації,
яка характеризується відсутністю ясності і згоди в питанні
про те, що таке добро і що таке зло, хто є добрим, а хто –
злим.
Підводячи підсумки, слід підкреслити, що поняття
насилля і ненасилля неможливо зрозуміти без спів
віднесення їх одне з одним. Насилля і ненасилля – два
протилежні способи людської взаємодії, суть яких полягає
в застосуванні чи незастосуванні фізичної або іншої сили
з метою набуття контролю і влади над іншою людиною
(групою людей), знищення та ущемлення людської
гідності і свободи. Історію людства можна розглядати як
процес тісного розвитку цих тенденцій: одна спрямована
на відтворення насилля, інша – на його блокування.
Проте досі дослідникам не вдається встановити чіткі
межі між насиллям і ненасиллям. Саме це спричиняє
існування різних підходів до ненасилля (принципового
та прагматичного) як спроб поєднання насильницьких та
ненасильницьких методів.
Породжене самим ходом існування соціального
насилля, народжується право, яке покликане саме це
насилля регламентувати, поділяючи його на легітимне –
таке, що відповідає суспільним уявленням про справед
ливість, і нелегітимне, яке не відповідає цим уявленням.
Проте в етико–філософському ключі насилля за суттю
свого визначення знаходиться поза мораллю, його
неможливо обґрунтувати та виправдати. Воно завжди
виражає визначений – морально негативний – напрям
поведінки. Єдиний спосіб зробити світ без насилля –
відмовитись від нього, зійти зі шляху насилля, обравши
принцип ненасилля.
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Ethical and philosophical context of interaction violence and
nonviolence
The article discusses the concept of «violence» and «nonviolence» and
underlined their dialectical relationship and interaction; highlights the variety
of options reactions to violence; describes the following types of nonviolence as a
principle and pragmatic; analyzes the options refutation of moral violence.
Keywords: violence, nonviolence, nonviolence principle, good, evil, principled
nonviolence, pragmatic nonviolence.
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Мова і її роль у координатах
розвитку спільноти
Порушено філософські та соціально–історичні проблеми ролі та
місця мови у системі її впливу на сталий розвиток цілісної спільноти та
на консолідацію нації зі спільними інтересами, культурою та духовними
прагненнями. Автором розглядаються взаємозв’язки між мовою, культурою та
гармонійним розвитком етнонаціональної спільноти.
Ключові слова: мова, консолідація нації, соціально–історична пам’ять,
міжкультурна комунікація, етнонаціональна спільнота.
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Виклики глобалізації мобілізують суспільні процеси
у всіх сферах життєдіяльності громадян. За умов
трансформації та реформації українського суспільства
особливої значущості набувають питання формування
нових стратегічних рішень щодо споконвічних проблем
місця і ролі мови, зокрема української як державної серед
світових мов та мов національних меншин в Україні, та її
позитивний вплив на розвиток суспільства.
Багато політиків та державних діячів стверджують,
що проблеми мови не існує і що всі закиди щодо
пригноблення тієї чи іншої мови на теренах України є
надуманою проблемою. Однак події на Сході та Півдні
України вказують на протилежне, адже саме мова стала
тим первинним чинником, який призвів до ідентифікації
жителями Донеччини та Автономної республіки Крим
себе як «русских» і, як результат, прагнення об’єднатися
зі своєю – на їхню думку – батьківщиною.
На сьогодні ніхто не має сумніву в тому, що мова
як засіб спілкування виникає і розвивається тільки в
суспільстві. До розуміння мови як суспільного явища
вчені дійшли в середині ХІХ ст. Одними з перших були Я.
Грімм і В. фон Гумбольдт. Зокрема, Гумбольдт вважав, що
мова розвивається тільки в суспільстві і людина розуміє
себе настільки, наскільки досвідом установлено, що її
слова зрозумілі іншим. Мова також як спосіб людського
спілкування і розуміння навколишньої дійсності є однією
з найважливіших складових культурної комунікації.
В. фон Гумбольдт писав: «Мова – це світ, який лежить
між світом зовнішніх явищ і внутрішнім світом людини,
який є унікальним могутнім ретранслятором культури»
[3, с. 174].
Історія європейських народів доводить, що
вирішальним атрибутом, який визначає, формує і сприяє
подальшому процвітанню народів, є мова. На формування
національних спільнот у всій Європі визначний вплив
мали мови, так як різні мови були універсальними
маркерами різних етнічних спільнот і народів, а окремий
народ у сучасному смислі не може існувати без спільного
відчуття ідентичності, яка може гарантуватись хоча б
мінімальним рівнем спілкування між цими етнічними
спільнотами.
Мова є не тільки механізмом передачі інформації,
але й могутнім чинником формування самосвідомості
особистості, в ній кодифікуються і через неї передаються
духовні здібності і витвори попередніх поколінь. У
минулому і на сучасному етапі через мову вирішували
і досі вирішують численні проблеми повсякденного,
культурного, політичного життя. Причому, не тільки у
національному вимірі, але й у структурі сучасного світу.
Глобалізація та інформаційна революція інтенсифікують
мовні процеси, спонукають до посилення ролі так
званих «світових мов», вивчення яких стає обов’язковою
умовою міжнародного спілкування та, зрештою, у деяких
випадках, витісняють народну мову.
Поняття і явище мови здавна привертали увагу
мислителів і науковців, які з позицій різних галузей
знання намагались осягнути її значення, особливості
розвитку, функції мови і механізми реалізації цих функцій.
Мовою цікавились і продовжують цікавитись як з точки
зору прикладного застосування в риториці та письмових
текстах, так і з позиції більш фундаментального
теоретико–філософського осмислення її глибин. Так,
проблеми мови як чинника суспільної життєдіяльності
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і засобу формування самосвідомості особистості роз
глядали у своїх працях давні філософи Платон і
Аристотель, великий просвітник Ж–Ж. Руссо, видатний
мислитель класичного часу І. Кант. Слід відзначити
також вклад у розгляд даної проблеми таких науковців
як Л. Вітгеншайна, В. Гумбольдта та Л. Вайсгербера,
Е. Сепіра і Б. Уорфа, Г. Фреге, Дж. Мура і Б. Рассела,
О. Потебні, В. Кононенка.
На сучасному етапі мовне питання продовжує
породжувати глибокі дискусії у науково–філософських
колах та проявляється в багатоаспектності й різно
манітності теорій і положень. Так, розгляду цієї
проблеми присвячено роботи представників філософії,
педагогіки, соціології, психології, історії, з’являються
нові монографії та дисертації, серед останніх слід
виокремити наукові роботи Г. Нестеренко, О. Майбороди,
Л. Т. Масенко, А. Кургузова, О. Яковлевої та колективну
монографію «Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і
консенсусом».
Незважаючи на тривале існування означеної проблеми
та на великий обсяг наукових і публіцистичних праць,
питання мови у структурі суспільства та його подальшого
розвитку залишається відкритим. Серед невирішених
проблем залишається питання місця і ролі української
мови серед іншомовних мов, не проаналізовано положення
про те, чому саме українська мова дасть змогу отримати
суспільство національно свідомих особистостей, стане
основою гуртування всіх українців незалежно від
етнічного походження. Формування однозначної стратегії
розвитку і популяризації використання української мови
не тільки у державній сфері, але й на побутовому рівні.
Метою статті є висвітлити роль мови як державо
творчого чинника, довести визначальну роль української
мови в консолідації нації та накреслити шляхи
функціонування мови у системі розвитку спільноти,
суспільства.
З історії людства випливає, що мова виникла ще в
первісну епоху: споконвічно особини людського роду
групувалися задля виживання, з цією ж метою вони
вдалися до праці. Трудова діяльність первісної людини
почалася, як відомо, з використання і виготовлення
знарядь праці, в яких «уміння і знання виготовлювача
знаходять матеріальне втілення» [5, с. 43]. У процесі
розвитку в членів первісної общини з’являлися творчі цілі,
для досягнення яких необхідний був розподіл обов’язків
між людьми. Поділ праці, який надав членам общини
можливості самовираження, спочатку здійснювався за
статевою ознакою: жінки працювали в хатинах, коли
чоловіки йшли на полювання.
Полювання як спосіб діяльності дедалі більше
вимагало планування і кооперації дій – все це підвищувало
імовірність успіху – і тому викликало до життя мову,
оскільки для планування потрібна згода [9, с. 199].
Використання мови в процесі полювання, а згодом і інших
видів діяльності, тобто комунікація здобувала все більшої
значущості з переходом від біологічної до соціальної
історії людства і сприяла виникненню перших суспільних
відносин.
Закріплення функцій за індивідами обумовлювалося
успішністю їх виконання: праця, до якої індивід мав
здібності та відповідне бажання, виконувалася ним
успішно, – і в такому випадку він одержував право на
повторну діяльність того ж роду. Поділ праці надзвичайно
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прискорив розвиток людини, яка почала створювати другу
природу, упредметнюючи власні сутнісні сили.
Звичайно, мова є не єдиним інструментом, через
яку людина самовиражається, самореалізується, само
стверджується, – в той чи інший спосіб об’єктивує свою
«самість». Психологи стверджують, що більшу частину
інформації людина передає невербальним шляхом:
через міміку, жести, тощо. (Також ми знаємо, що інколи
інтонація може передати більше смислу, ніж самі слова).
Проте найчіткіше зміст повідомлення може бути
переданий від людини до людини саме за допомогою мови,
усної чи письмової. А передаючи цей зміст, ми неодмінно
впливаємо переданою інформацією на поведінку її
отримувачів, цілеспрямовано або ні – управляємо нею.
Спілкування, взаєморозуміння, домовленості, суперечки –
все здійснюється за допомогою мови; люди застосовують
мову у найрізноманітніших цілях. Так, мова постає як
комунікація, нерозривно пов’язана з конкретними цілями
та інтересами людей за певних обставин, в процесах
різноманітних практик. Мова мислиться як частина світу,
як форма соціального життя [1]. Тому величезною є роль
мови у зберіганні та передачі інформації та управлінні
поведінкою людини. Ці процеси взаємопов’язані, але
слід спочатку уточнити, як завдяки мові зберігається
інформація.
З одного боку, – в письмовій мові, в закріплених на
папері ідеях: в художніх творах, навчальних або наукових
працях, публіцистичних статтях, навіть в окремих
замітках кожної людини з приводу професійних завдань
або побутових проблем.
Менш сталою і фіксованою, але від того не менш
важливою є усна мова, в якій інформація зберігається
шляхом постійної передачі її від однієї людини до
іншої, від спільноти до спільноти. Мати, яка пояснює
маленькій дитині необхідність вживання слів ввічливості,
сприяє збереженню важливої соціальної інформації в
просторі і часі. Це ж саме робить учитель або викладач.
Навіть передаючи плітки про сусідів, ми закарбовуємо
інформацію про події, що з ними сталися, у вічності або
в тому часовому проміжку, доки ці плітки лишаються
цікавими для громадськості і повторюються «з вуст в
уста». Завдяки усній мові зберігаються в історії традиції і
звичаї, усталені схеми поведінки, притаманні людству або
локальній спільноті.
У сукупності всі ці процеси і механізми складають
зміст соціально–історичної пам’яті спільноти, значення
якої полягає в тому, що етнос, нація чи інша історична
спільнота досягає розуміння своєї сутності через
«пригадування» певних ступенів свого розвитку зі
схожими рисами.
Але таке пригадування було б неможливим, якби
соціальний досвід минулих епох, що впливає на
самоорганізацію різних спільностей, не фіксувався в
їх історичній спадщині. Йдеться про те, що першою
необхідною умовою передачі інформації крізь історичні
епохи є усвідомлення членами цієї спільноти свого
соціально–історичного досвіду, а другою (але не менш
необхідною) умовою є матеріальна і вербальна фіксація
цього досвіду в письмовій і усній мові.
М. Найдорф використовує для позначення цього
механізму термін «самоопис», розуміючи під ним
«уявлення про суспільство чи його фрагменти, вироблене
самим суспільством і виражене засобами, властивими

210

Гілея

даному суспільству» [10, c. 33]. можемо констатувати,
що – всупереч традиційному розумінню належності
прерогативи описання суспільства соціальним наукам –
первісними описами є власні внутрішні регламенти
соціальної системи, які регулюють порядок координації її
елементів (відповідно наукові описи виступають «описами
описів») [10, c. 10–11]. Отже, можна стверджувати
наявність двох видів самоописів – первісного, буденного
(більшою мірою в усній мові) і вторинного, наукового
(передовсім у письмовій мові) і розглядати «самоопис»
як необхідну умову глобальної передачі інформації в
історичному часі.
Тому мова є складовою і важливим елементом
культури етнонаціональної спільноти. Можна навіть
більше сказати: мова відіграє свою роль у формуванні
і збереженні цивілізацій як «кінцевих» результатів
культурного розвитку, адже цивілізації виокремлюються
серед інших не тільки завдяки відмінним життєписам
чи специфічними, характерними для епохи чи частини
світу технологіями виробництва, – відрізняються вони
головним чином і цінностями, характером, традиціями
та стереотипами, що зберігаються і передаються мовою
народу.
Із таким тривалим збереженням інформації в
історичному часі завдяки мові та іншим інструментам
можна пов’язати і феномен ментальності, його
давність, незмінність, впливовість практично на всі дії
представників етносу, закарбовану в часі психологічну
своєрідність тієї чи іншої спільноти.
Досвід української культури демонструє складність
знищення мови як засобу передачі інформації. Всім
відомо, що в історії розвитку українського етносу
(який багато разів намагався утвердитись у статусі
незалежної держави), неодноразово накопичувались
несприятливі геополітичні і політичні умови. Крім
перешкод державотворенню, вони обумовлювали також і
незахищеність її культури, зокрема мови й інформаційного
середовища. Цей досвід обґрунтовує правомірність
твердження, що «феномен невмирущості нації завжди
містився і міститься в інформаційному збереженні,
незнищенності слова у найширшому його значенні для
суспільного розвитку», – і саме розуміння цього значення
зумовлювало періодичний цілеспрямований імперський
наступ на українську мову, звичаї, традиції [4, c. 419].
Отже, мова спільноти постає не тільки засобом передачі
соціально–історичної інформації, вона ж є одним із
факторів збереження цілісності етнонаціональної
спільноти і важливою умовою самоусвідомлення нації, її
індивідуації у світовому просторі. Неможливо реалізувати
державотворчий потенціал нації, «не будучи господарем
власного інформаційного середовища» і не охороняючи
унікальність своєї культури за допомогою соціально–
історичної пам’яті, національної школи, інтелектуальної
еліти тощо [11, с. 307].
Із початком ХХI століття суперечності історичного
розвитку людства знову призвели спочатку до поодиноких,
а згодом і до глобальних змін у смислогенезі, що зумовило
і специфічні зміни в механізмах інформаційного обміну,
зокрема і в використанні мови. Причиною цього науковці
називають специфічні закономірності становлення
інформаційного суспільства в поєднанні з розгортанням
процесів глобалізації і створення наднаціональних
об’єднань. Так, як зазначає Н. Крохмаль, форми
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закріплення в мові та передачі смислу тут переходять
на якісно новий рівень: смисл стає не частиною мови,
а частиною так званих «концептуальних систем носіїв
мови» (Р. І. Павільоніс), притаманних окремим суб’єктам
пізнання, і є системами інформації, що включають знання
і думки про дійсність і можливий стан світу [7, c. 106].
Цей рівень саморегуляції соціального процесу дослідниця
називає семантичним, і ми цілком погоджуємось із тим, що
він характеризується прискоренням і поглибленням обміну
інформацією, збільшенням її обсягу та полегшенням
доступу до неї; взагалі, інформація стає основним
національним і наднаціональним ресурсом. Хоча,
незважаючи на те, що все більшу частину життя сучасної
людини займають комп’ютери, мережі, обмін символами
(наприклад, смайлами) і т.д., усна і письмова мова
лишаються основними засобами передачі змістової
інформації. І навіть смайли, фотографії, картинки,
відеофайли, які ми помічаємо «сподобались» на Facebook
чи Вконтакті, є складовими мов символів і передають
нашим друзям інформацію про наші уподобання, а в
історичному ракурсі фіксують цінності, характерні для
нашої епохи.
Не тільки сучасність, але й чисельні історичні та
й історико–філософські приклади демонструють таку
роль мови. Зокрема, факт використання мови первісною
людиною для поділу праці та кооперації – це приклад
управління поведінкою через мову.
Інший яскравий приклад – утворення між людьми
договорів з тих чи інших питань. У глобальному
плані, Т. Гоббс у своїй концепції, використавши синтез
емпіризму і раціоналізму в дослідженні людської природи,
прийшов до висновку, що «природа людей є сукупністю
потреб, пристрастей, здібностей і сил» [2, с. 442]. За
здібностями, потребами і пристрастями всі люди від
народження рівні, і рівне право всіх на все робить людину
людині вовком. Побоювання одне одного змусило людей
організуватися в суспільство за допомогою активного
створення мови, що зробило можливим укладення
договору. Отже, в цій концепції мова представлена
інструментом не просто оперативного управління
людською поведінкою, а досягнення компромісу між
людьми на концептуальному і стратегічному рівні.
Відомий дослідник питань націй та їх розвитку в
історії людства Е. Сміт називав мову, релігію, почуття
етнічності й територіальної належності основними й
найбільш органічними формами поєднання людей – адже
вони є споконвічними, передують політичним формам
самоорганізації і створюють для них підґрунтя. При
цьому стверджується, що ці споконвічні зв’язки завжди
були і будуть найбільш поширеною і стабільною формою
консолідації [12, c. 12]. Тобто мова постає не просто
інструментом індивідуального управління, вона є засіб
консолідації народу або нації. І в цьому зв’язку таким
складним і важливим є питання єдності державної мови,
зокрема, і в Україні як молодому й незрілому соціальному
організмі.
Спільність мови повсякчас трактується як один із
детермінуючих чинників існування консолідованої нації
[4, c. 55; 6, c. 66; 8, c. 130]. Щоправда, відомі приклади
країн із двома і більше офіційними мовами, в яких, проте
достатньо консолідована нація – це, Швейцарія і Канада,
наприклад. Важливим фактором відмінності ситуацій
є рівень соціально–економічного розвитку країни: чим
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Випуск 114

вищим є рівень добробуту населення, тим меншу загрозу
для цілісності нації становить присутність кількох мов.
І навпаки: коли більшість населення країни перебуває на
межі бідності, відсутність єдиної державної мови може
ще більше погіршувати ситуацію і становити справжню
загрозу цілісності нації. Запровадження та поширення
єдиної державної мови спрямоване на зменшення
соціальної ентропії [11, с. 154], і це є комплексний
механізм управління соціальною поведінкою на рівні
країни.
Висновки з дослідження і перспективи подальших
пошуків. Щоб українська мова об’єднала націю, необхідно
піднести престиж її носіїв і престиж самої мови, а
престижність залежить також і від культури, яку ця мова
обслуговує. Потрібно запровадити мову в освітню систему
і заохочувати використовувати її в літературі, мистецтва,
праві, політиці і на рівні побутового спілкування.
Громадяни самі мають бути зацікавлені в збереженні своєї
мови, інакше мова не матиме майбутнього.
Будучи витвором суспільної свідомості, мова справляє
на неї величезний зворотний вплив, і жодній країні не
байдуже, якою мовою спілкуються її громадяни. Від
«наповнення» цього природного резервуара інформації,
зрештою, залежить рівень духовності суспільства,
ієрархія його пріоритетів, культура міжособистісних,
міжнародних, міжетнічних відносин.
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Language and its role in the coordinate system of community
The article deals with the philosophical and socio–historical problems of the
role and place of language and its impact on sustainable development of integrated
community and consolidation of nations with common interests, culture and spiritual
aspirations. The author discusses the relationship between language, culture and
harmonious development of ethno–national community.
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Гуманістичні виміри стилю
життя особистості в період
культурно–національного відродження
Звернено увагу на неоцінений досвід формування моделі гуманістичного
стилю життя, в центрі якого завжди була особистість, свідома у виборі своєї
долі, освітніх та культурних орієнтацій, представлений в період культурно–
національного відродження другої половини XVI – першої половини XVII ст.
Стиль життя є індивідуально особливою формою втілення соціально–
типового, своєрідним «зліпком» мікросередовища, в якому розгортається
діяльність людини. Важливим свідченням формування нового стилю життя
особистості в умовах проникнення ідей гуманізму на український ґрунт була
толерантність.
Провідними філософськими ідеями, що знаходили втілення на рівні
реалізації стилю життя, були: ідея доброчесного життя, значущості
виховання своєї внутрішньої природи і дотримання високих моральних
християнських цінностей і норм.
Ключові слова: гуманізм, толерантність, філософські ідеї, особистість,
стиль життя, українська інтелігенція.

Однією з важливих характеристик змін, що
відбуваються в філософській культурі певного історичного
часу, є окреслення основних вимірів життєвого шляху
особистості, сприйняття особистістю таких зразків
життєдіяльності, які можуть стати орієнтиром і пріоритетом
для певного соціального середовища. Формуючи свій
власний світ почувань, переживань, настроїв, емоцій,
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реалізовуючи ті чи інші способи активності, продукуючи
специфічні форми комунікації, особистість включає в
орбіту свого життя і творчості великі групи людей, має
можливість формувати їх неповторний життєвий світ.
Інакше кажучи, особистість може виступати як суб’єктом
творення способу життя людей (спільнот), так і силою, що
виробляє моделі індивідуального стилю життя. Питання
про шляхи становлення і особливості вияву в тій чи
іншій культурно–історичній ситуації способу і стилю
життя особистості має особливе значення для розуміння
перспектив виховання людини, для усвідомлення потреби
в розвитку й удосконаленні таких її якостей, як талант,
обдарованість, висока духовна культура.
Неоцінений досвід формування моделі гуманістичного
стилю життя, в центрі якого завжди була особистість,
свідома у виборі своєї долі, освітніх та культурних
орієнтацій, представлений в період культурно–
національного відродження другої половини XVI – першої
половини XVII ст. Вироблені зразки гуманістичного
стилю життя, реалізація їх в діяльності та поведінці
української людини відповідали реалізації програмних
завдань національної філософії і національної культури.
Функціонування тієї чи іншої моделі стилю життя як
окремої особистості, так і певної спільноти відбувається
з обов’язковим врахуванням соціокультурних обставин
й історичних передумов її становлення та розвитку.
В стилі життя передусім відображується культура
як цілісний феномен, що дозволяє сприймати його
(стиль життя) як свого роду контекст, через який може
розкриватися механізм впливу культури на різні сторони
життєдіяльності особистості. Крім того стиль життя є
свого роду специфікацією загальних способів людської
життєдіяльності, вивчення яких дає змогу розуміти
особливості діяльності й спілкування людей, форми їх
соціального взаємозв’язку, вияви їх інтелектуальної та
духовної активності, ціннісну нормотворчість.
Стиль життя є індивідуально особливою формою
втілення соціально–типового, своєрідним «зліпком»
мікросередовища, в якому розгортається діяльність
людини. На відміну від способу життя як прояву
соціального в індивідуальному поняття «стиль життя»,
навпаки, виражає специфіку входження індивідуального
в соціальне. Стиль життя, власне, виступає окремим
аспектом, зрізом проблеми способу життя, індивідуальною
формою функціонування способу життя. Стиль життя
особистості чи групи найбільш яскраво виражає
специфіку життєвого шляху людини, конкретні умови і
обставини її формування як особистості, особливі потреби
та інтереси. Отже, спосіб життя відображає соціальні
принципи організації людської життєдіяльності, а
поняття «стиль життя» певною мірою відтворює варіанти
життєдіяльності, які можливі в рамках даних соціальних
принципів. Кожна людина, особистість, як правило,
вносить дещо оригінальне і неповторне у функціонування
типових для даного суспільства, чи соціальної спільноти
способів життєдіяльності. В стилі життя відтворюються
індивідуальні якості особистості, її потреби, здібності й
таланти, притаманні їй поведінка і форми активності, міра
дистанціювання від соціального оточення, усвідомлення
значущості вибору того чи іншого напрямку своєї
діяльності [4, с. 23].
Особливим періодом української історії, в який
було продемонстровано механізм творення нового
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стосовно загального стану суспільства стилю життя,
було культурно–національного відродження другої
половини XVI – першої половини XVII ст. Головним
суб’єктом і носієм нового стилю життя в цей період
українського життя виступає інтелігенція, освічені
люди, інтелектуальна еліта, тобто люди, що продукували
нові для свого часу зразки поведінки, відмінні від
середньовічних стереотипів форми духовної, літературної
та інтелектуальної діяльності, утверджували цінності
розуму, високої індивідуальної освіченості й культури.
Українські гуманісти, як і західноєвропейські, намагалися
осмислити місце людини в світі й водночас самі жили
за законами свого світосприйняття, продукуючи одну з
моделей стилю життя в цілому.
Завдяки зусиллям людей, які отримували освіту
в кращих університетах Європи, новий стиль життя
поширювався в Україні й адресувався певному соціальному
й інтелектуальному середовищу – хоч і неоднорідному,
зате об’єднаному спільними цілями і завданнями
виховання людини активної, творчої, освіченої. Звісно,
продукований стиль життя не мав тотального поширення
і загальної підтримки в українському суспільстві, творцем
його була інтелектуальна еліта і в своїх сутнісних виявах
він мав всі ознаки елітарності.
Важливо відзначити те, що люди, які продукували
нові ідеї та нове мислення водночас намагалися жити
відповідно до свого світобачення: ідеалом і життєвим
зразком для української інтелектуальної та духовної
еліти було не усамітнене чернече життя і ізоляція від
світу, а активна земна діяльність, спілкування, добрі
справи на ниві поширення освіти, захисту православної
віри. Цілком гуманістична за своєю спрямованістю,
діяльність українських книжників, поетів, вчителів шкіл і
університетів, діячів братств і братських шкіл визначалась
ідеями громадянського служіння і суспільно–корисної
праці.
Системоутворюючими засадами процесу формування
нового стилю життя були діяльність (різні її форми) і
спілкування. Завдяки реалізації діяльнісної, активної
сутності людини і усвідомленню нею потреби в дружньому
спілкуванні, комунікативних зв’язках між однодумцями
і колегами утверджувалися нові виміри життя окремої
особистості, програмувалися нові види діяльності, що вже
не вкладалися в звичні для середньовічного суспільства
схеми і конструкти. Під діяльністю розумілася передусім
духовна активність і подвижництво, що здійснювалась
людиною не для досягнення вузькоегоїстичних інтересів
і обмежених індивідуальних прагнень, а з метою
служіння суспільним цілям і загальному добру. Вибір
подібних пріоритетів значною мірою пояснювався тим,
що в другій половині XVI – першій половині XVII ст.
перед особистістю стояло завдання захисту простору
національного життя, протистояння чужим православній
свідомості культурним і релігійним впливам, які
загрожували існуванню української спільноти.
Збереження притаманної українському народу
духовності стало можливим також завдяки встановленню
міжособистісних, дружніх стосунків між українськими
книжниками й гуманістами, що компенсувало своєрідну
екстремальність
духовної
ситуації,
спровоковану
поширенням в Україні католицизму та Унії. В умовах
соціальної та політичної нестабільності, яку переживала
Україна в XVI–XVII ст., особистість шукала задоволення
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своїх духовних інтересів передусім у товариському
спілкуванні, встановленні тісних міжособистісних зв’язків
і контактів у рамках різних об’єднань, інтелектуальних
зібрань, гуртків і товариств.
Особливістю української духовної атмосфери, яка
стимулювала вияви нового стилю життя, було те, що
українські книжники і громадські діячі орієнтувалися на
певний культурний еталон, ідеал, відштовхуючись від
якого, а також і відроджуючи який, можна було адекватно
осмислювати свою епоху. Якщо для західноєвропейського
Відродження найвищим культурним зразком була
антична спадщина, то для українських інтелігентів –
давньоруська книжність, духовні здобутки давньоруської
епохи [3, с. 145]. Орієнтуючись на такий ідеал, українські
інтелігенти відкривали й впроваджували в життя
нові для свого часу форми діяльності та спілкування,
творили притаманний освіченому середовищу стиль
життя.
Особливе значення для розвитку особистості мало
усвідомлення важливості підтримки дружніх зв’язків
й цінності міжособистісного спілкування. Досить
помітним фактом українського життя в період культурно–
національного відродження другої половини XVI – першої
половини XVII ст. стають, як і в середовищі європейських
гуманістів, особисті зустрічі та зібрання в маєтках
відомих українських і польських магнатів (К. Острозький,
Я. Замойський), приватне листування однодумців. Можна
стверджувати, що таким чином формувався свого роду
комунікативний простір, необхідний для утвердження
гуманістичних засад філософської думки України, для
поширення і реалізації європейських зразків освіченості
та культури.
Важливим засобом формування культурно–освітнього
середовища в Україні в досліджуваний період стає
листування. Так, активно листуються представники
аристократії, міське населення, братчики, діячі церкви і
духовні особи. Цікаво відзначити, що приватне листування
було не тільки засобом трансляції православної свідомості,
але й чинником поширення в Україні протестантського
вчення. Зокрема, відомі факти, що свідчать про контакти
відомого нідерландського філософа Юста Ліпсія із
засновником одного з найяскравіших культурно–
освітніх осередків в Україні кінця XVI – першої
половини XVII ст. – Замойської академії – гетьманом
Я. Замойським. Мав Ліпсій в Україні й інших
кореспондентів, однодумців за духом – львівського поета–
гуманіста Ш. Шимоновича, архієпископа Львівського
Яна–Дмитра Соліковського, львівського міщанина Івана
Альпецького, новолатинського історика Станіслава
Кшиштановича та ін. Зміцненню протестантсько–
православного союзу в Україні сприяли дружні зв’язки
Ш. Шимоновича з голландським гуманістом і дипломатом
Георгієм Дузою [8, с. 182–184].
Важливим свідченням формування нового стилю
життя особистості в умовах проникнення ідей гуманізму на
український ґрунт була толерантність. Різні за соціальним
станом і конфесійною належністю люди знаходили
спільну мову і співпрацювали на ниві поширення знань і
науки. Особливо це було притаманно культурно–освітнім
осередкам, що складалися при школах і академіях, дворах
великих українських вельмож. Більшістю українських
книжників толерантність сприймалася як необхідна умова
життя людей на розумних засадах.
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Атмосферу
толерантності
й
порозуміння
в
гуманістичному середовищі України визначала висока
інтелектуальна культура, шанобливе ставлення до
чужої думки, позиції, віри, ставлення до людини як
особистості. Українські гуманісти, як і європейські, на
відміну від середньовічного фанатизму й нетерпимості,
давали людині право на свободу, обстоювали ідею
віротерпимості. Так, великим прихильником дружби
між поляками і українцями виступав С. Оріховський.
Домінантними ідеями українських братств було визнання
права людини на моральну свободу, віротерпимість і
рівність між людьми.
Безперечно,
найвідомішим
і
найпоказовішим
прикладом функціонування нової моделі стилю життя
в Україні кінці XVI – першій половині XVII ст. був
Острог і культурно–освітній осередок при дворі князя
К. Острозького. Тут зібралися відомі люди, видатні
особистості, поети, книжники, діячі церкви: членами
цього осередку були Д. Наливайко, Г. Смотрицький,
М. Смотрицький, ієромонах Кипріян, Клірик Острозький та
ін. Вони підтримували між собою тісні контакти, багатьох
з них пов’язувала особиста дружба. Співробітництво в ім’я
високих духовних цілей, порозуміння й просто людська
дружба були показниками нового стилю життя. Відомо,
що до співпраці в цьому осередку залучались не тільки
українці, але й поляки, греки, а також обізнані з греко–
візантійською і східнослов’янською традицією вихідці з
Московії – друкар І. Федоров, князь А. Курбський, Федір
Касіянович та ін. Атмосфера доброзичливості й співпраці,
дружнього порозуміння сприяла тому, що І. Федоров видав
за сприяння князя К. Острозького п’ять книг: «Буквар»
1578 р., «Псалтир і Новий Завіт» 1580 р., «Книжку
собрание вещей нужнейших» 1580 р., «Хронологію»
Андрія Римші та відому Острозьку Біблію 1581 р.
Можна висловити припущення, що в гуманістичному
середовищі, яке складалося в Україні другої половини
XVI – першої половини XVII ст., стиль життя особистості
визначали, скоріше, дружба і товариські стосунки, ніж
особистісна конкуренція і егоїзм. В основі діяльності
інтелігентських гуртків і зібрань – солідарність, духовна
спільність і тісні контакти.
У філософській культурі другої половини XVI –
першої половини XVII ст. вільна дискусія і діалог
виступають найбільш прийнятною формою духовного
життя. Поширеною була також думка, що в діалозі
народжується істина, спрямована на досягнення
суспільного блага і суспільного прогресу. Таким чином,
діалогічність мислення і життя виступає істотним якісним
показником розвитку як української свідомості, так і
філософської думки в період культурно–національного
відродження другої половини XVI – першої половини
XVII ст. Звісно, діалогічні відносини не мали
загальнообов’язкової сили в тогочасному українському
суспільстві. Існували також і антидіалогічні відносини,
в яких принципово заперечувалася будь–яка спільність і
згода між партнерами взаємодії. Однак феномен спільноти
українського освітнього та інтелектуального середовища
в XVI–XVII ст. проявлявся не в останню чергу через
діалогічність мислення, що відображалось і на виявах
стилю життя особистості.
Стилю життя особистості, гуманістичні засади
якого формувались у період культурно–національного
відродження, були притаманні нові для свого часу форми
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діяльності та спілкування. Як правило, ідеали аскетизму і
недіяння не відповідали уявленням про справжнє життя.
Особливо цінилась у культурно–освітньому середовищі
України другої половини XVI – першої половини XVII ст.
діяльність, що приносить користь українському загалу –
зміцнення православної віри, захист церкви, будівництво
шкіл. Не дивно, що в літературній діяльності українських
книжників значне уславлюються великі магнати, політичні
й військові діячі, їх громадська діяльність, підкреслюються
їхні індивідуальні доброчесності, моральні якості,
таланти. Безперечний авторитет у книжників мав князь
К. Острозький. Його освітню й просвітницьку діяльність
прославляли Д. Наливайко, Г. Смотрицький, А. Римша.
Поведінка, вчинки, справи К. Острозького сприймалися
як зразок притаманного українській еліті стилю життя.
Підкреслювалось, що чесне виконання людиною свого
призначення на землі, її повна самореалізація є виявом
любові до Бога.
Провідними філософськими ідеями, що знаходили
втілення на рівні реалізації стилю життя, були: ідея
доброчесного життя, значущості виховання своєї
внутрішньої природи і дотримання високих моральних
християнських цінностей і норм. Досить поширеною стає
також думка про обов’язок кожної людини максимально
здійснити своє життєве призначення. При цьому людина в
дусі гуманістичного мислення наділяється різноманітними
здібностями і талантами. Клірик Острозький наголошує
на тому, що людина повинна і здатна їх розвивати
протягом свого земного життя [2, с. 327–432]. Однак
як православний мислитель Клірик Острозький
переконаний, що свої здібності й таланти людина повинна
використовувати для боротьби з латинськими впливами за
утвердження православної віри. Інші острозькі книжники
також мислили служіння Богу як активну й енергійну
діяльність, спрямовану на зміцнення православної віри,
на благо суспільства і людини.
Доброчесний спосіб життя, а також зразки поведінки,
які відповідають вимогам християнського життя, повні
стю вписуються в загальну концепцію стилю життя осо
бистості другої половини XVI – першої половини XVII ст.
Слід відзначити, що розвиток нового стилю життя
особистості був детермінований великою мірою високою
оцінкою освіти і знань період культурно–національного
відродження другої половини XVI – першої половини
XVII ст. Освіта в очах культурної еліти українського
суспільства перетворювалася в засіб самореалізації лю
дини, в механізм культурного удосконалення особистості
перед загрозою домінування чужих впливів. Українські
гуманісти, як і західноєвропейські, вірили в те, що освіта
вдосконалює розум і сприяє вихованню людини. Від того,
які знання має людина і як вона їх може використовувати
в житті, залежало місце її в тогочасному світі.
Поширення освіти й знань визнавалося як умова
виховання і підтримки повноцінного розвитку людини.
Брак шкіл, на думку українських гуманістів, змушує
молодих людей їхати по освіту за кордон, водночас веде до
духовного зубожіння й морального занепаду суспільства,
до полонізації й покатоличення. Так, автор «Перестороги»
дорікає українським князям за недостатню увагу до шкіл і
освіти, а С. Почаський славить Петра Могилу, на пошану
якого був написаний твір «Євхаристіон, або вдячність
Петру Могилі за фундованє шкіл» [3, с. 268]. Розуміння
значущості освіти в гуманістичному середовищі XVI–
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

XVII ст. мало великий суспільний резонанс і об’єктивно
сприяло загостренню уваги навколо проблем, пов’язаних
з вихованням особистості.
Українські гуманісти об’єктивно формували в
українській свідомості самоповагу, гордість, патріотизм,
самодостатність. Вони прагнули заснувати на українських
землях латиномовний Парнас, освітньо–наукові осередки,
оселі муз. І. Домбровський кличе «муз піерійських» до
Києва, С. Кленович вважає, що богиням буде добре у
Львові, С. Пекалід вірить, що «давньоримські музи» добре
почуваються у Острозі, де князь Острозький організував
гурток книжників. Х. Євлевич переконаний, що Україна
мусить піднятися з колін завдяки освіті, обґрунтовує
плекання власної інтелектуальної еліти.
На підставі проведеного аналізу можна стверджувати,
що в філософській думці України періоду культурно–
національного відродження закріплюється уявлення про
особистість як про освічену людину, а світська освіченість,
знання давніх мов, ораторські здібності, знайомство з
філософією, поезією, літературою стають невід’ємною
ознакою нового стилю життя особистості.
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Humanistic lifestyle personality dimensions between cultural
and national revival
Attention is paid to experience unvalued forming a model humanistic lifestyle
centered personality has always been conscious in choosing their destiny, educational
and cultural orientations presented during the cultural and national revival of the
second half XVI – first half XVII.
Lifestyle is a special form of implementation of individual socio–typical, a
kind of «replica» microenvironment in which human activity takes place. Important
evidence of the formation of a new lifestyle of the individual in terms of penetration of
ideas of humanism on Ukrainian soil was tolerance.
The leading philosophical ideas that found incarnation at implementing lifestyle
were, the idea of a virtuous life, the importance of education for their internal nature
and adherence to high moral standards and Christian values.
Keywords: humanism, tolerance, philosophical ideas, personality, lifestyle,
Ukrainian intelligentsia.
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Подолання антропоцентризму
як передумова зміни ставлення
до тварин в західній культурі
Актуальність теми статті пов’язана із необхідністю подолання
антропоцентричної парадигми західної культури, в рамках якої значно
ускладнюється можливість протистояння не лише таким викликам сучасної
доби як загроза екологічної катастрофи. Однак, більш серйозною є загроза
антропологічної катастрофи, адже від результату протистояння їй залежить
наскільки ефективним буде вирішення усіх інших глобальних проблем. На думку
автора, моральні та правові норми ставлення до тварин у сучасному західному
суспільстві демонструють слабкість антропоцентризму, адже саме завдяки
утвердженню тези про людську винятковість, усі інші тварини позбавляються
не лише поваги до їх природніх інтересів, а й взагалі поваги до їх життя.
Хоча сучасні правові норми західного суспільства декларують принцип поваги
до життя тварин, але реальна практика засвідчує, що насправді внутрішня
цінність життя тварин не визнається.
Автор доходить висновку, що саме в нон–антропоцентричній парадигмі
наявний той ідейний фундамент, який здатен запропонувати новий шлях
розвитку західної культури.
Ключові слова: антропоцентризм, нон–антропоцентризм, моральна
відповідальність, моральний суб’єкт.

В рамках антропоцентричної парадигми утверджується
теза про людську винятковість, яка по суті стає підставою
для обґрунтування радикальної відмінності людини від
усіх інших тварин. Вже в іудейсько–християнській релігії
можна віднайти теологічні засновки тези про людську
винятковість, згідно яких людина стає єдиною істотою,
яка долучається до трансцендентного начала, вона єдина
богоподібна істота. По суті, людина стає над природою.
Слід підкреслити, що це не є звинуваченням іудаїзму та
християнства в антропоцентризмі, звісно ж ці релігійні
вчення в першу чергу є теоцентричними. Однак, зазначені
релігії вже містять теологічне обґрунтування тези про
людську винятковість. Філософське обґрунтування тези
про людську винятковість у своїй найбільш радикальній
формі можна віднайти вже у філософії Р. Декарта,
згідно якої людська ідентичність не співвідноситься не
лише із біологічним, а й із соціальним життям, оскільки
людина являє собою «Суб’єкт», який є абсолютним
основоположником свого буття [10, с. 11].
Тривале панування саме антропоцентричного
світогляду призвело до того, що як в етиці, так і в
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праві, проблема ставлення до тварин переважно не
сприймається з адекватною серйозністю, і такий стан
речей пояснюється рядом сучасних вчених психологів,
правників та філософів. Можна погодитись із думкою
українського вченого А. Єрмоленка, що як у межах
традиційних інституцій моралі та права, так і в межах
філософської етики тема деструктивності людської
експансії в природу фактично не помічається та не
обговорюється: «Це стосується не лише ранніх учень про
суспільство у філософії історії нового часу, а й порівняно
нової дисципліни – соціології, предметом якої були
суспільні відносини (у Е. Дюркгейма – це соціальні факти,
у Г. Зіммеля – соціальні форми та зв’язки, у М. Вебера –
соціальна діяльність). Функцію етичних цінностей та
норм розглядали передусім з погляду регуляції людських
відносин, а не щодо відношення людини до довкілля. Це
є характерним і для етики, практичної філософії в цілому.
Вже А. Швейцер зазначав, що вада усіх попередніх
тлумачень етики полягає саме в тому, що вони звернені
лише до людського спілкування» [11, с. 195]. Дійсно,
незважаючи на те, що проблеми екологічної етики постають
сьогодні актуальними для практичної філософії, однак
часто вони розглядаються в рамках антропоцентричного
світогляду. Незважаючи на вбивство десятків мільярдів
тварин щорічно заради задоволення людських потреб,
а також жахливі умови утримання тварин, проведення
науково–дослідних експериментів на тваринах і т.д., ця
тема не стає темою №1 в сучасній практичній філософії,
а більш актуальною чомусь постає тема екологічних
викликів, що постали перед людством. Така ситуація
зрозуміла, адже екологічна катастрофа загрожує існуванню
людства. Насправді основним є навіть не екологічний, а
виклик антропологічний, адже від протистояння йому
залежить вирішення усіх іншим проблем людства. На це
ще звертав увагу грузинський філософ М. Мамардашвілі:
«У мене відчуття, що серед безлічі катастроф, якими
славиться і загрожує нам XX ст., однією з головних і
часто прихованої від очей є антропологічна катастрофа,
що виявляється зовсім не в таких екзотичних подіях,
як зіткнення Землі з астероїдом, і не в виснаженні її
природних ресурсів або надмірному зростанні населення,
і навіть не в екологічній або ядерної трагедії. Я маю на
увазі подію, що відбувається з самою людиною і пов’язана
з цивілізацією в тому сенсі, що щось життєво важливе
може незворотньо в ній зламатися у зв’язку з руйнуванням
або просто відсутністю цивілізованих основ процесу
життя» [6, c. 107].
Який образ людини постає перед нами в культурі, в
якій практика зла, скоєного по відношенню до тварин стає
нормою, а природа в цілому стає нейтральним простором
для задоволення власних цілей? Саме тому тема шляхів
подолання антропоцентризму є такою актуальною.
Постає питання щодо можливості іншої альтернативної
парадигми, яка могла би протистояти сучасному
антропоцентризму.
Звісно, стверджуючи лише про ті негативні наслідки
антропоцентризму, які мають значення для становища
тварин, не варто забувати і про ті, які мають значення
для самої людини. І один із найбільш серйозних
наслідків полягає в аналогії, завдяки якій людина бере
як зразок ставлення до природи, і переносить його на
все навколишнє середовище, враховуючи інших людей.
Сучасний інструментальний розум вже не може віднайти
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причин для того, щоб відрізняти природу від людини в
контексті їх використання задля досягнення власних цілей.
Як природа в цілому, так і людина, для інструментального
розуму являється нейтральним простором, позбавленим
самостійної цінності, є простором для досягнення власних
цілей. Саме в цьому полягає причина занепокоєння
німецького філософа В. Гьосле, який запитує: «Чи не
приведе досвід жахливого загального прагнення людей
панувати над природою до думки, що часи, коли люди
змагалися з природою, долаючи перепони, врешті–решт
були щасливіші порівняно з досягненим добробутом,
навіть коли цей добробут такий бажаний?» [3, с. 191].
Редукуючи природу до нейтрального простору,
позбавленого
самостійної
цінності,
ми
також
відчуваємо, що втрачаємо серйозні аргументи для
обґрунтування самостійної цінності людини. Точніше
цю думку сформулював Чарльз Тейлор, зазначаючи,
що «зайняти інструментальну позицію стосовно
природи – це відірватися від наявних у ній джерел
смислу. Інструментальне ставлення до власних почуттів
розділяє нас у нас самих, відокремлює розум від чуття.
А атомістичне зосередження на наших індивідуальних
цілях руйнує спільноту та відділяє нас одне від одного»
[9, с. 639]. Яким чином, на фоні загальних декларацій
щодо питання удосконалення сфери прав людини та її
соціального добробуту (та й навіть на фоні реалізації
цих декларацій), насправді також відбувається процес
редукування окремої людини до інструменту, що важливий
лише в сенсі своєї функціональної придатності, яскраво
описує ряд вчених, таких як Г. Маркузе, Ж. Бодрійяр,
Е. Фромм, Т. Адорно, М. Хоркхаймер та ін.
Як бачимо, редукування природи до нейтрального
простору, що позбавлений самостійної цінності, має
серйозні негативні наслідки не лише для самої природи,
але і для людини, її ідентичності та міжлюдських
відносин. Слушною є думка німецького філософа
Г. Йонаса, що «насправді відокремити сферу людського
від сфери природного неможливо, не спотворюючи
образу людини; більше того, беручи до уваги вирішальну
альтернативу «збереження–руйнація», людський інтерес
у його найвищому розумінні збігається з інтересом усіх
інших живих істот, які утворюють його світ–помешкання
(Weltheimat). Тож обидва обов’язки ми можемо ототожнити
і позначити їх основним поняттям обов’язку щодо людини,
не вдаючись у такий спосіб до антропоцентричної
редукції. Редукція лише, до людини – як відмінної від
усієї іншої природи – може означати тільки звуження,
навіть знелюднення самої людини як відмінної від усієї
іншої природи – деструкцію її сутності – навіть якби їй
пощастило зберегти себе біологічно» [4, с. 206].
Насправді, антропоцентризм не є безальтернативним.
Російський дослідник Р. Г. Апресян пропонує виділяти
три напрями, які можуть протистояти антропоцентризму,
спільним для яких є поняття «нон–антропоцентризму».
Нон–антропоцентризм об’єднує такі напрями як
патоцентризм, біоцентризм та екоцентризм:
1. Згідно патоцентризму, істоти, які здатні відчувати
біль, об’єктивно є носіями інтересів, тому вони цінні самі
по собі, що обумовлює їх моральний статус. Засновником
даного напряму можна вважати Дж. Бентама. Сама
назва даного напряму походить від терміну «пайнізм»
(від англ. слова pain – біль), який запропонував Р.
Райдер. Р. Райдер наполягав на тому, що саме здатність
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відчувати біль, а не будь–яка інша здатність, має бути
основною для морального ставлення до суб’єкта цієї
здатності. Розвиває даний напрямок американський
філософ К. Гудпастер, який стверджує, що всі живі
істоти володіють моральним статусом, наполягаючи
на тому, що їх моральний статус обумовлений тим, що
вони можуть бути об’єктами морального визнання,
потенційними або реальними об’єктами чиєї–небудь
відповідальності. Тобто, всі живі істоти є морально
значимими. К. Гудпастер запропонував термін «моральної
значимості» для визначення морального статусу. Ще біль
широке розуміння «моральної значимості» запропонував
американський дослідник М. Бемстайн. Він стверджує,
що якщо ми можемо вчиняти правильно або неправильно
стосовно якого–небудь індивіда, то цей індивід гідний
нашої етичної уваги до нього;
2. Біоцентризм, засновником якого можна вважати
американського філософа П. Тейлора, який стверджував,
що людина має обов’язки і несе відповідальність
перед навколишнім середовищем Землі. Він називає
«моральними агентами» тих, хто здатен нести
відповідальність за інших, а тих, кому може бути завдана
шкода або здійснений корисний вчинок, – «моральними
суб’єктами». Аналогічний такому розподілу запропонував
М. Бемстайн, пропонуючи поняття «моральних агентів» та
«моральних пацієнтів», тобто тільки люди є моральними
агентами, а всі інші істоти – моральними пацієнтами;
3. Найбільш радикальним підходом у протистоянні
антропоцентризму є екоцентризм, згідно якого носіями
внутрішньої цінності є не лише живі істоти, але й
екосистеми і біосфера в цілому, і що це обумовлює їх
моральний статус. Екоцентризм базується на невизнанні
онтологічного розподілу між природою людини та
усією іншою природою. Засновником даного напрямку
вважається американський еколог О. Леопольд.
О. Леопольд у своїй праці «Королівство піщаного
графства» запропонував ідею етики Землі, яка значно
розширює сферу моральної відповідальності. Згідно
О. Леопольда людина є рядовим членом природної
спільноти, хоча людина виділяється своїм розумом, але
це тільки посилює її моральну відповідальність за нав
колишнє середовище. Розвиток даного напрямку та ідеї
самоцінності екосистем здійснює норвежський філософ
А. Несс. Він пропонує концепцію «глибинної екології»,
яка протистоїть «поверховій екології». Він наполягає
на тому, що природа не може бути лише ресурсом для
довільної експлуатації заради людських потреб, але
що вона як цілісна система у ціннісному відношенні є
вищою за будь–яку свою окремо взяту частину. Даний
напрямок проголошує тезу, що не–людський світ володіє
внутрішньою цінністю, яка не може визначатися лише
тим, в якій мірі вона є корисною для людини [1, с. 9–15].
Можна погодитись із висновком Р. Г. Апресяна, що
нон–антропоцентризм кардинально розширює коло
моральної відповідальності, а також сферу морального
Суб’єкта. Адже тварини «завдяки самій здатності
бути реципієнтом моральної дії та об’єктом моральної
відповідальності стають морально визнаними, морально
шанованими суб’єктами – членами морального
співтовариства мешканців Землі» [1, с. 15].
Згідно типології світоглядів німецького філософа
К.–М. Маєр–Абіха, сфера відповідальності людини
може бути або звужена лише тільки до самого індивіда
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(егоцентризм), або ж відповідальність людини може
поширюватись на світ як ціле (фізіоцентризм; голістська
етика), можна стверджувати, що антропоцентричний
світогляд займає не останнє місце, і від індивіда самого по
собі, від племені, роду, сім’ї, або нації, розширює сферу
дії відповідальності до всього людства. На більш вищому
рівні, згідно Маєр–Абіха, стоїть відповідальність за усіх
живих істот – біоцентризм (А. Швейцер), і ще вище –
відповідальність за весь світ – голізм (А. Леопольд,
К. Маєр–Абіх) [5, c. 65–96].
Ряд вчених, аналізуючи можливі наслідки та причини
виникнення негативних наслідків антпропоцентричної
моделі світу, доходять висновку, що така модель не
виправдовує себе. Як влучно зазначає український вчений
Г. Марушевський, – «визнаючи права лише людей, ми
залишаємося у сфері дії антропоцентричної етики.
Відсутність прав природи поряд з наявністю прав людини
означає, що люди легітимізують своє право домінувати над
природою. Таким чином, зберігається, антропоцентрична
модель світу, що неминуче призводитиме до зростання
екологічних проблем» [7, c. 318]. Вчений наголошує на
тому, що одним із шляхів введення екологічної етики в
політичний дискурс є визнання прав природи.
При розгляді таких понять як «права людини» і «права
природи» більшість правозахисників займають позицію,
згідно якої ідея прав природи взагалі є абсурдною.
Аргументують вони це тим, що захист прав природи
є неможливим, оскільки природа не може виступати
суб’єктом права. Можна погодитись із думкою Г. Мару
шевського, що згідно такої аргументації виявляється, що
«справедливість можлива тільки для тих, хто має змогу її
відстояти» [7, c. 318]. Таке уявлення про справедливість
призводить не лише до видової дискримінації але й до
видового тероризму, який загрожує знищенням цілого
виду флори або фауни. Окрім того, відстояти свої права не
можуть не лише інші види тварин, але також і люди, якщо
мова йде про майбутні покоління.
Хоча більшість сучасних правозахисників розглядають
поняття «прав природи» із антропоценричних позицій,
є також і такі, що долають антропоцентризм, зокрема
американський юрист і екофілософ К. Стоун. Він був
переконаним, що природа повинна мати права, більше того,
він стверджував, що природі потрібно надати такі права,
які можна було б відстоювати у суді, тобто, це означає, що
певний природний об’єкт повинен мати законодавчого
представника. К. Стоун навіть запропонував механізм
реалізації прав природи, зокрема він стверджував, що
навіть визнаючи права у природи, не варто вбачати у
цьому визнання будь–яких прав, які ми можемо собі
уявити, адже сказати, що навколишнє середовище має
права, не означає, що воно повинне володіти обсягом
прав, які мають людські істоти. К. Стоун стверджує, що
»надання прав має дві сторони. Перша пов’язана з тим,
що могло б бути названо робітниками юридичними
аспектами; друга – фізичними та соціально–фізичними
аспектами […]. Судді роблять подібні призначення, коли
корпорація стає «некомпетентною» – вони призначають
піклувальника над банкрутством або реорганізацією, щоб
наглядати за її справами і говорити від її імені в суді, коли
це виявляється необхідним. За аналогією нам слід мати
систему, в якій, коли друг природного об’єкта вважає, що
той перебуває під загрозою, він може звернутися до суду
про піклування» [12].
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Критика антропоцентризму ґрунтується справді на
етичних мотивах, якщо вона зосереджується не лише
тільки на проблемі «виживання людства», але також
на проблемі відповідальності за увесь природній світ,
проблемах жорстокого поводження з тваринами, проблемі
видового тероризму і т.д. Як стверджує К.–О. Апель, –
«ми, як люди, повинні відчувати не лише співчуття, а
й повагу і обов’язок до відповідального піклування за
усе буття чи за космос в цілому, принаймні, хоча б за
усі живі істоти нашої планети. Щодо останньої, то тут
пропонується виходити з прав живих істот на існування й
розвиток. Із цього знову ж таки випливає, що ми не лише
не повинні мучити тварин (принаймні, вищих тварин) або
чинити їм шкоду, а й, окрім цього, ми маємо піклуватися
про виживання усіх видів тваринного і рослинного
світу чи про не ушкодження (Unversehrtheit) біотипу, які
становлять умови подальшого існування (Fortbestand)
планетарної біосфери, і не лише заради виживання
чи добробуту людства, а заради «буття» як такого, чи,
принаймні, заради усіх живих істот» [2, c. 428–429].
Серед сучасних вчених–етиків все більше дослід
ників доходять висновку, що класичне антрантро
поцентричне розуміння етики потрібно розширити. Так,
наприклад дослідниця Т. В. Мішаткіна пропонує
підхід, який може бути сформульований в наступних
принципових постулатах морально–екологічної відпові
дальності:
«–Необхідний перехід від «моделі панування» до
«моделі співіснування» людини і природи, що передбачає
встановлення стійкої рівноваги між нашим сучасним
існуванням і екосистемним минулим;
– Нова концепція охорони навколишнього середовища
повинна включати в себе захист довкілля і «братів наших
менших» не стільки для людини, скільки від людини;
– Необхідно навчитися керувати «твариною», яка
знаходиться всередині нас, для чого ми повинні розвивати
в собі такі якості, як самообмеження, відповідальність,
чесність, справедливість; зміцнювати віру в такі цінності,
як любов, альтруїзм, взаємодопомога, права людини і
права Живого;
– Слід прагнути згладжувати конфлікти і примиряти
економіку і виробництво з екологією, оцінюючи і те, і
інше моральними критеріями» [8, c. 302].
Таким чином, можна дійти висновку, що
антропоцентризм не є безальтернативною парадигмою.
Адже в самій західній культурі вже сформована опозиційна
парадигма (нон–антропоцентризм), що є важливим
з огляду на те які серйозні виклики постають перед
сучасним людством. В умовах не лише загрози екологічної
катастрофи, але в першу чергу загрози антропологічної
катастрофи, людина західної культури потребує нових
ідейних джерел для натхнення та оптимізму, що сучасний
образ людини антропоцентричної культури ще не є
вироком, що все ще залишаються альтернативні шляхи
розвитку західної культури.
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Overcome anthropocentrism as a precondition for changing
attitudes towards animals in western culture
The relevance of article topics related to the need to overcome the anthropocentric
paradigm of Western culture, in which significantly complicated the ability to confront
not only the challenges of our time such as the threat of environmental catastrophe.
However, the more serious is the threat of an anthropological catastrophe, because
of the result of opposition to it will depend on how effective the solution of all other
global problems. According to the author, moral and legal norms related to animals
in modern Western society demonstrate the weakness of anthropocentrism, because
it is thanks to the approval of the thesis about human exceptionalism, other animals
are deprived not only of respect for their natural interests, but also respect for all
their lives. Although modern law of Western society declare the principle of respect
for animal life, but the actual practice shows that in fact the intrinsic value of animal
life is not recognized.
The author concludes that it is in non–anthropocentric paradigm is that the
ideological foundation that is able to offer a new way of development of Western
culture.
Keywords: anthropocentrism, non–anthropocentrism, moral responsibility,
moral subject.
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Українська література у Франції
Розглядаються особливості формування присутності української
літератури на теренах культурологічного простору Франції в різні історичні
періоди чотирьох хвиль еміграції українців у Францію. Наведені шляхи
інтеграції української літератури у французьку культуру на різних рівнях
співробітництва – від державних до громадських організацій: культурно–
інформаційний центр при Посольстві України у Франції, Комітет української
діаспори, Козацькі об’єднання, Спілка української молоді, Союз українок у
Франції, факультети з вивчення української мови в навчальних закладах,
українські бібліотеки і книжкові лавки, Православні й Греко–католицькі храми,
Благодійні Фонди тощо. Показана роль видатних представників української
літератури у Франції, у забезпеченні міцних і постійних зв’язків із закордонним
українством з метою зміцнення авторитету України у світі, інтеграції нашої
країни у світове співтовариство.
Ключові слова: українська література, хвилі еміграції, співробітництво,
видатні представники, інтеграція, культура.

Кожна культура будує світ як неповторний, і в той же
час як замкнений на собі. Тому культури, звертаючись
одна до одної, намагаються зберегти свою самобутність,
але одночасно й увібрати в себе щось нове. Ще Кирилу
і Мефодію (IX ст., 862 р.) належить думка щодо єдності
людства й відповідальності кожної країни, кожного народу
щодо загальнолюдського устрою й просвіти.
До стратегічних пріоритетів держави належить
сприяння розширенню участі України в європейському
і світовому культурному співробітництві, інтеграції у
світовий культурний простір. Ці пріоритети можуть бути
реалізовані шляхом забезпечення міцних і постійних
зв’язків із закордонним українством з метою зміцнення
авторитету України у світі, інтеграції нашої країни у
світове співтовариство. Необхідність інтеграції України
у світову спільноту – практичне завдання, яке охоплює
й українську літературу, що повинна бути відкритою
всім культурам, при цьому не розчинюючись у них, а
вступаючи з ними в діалогічні відносини.
Франція завжди була привабливою для європейської
та світової інтелігенції, зокрема й української. Ця країна
є носієм демократичних ідей, певної свободи поглядів
на процеси розвитку культури, зосередження, акумуляції
світових культур, водночас і літератури, зберігаючи
свою самобутність. Зближення культур впливає на
формування жанрів, стилів, естетичних напрямків
літератури.
Є окремі думки деяких літературних діячів, таких,
як письменник Ярослав Мельник, чия книга «Подзвони
мені, говори зі мною» увійшла до «п’ятірки» «Книги
року ВВС – 2012», який відзначає, що в Європі, де він
живе останні 13 років, «української літератури практично
немає». Але такі думки поодинокі.
На думку професора Києво–Могилянської академії
Віри Агєєвої, українська література на літературній карті
Європи, безумовно, є, і, хоча вона не займає там важливого
місця, вона радить не робити з цього трагедії. На її думку,
українці з цього приводу мають «певний комплекс».
«Звичайно, англійська чи французька літератури займають
більш помітні місця. Українська література передає
український досвід, і цей досвід цікавий світу. А ось як
українська література про цей досвід розповіла – питання
інше», – говорить пані Агеєва.
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На думку директора видавництва «Смолоскип», члена
журі «Книги року ВВС – 2012» Ростислава Семківа,
у Європі деякою мірою бракує знань про українську
літературу, як і про деякі інші слов’янські літератури,
але українська література зараз присутня на літературній
карті [2].
Враховуючи різні погляди щодо процесу входження
української літератури в культурологічне середовище
Франції, для України є актуальним постійне
спостереження й вивчення процесів розвитку інтеграції
української літератури у французьку для пропагування
наших досягнень, запозичення досвіду Франції з метою
підвищення авторитету України в європейському просторі
[25; 14; 17; 7].
Чисельність українців у Франції.
Всього у світі налічується близько 45740000 українців,
з них більшість живе в Україні, країнах СНД і в Північній
Америці. Згідно останнього Всеукраїнського перепису
населення 2001 р., в Україні проживало 37541700
етнічних українців, що становило 77,8% населення.
Найбільша кількість українців у далекому зарубіжжі
проживає в Канаді та в США, у Франції – 40 тис. Крім
того, на сьогоднішній день налічується значна чисельність
трудових мігрантів, але офіційної статистики їх кількості
у Франції за національністю не проводиться. Переважну
більшість із них складають представники молодших
поколінь – нащадки трудових і політичних емігрантів,
переміщених осіб [44; 48; 40].
Хвилі еміграції українців у Францію.
Еміграція українців у Францію має давню історію й
може бути поділена на окремі періоди.
Так, ще у 1773 р., коли Запорізька Січ була ліквідована
за указом Катерини II, серед козаків почалася масова
еміграція по всьому світу, водночас і до Франції.
Але офіційно перша хвиля української еміграції –
остання чверть XIX ст. – початок XX ст. Це явище було
викликане аграрною перенаселеністю українських
областей.
1918–1941: друга хвиля української еміграції вна
слідок соціально–економічних і особливо політичних
причин.
1943–1946: третя хвиля еміграції українців, що
складалася переважно з репатріантів (колабораціоністів,
націоналістів, насильно вивезених робітників).
1991–2009: четверта хвиля еміграції – близько 7 млн.
українців виїхало за кордон, серед них було вивезено
2 млн. дівчаток віком до 5–ти років.
Козацька еміграція була в усі часи активною не тільки
в політичних течіях, але й у пропагуванні української
культури й літератури, зокрема через видання журналів,
збірок, газет. Так у 1933 р. в журналі «Козацька
еміграція» була надрукована стаття «5 років вільного
козацтва». З червня 1941 р. в Парижі було складено
звернення козацької ради у Франції з закликом боротьби
з більшовизмом. У козацтві був розвинений рух за ідею
самостійної української держави. Надзвичайно суворо в
козачому середовищі, поряд із заповідями Господніми,
дотримувалися традицій українського народу, української
мови.... Сумуючи за батьківщиною, козак–поет першої
еміграції Туроверов писав: «....Епоха козацтва увійшла
в український фольклор як «золотий вік». Козацтву,
окрім усної народної творчості, була притаманна
активна видавнича діяльність. Публікувались такі
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видання; ж. «Козацький Вісник», ж. «Казачий курьер»,
ж. «На козацький варті» (видавався з 1925 по 1941 рр.),
ж. «Обозрение», ж. «Вартовий»). 3 2002 р. видається
загальнокозацька газета «Станиця» [16].
Письменники–публіцисти, громадські діячі за всі
роки еміграції не стояли осторонь соціально–економічного, політичного, культурного життя українського
народу: стан козацького руху, жовтневої революції,
громадянської війни, колективізації, голодомору, Вели
кої Вітчизняної війни, створення незалежної України
тощо [15].
Шляхи інтеграції української літератури у французьку
культуру. Україна має давні традиції культурного
співробітництва з Францією на різних рівнях – від
державних до громадських організацій. Певною мірою ці
осередки розповсюдження української літератури можна
представити наступним чином:
– Культурно–інформаційний центр при Посольстві
України у Франції;
– Об’єднаний представницький Комітет української
діаспори;
– Українській центральний громадський комітет у
Франції;
– Центральне представництво української культури у
Франції;
– Козацькі об’єднання;
– Спілка української молоді;
– Союз українок у Франції;
– Факультети з вивчення української мови в
навчальних закладах;
– Українські бібліотеки і книжкові лавки;
– Православні й Греко–католицькі храми;
– Благодійні Фонди.
Культурологічні заходи: театральні, кінофестивалі,
конференції, кругли столи, поетичні читання, зокрема й
Шевченківські читання, дні Тараса Шевченко, «Українська
весна у Франції», «Українські сезони у Франції» тощо.
На сьогодні у Франції діє ряд суспільно–політичних
об’єднань, зокрема, Об’єднаний представницький комітет
української діаспори, створений у 1997 р. До нього
увійшли українській центральний громадський комітет
у Франції і Центральне представництво української
культури у Франції. Цей комітет практично координує
суспільне й культурне життя всього українського
суспільства у Франції. Головою Комітету в листопаді
2006 р. було обрано Наталю Пастернак, яка очолює
асоціацію Ukraine–Art.
У Франції діють також «Об’єднання українців у
Франції», «Об’єднання французів українського поход
ження», «Товариство колишніх вояків Армії УНР», «Союз
українських націоналістів», які пропагують українське
слово, українську культуру на теренах Франції.
Французька держава не обмежує в правах діяльність
українських громадських об’єднань, наукових організацій,
бібліотек тощо, але й не надає так само, як і іншим
національним об’єднанням, окремої підтримки. Вони
діють на однакових правових умовах з громадськими
організаціями Франції.
Бібліотеки Української літератури у Франції.
З 1951 р. в містечку Сарсель поблизу Парижа діє
Наукове товариство ім. Т. Шевченка в Європі. Там
знаходиться головна редакція багатотомної «Енциклопедії
українознавства».
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Наукове товариство ім. Т. Шевченка має великий
архів і бібліотеку в 30 тис. томів. Ця бібліотека, а також
приміщення товариства, складають історико–культурний
інтерес для України.
У Парижі з 1929 р. діє українська бібліотека ім. Симона
Петлюри. У її фондах збереглися книги, документи, архіви
XX ст., зокрема ті, що стосуються Української держави
1917–1921 рр. Має свою бібліотеку й Українське земляцтво
«Водограй», яке у 2009 р. відзначило десятиріччя своєї
діяльності та завершило урочистості Шевченківськими
читаннями. Має свою бібліотеку в Парижі й українська
діаспора, її було відкрито 23.11.2007 р. [38; 41].
Церкви як осередки української мови.
У Франції нараховується 43 православних храми. Існує
греко–католицька «Паризька єпархія святого Володимира
Великого» для українців візантійського обряду.
Храми є осередком національного спілкування,
збереження рідної культури та мови. При церквах діють
недільні школи, де діти мають змогу вчити українську
мову.
При церкві Святого Володимира в Парижі товариством
«Рідна школа» була організована постійно діюча суботня
школа.
Найбільш відомими з церков є Церква святого Архан
гела Михайла, Собор святителя Миколая Чудотворця,
Собор благовірного князя Олександра Невського, Собор
Володимира Великого в Парижі [10].
Значний вклад у сприяння розвитку української
літератури у Франції вносять Благодійні Фонди такі, як:
Благодійний фонд Віктора Пінчука, Благодійний фонд «Дні
культури» та інші через низку заходів культурологічного
характеру [27].
Навчання української мови у Франції.
Вивчення й дослідження української мови у Франції
починається у 20 ст. Протягом 1904–1906 відомий лінгвіст
Л. Леже читав курс української мови і літератури в Колеж
де Франс (Париж).
У наш час дослідження з україністики здійснюють
науковці Національного інституту східних мов і цивілізацій
(Париж), де одне з відділень готує (від 1939) фахівців з
української мови й культури, а з 1972 – в університетах
Парижа і Бордо. З україністами цих закладів постійно
співпрацює НТШ в Європі (м. Сарсель під Парижем). У
виданій тут «Енциклопедії українознавства» у 2 томах
міститься розділ «Мова», а також численні статті про
українську мову.
Паризький інститут слов’янознавства з 1921 видає
журнал «Revue des études slaves», де в розділі україністики
публікуються огляди мовознавчих праць в Україні та
статті з окремих питань української мови (А. Жуковський,
Е. Круба, Б. Струмінський, Б. Унбегаун, Ю. Шевельов,
М. Шеррер та ін.). Французькою мовою опубліковані
праці: «Українські читання» І. Борщака (1946), «Українські
думи» М. Шеррер (1947), «Основи української граматики»
П. Наум’яка та інші.
Серед багатьох асоціацій, що після відновлення
державної незалежності України були створені у Франції
з метою налагодження французько–українських зв’язків,
однією з найдіяльніших є Французька асоціація за
розвиток українознавства (з 1993), яка спрямовує зусилля
на впровадження україномовних передач на французькому
радіо, сприяє розширенню викладання української мови у
французьких вищих навчальних закладах і включенню її як
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однієї з навчальних дисциплін до програми французьких
середніх шкіл. Асоціація видає «Бюлетень» (тричі на рік)
[32; 43].
Культурно–інформаційний центр Посольства України
у Франції знаходиться на авеню Мессін. Це 8–й район
французької столиці, який парижани називають «золотим
трикутником». Тут знаходяться Єлисейські поля,
авеню Монтень, Фобур Сент–Оноре, вулиці Георга V і
Матіньон. Саме тут розташовані резиденція президента,
Міністерство внутрішніх справ, ряд державних будівель
тощо.
У всьому світі культурно–інформаційних центрів
України налічується поки тільки два: у Москві та Парижі.
Але якщо Російський центр культури працює давно, то
у Франції цю будівлю вдалося придбати уряду України
тільки в 2004 році. Цей будинок має свою історію, одним
з його господарів був популярний кіноактор Ален Делон.
Зараз культурно–інформаційний центр працює за низкою
програм, найбільша з яких називається «Українські сезони
в Парижі». На постійній основі працюють «Літературний
клуб», «Кіноклуб», де зустрічаються письменники,
критики, кінознавці обох країн, обмінюючись своїми
духовними досягненнями [18].
Відкриття при Посольстві культурно–інформаційного
центру дозволило систематизувати й перевести на постійну
основу роботу Посольства на національно–культурному
напрямі, тісно співпрацюючи з конструктивними си
лами суспільства. З метою забезпечення культурних
потреб закордонних українців у Франції при культурно–
інформаційному центрі Посольства у 2005 р. була створена
Українська дитяча школа мистецтв за участю Франко–
української асоціації, яку очолює вчитель вищої категорії
Олена Місталь. У школі ведеться викладання української
мови та історії України. У цій школі діти українців, які
проживають за кордоном, дівчата і хлопці, усиновлені
французами, вивчають українознавство, а також рідну
мову, літературу і культуру України. За часів існування
української діаспори у Франції школа діяла при церкві і
мала більш мовне та духовне спрямування. Українська
діаспора за кордоном переживає сьогодні четверту
хвилю міграції, і потреба в повноцінній українській
школі існувала давно. Ця проблема хвилювала багатьох
українців, що живуть у Франції. До того ж, рівень
церковнопарафіяльних шкіл за кордоном не достатній
для задоволення потреб українських дітей, що живуть за
межами України. Зокрема, батьків хвилювала можливість
дати українську освіту дітям. Українська школа в Парижі
почала працювати як художня. Її фахівці викладають
кілька предметів, у тому числі українознавство,
українську мову, літературу і мистецтво. Усі бажаючі
можуть стати вихованцями школи. Це діти, які живуть на
території Франції. Зокрема діти зі змішаних родин, діти
суто з французьких сімей, чиї батьки хочуть для них більш
поглибленого вивчення української культури, літератури
та отримання мовних навичок, а також діти представників
української діаспори та дипломатів [28].
Якісне існування літератури на просторі іншої держави
не можливо без участі кваліфікованих перекладачів. Про це
виразно висловився письменник, дворазовий переможець
«Книги року ВВС» Сергій Жадан, який вважає, що
присутність літератури в міжнародному вимірі визначають
конкретні письменники, перекладачі й видавництва.
«Якщо в даній країні є перекладач з української мови – то,
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значить, там є українська література. Якщо перекладача
немає – відповідно, немає там і української літератури», –
говорить він.
Багато українських письменників, які публікували
свої твори французькою мовою, були блискучими
перекладачами. Такі як Бетаки Василій, Гончар Олесь,
Сулейман Сейран, Еммануїл Матусович Райс та інші. У
Парижі й пригородах існують асоціації перекладачів,
які включають українців, україномовних французів, які
сприяють розвитку відносин між Україною і Францією [9].
Видатні представники української літератури у
Франції.
Біля 1859 року Платон Федорович Симиренко,
представник відомої династії цукрозаводчиків, що окрім
цукерної справи, якої навчався у Франції, цікавився
мистецтвом та листувався з Тарасом Шевченко, своїм
коштом допоміг митцю видати у Парижі 10 примірників
«Кобзаря» у двох варіантах: для цензури і тільки для
вузького кола друзів.
Яскравим представником української інтелігенції
є Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) – українська
письменниця, перекладач, культурний діяч. Працювала в
різноманітних жанрах: поезії, ліриці, епосі, драмі, прозі,
публіцистиці, фольклористиці. У 1878 р. була присутня
на Всесвітній виставці в Парижі, де зустрічалася зі своїм
дядьком М. Драгомановим, який був вченим, громадським
діячем, довгий час жив у Франції, співробітничав з
І. Франком. Йому належить одна з провідних ролей
у формуванні поглядів племінниці, ідеалів служіння
Вітчизні [21; 22].
Грушевський Михайло Сергійович – видатна постать
для України, професор історії, організатор української
науки, політичний діяч і публіцист. Важливим кроком
на шляху популяризації української історичної науки
в Європі стала поїздка Грушевського до Парижа, де він
читав курс лекцій з історії України в «Руській вищій
школі суспільних наук у Парижі» навесні 1903 р. з метою
розширення наукових контактів, вчений відвідав Лондон,
Берлін, Лейпциг, а після повернення вирішив заснувати у
Львові курси для української молоді, урочисто відкриті
в 1904 р. Саме на цих курсах були прочитані лекції
з історії, які пізніше лягли в основу «Нарисів історії
українського народу» російською мовою. Таким чином,
вчений повернувся до своєї давньої ідеї написання
книги з історії України, яку він представляв «короткою і
загальнодоступною». Захопившись мистецтвом, Михайло
Сергійович підготував ілюстровану історію України:
перше видання 1911 р. тис. прим, розійшлося за півроку –
мірками того часу це був серйозний успіх [29].
Славетним іменем для України є Винниченко
Володимир Кирилович, український політичний та
державний діяч, а також прозаїк, драматург та художник.
Після чергового арешту й ув’язнення із загрозою довічної
каторги, Винниченку, за допомогою товаришів, вдалося
вирватися з рук царської охорони. Не ризикуючи далі,
він емігрував у Францію, де в 1910 році увійшов у склад
«Української громади» в Парижі. За кордоном разом із
М. Грушевським видає часопис «Промінь» [11; 12].
Яскравим представником української інтелігенції
за кордоном був Антонович Дмитро Володимирович,
український історик мистецтва й театру, політичний
діяч. Він з’єднав між собою українські культурні центри
Праги, Парижа, Варшави, Берліна, Відня. Читав в Європі
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наукові лекції з української культури французькою
мовою. 1925 року вийшла друком праця Д. Антоновича
«Група Празької студії», де вчений охарактеризував
творчість професорів Празької студії С. Мако, І. Кулеця,
І. Мозолевського, К. Стаховського та С. Тимошенка.
Книга мала 29 репродукцій творів митців, а її текст було
подано українською і французькою мовами [30].
Еммануїл Матусовіч Райс (14 серпня 1909, Хотин
Бессарабської губернії – 28 січня 1981, Париж) –
літературознавець, літературний критик, поет, перекладач
і есеїст, представник еміграції в Парижі. Доктор філософії
(1972). Починаючи з 1950–х років опублікував низку
досліджень сучасної української поезії (Емма Андієвська,
Михайло Драй–Хмара, Володимир Свідзинський) і
особливо покоління шістдесятників, головним чином у
газетах «Українська літературна газета» і «Сучасність», а
також есе філософського, естетичного і публіцистичного
змісту українською мовою. У 1967 році склав і написав
передмову до антології сучасної української поезії
французькою мовою «L’Ukraine, cette inconnue» [24; 34].
Творчість Ліни Костенко є гордістю України, яскраву
характеристику її надано в інтерв’ю Василя Бетаки
в Парижі: «Працював тоді в літературному журналі
«Континент». Запропонував зробити добірку моїх
улюблених віршів Ліни – «Велосипед ночує на балконі»,
«Кобзар співав в пустелі Косаралі» та інших. Наш журнал
контрабандою потрапляв в СРСР. Знаю, що читати його
люди один одному давали тільки на вечір – стільки
бажаючих було. Потім у Парижі видали й окрему книгу
тиражем 200 примірників. Більшість купили французькі
та канадські емігранти, і не тільки українці, а й росіяни.
Через кілька місяців збірку моїх перекладів Костенко в
Парижі було не дістати. Книг 60 переправили до Києва,
Москви, Пітера. Не всі вони дійшли до адресатів –
перехопили спецслужби».
Твори Ліни Костенко перекладено англійською,
білоруською, естонською, італійською, литовською,
німецькою, російською, словацькою та французькою
мовами [6; 39].
У 2008 р. з–під пера відомого українського пись
менника Дмитра Павличка у Парижі вийшов новий вірш
«На могилі Симона Петлюри». Написав його Д. Павличко
під час перебування у Парижі. На Полтавщину твір
привіз заступник голови облдержадміністрації С. Соловей
[19; 20].
«Розстріляне відродження». Під цією назвою в
1959 році в Парижі під редакцією Лавриненка (за участю
також Юрія Шевельова–Шереха та інших) вийшла
антологія української поезії та прози 1917–1933 років. До
неї увійшли твори не тільки розстріляних в буквальному
сенсі слова, а й колишніх ув’язнених і тих, які пізніше
перейшли до офіціозної літератури (Павло Тичина,
Микола Бажан, Борис Антоненко–Давидович, Остап
Вишня, Максим Рильський); багато з них були живі під
час складання антології [35; 36].
Непересічною постаттю серед української інтелігенції
у Франції був Омелян Йосипович Пріцак, видатний
науковець, публіцист, поет. Він користувався величезною
повагою у Франції, Україні, у світі. Він надавав у свій
час представлення в комітет з присудження Нобелевської
премії М. Бажану, П. Тичині, І. Драчу.
Ярослав Лебединський (нар. 1960) – французький
історик українського походження. Спеціаліст зі старо
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винних військових культур, автор численних публікацій,
з 1997 року викладав історію України в Національному
інституті східних мов і цивілізацій (ШАЬСО) в Парижі.
Співавтор (разом з Іриною Дмитришин) серії книг
«Українська присутність») [4].
У Парижі побував і Микола Гоголь, де зустрічався
з інтелігенцією, продовжував роботу над «Мертвими
душами», розпочату в Росії [26].
Письменник, романіст і драматург Кісельов Леонід
Володимирович представив свою творчість головним
чином романами: «Я палю Париж» і «Людина змінює
шкіру», висвітлював національне повстання на Західній
Україні. Батько поета Володимир Кисельов був також
відомим дитячим письменником, членом Спілки пись
менників України, Під час війни через польських пілотів з
Парижа до Україну переправляв ліки.
Представником сучасних письменників можна
відзначити Вікторію Анфимову, поетесу, члена Націо
нального союзу письменників України, керівника студії у
Криму («Продрогший осенний Париж 1935 года», 2013 г.)
[5; 46].
Заходи щодо реалізації впровадження української
літератури у Франції.
Повага Франції до української літератури прояв
ляється у ставленні до творчості Т. Г. Шевченка. Урочисто
відкрито бюст Тараса Шевченка радянським посольством
в 1978 на бульварі Сен–Жермен у сквері, який отримав
ім’я Т. Шевченка (Автор пам’ятника–погруддя – київський
скульптор М. Лисенко). У Києві існує копія цього
монумента – у дворі Національної академії образотворчого
мистецтва й архітектури [8].
Біля цього пам’ятника з різною періодичністю
проходять Шевченківські читання. Останні – 29 березня
2012 р. в рамках «Днів Тараса Шевченка» і 20 листопада
2012 р. проведено товариством «Остання барикада»
української діаспори. Театральна трупа до Шевченківських
днів показала уривки з творів Т. Г. Шевченка.
Багато років Шевченківські читання проводились
на площі Етуаль, зараз там знаходиться книжна лавка.
Також Шевченківські читання проводяться у декількох
університетах, у культурно–інформаційному центрі
Посольства України у Франції та міський бібліотеці.
«Українські сезони» проходять у Франції з 1998 року
протягом трьох місяців у 34 містах Франції, представлені –
театральними виставами, літературними читаннями,
зустрічами з видатними діячами тощо [33; 45].
Через театри і кіно українське слово також звучить
у Франції. Так з України в різні роки були представлені
на Канському фестивалі і Порденоні фільми кіностудії
О. Довженка «Боротьба велетнів» (1926), «Сумка
дипкур’єра» (1927), «Два дня» (1927), «Новий візник»
(1929), «Шкурник» (1929), «Хліб» (1930), «Земля» (1930).
Пізніше були представлені фільми «Легкий як пір’їнка»
режисера А. Рожена, «Закон Мерфі» О. Карплюк,
«Постскриптум» А. Храмової, «Уроки українського»
Р. Батитського.
У 2013 році на Канський фестиваль Україною були
представлені найбільші кінофоруми: Одеський кінофорум
і кінофестиваль «Молодість», який у цьому році відзначає
25–річчя своєї присутності на фестивалі.
Слід зазначити, що театр ім. І. Франка (Б. Ступка,
Б. Бенюк, А. Хостікоєв та ін.) зі спектаклями «Про мишей
і людей», «Запорожець за Дунаєм», «Люкс для іноземців»,
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Львівський театр ім. М. Заньковецької зі спектаклем
«Давня мелодія» за новелами В. Стефаника гастролювали
в Парижі. Черкаський Академічний – в Греноблі зі
спектаклем «Назар Стодоля», драматичний театр Ма
ріуполя – зі спектаклем «Гра в Правду», Харківський
драматичний театр – зі спектаклями «Рохля», «Борис
Годунов», «Дах», «Вій», «Король Лір» – у Парижі [42].
Слід вважати величезним проривом української
літератури на європейській простір участь України
20 березня 2012 р. у Міжнародному книжковому салоні,
головної книжкової виставки Франції, яка проводилася
вже у 32–й раз. У ньому вперше брала участь Україна, де
офіційно представляли сучасну українську літературу сім
письменників: Марія Матіос, Тимофій Гаврилів, Лариса
Денисенко, Євгенія Кононенко, Антон Кушнір, Іриса
Ликович і Євген Положий.
На виставці відбулася презентація франкомовного
Альманаху сучасної української літератури. До видання
увійшли перекладені на французьку уривки творів
16 авторів: Тимофія Гавриліва, Лариси Денисенко,
Анатолія Дністрового, Оксани Забужко, Василя
Кожелянка, Євгенії Кононенко, Леоніда Кононовича,
Антона Кушніра, Іриси Ликович, Лади Лузіної, Марії
Матіос, Євгена Положія, Ірен Роздобудько, Івана Рябчія,
Наталки Сняданко та Дмитра Чистяка.
У підготовці альманаху взяли участь дев’ять
перекладачів. Це видання – спроба ознайомити
французьких видавців та агентів з літературним процесом
у сьогоднішній Україні, познайомити їх з творами не
тільки відомих авторів, а й молодих, які роблять перші
творчі кроки, але вже отримали нагороди на престижних
вітчизняних літературних конкурсах.
Під час поїздки у Францію заплановано участь
українських письменників у засіданні Літературного
клубу в Українській бібліотеці ім. Петлюри в Парижі, а
також презентація в книгарні «Глоб» і автограф–сесії.
Таким чином, Україна має глибокі історичні корені
співробітництва з Францією не тільки в політиці, економіці,
айв культурі, значною частиною якої є українська
література. Українські громадяни усіх хвиль еміграції
(письменники, публіцисти, громадські діячі) за всі роки
еміграції не стояли осторонь соціально–економічного,
політичного, культурного життя українського народу:
стан козацького руху, жовтневої революції, громадянської
війни, колективізації, голодомору, Другої світової війни,
створення незалежної України тощо і через українське
слово зберігали свою самобутність і інтегрувались у
французьке культурологічне середовище. Видатними
представниками української літератури у Франції були
Леся Українка, В. Винниченко, М. Грушевський, Д. Анто
нович, О. Гончар, Л. Костенко, Д. Павличко, О. Пріцак,
Я. Лебединський, Е. Райс і багато інших славетних
письменників України, які пропагували українське слово,
підвищували авторитет України, водночас приєднуючись
до духовних цінностей цієї великої західноєвропейської
держави. Шляхи інтеграції української літератури у
французьку культуру багато чисельні і знаходяться в
площині діяльності державних і громадських структур:
культурологічних комітетів при Посольстві України у
Франції, громадських об’єднань козацтва, діаспори,
студентства й молоді, жінок, представників різних
політичних і літературних течій, освітніх закладів,
бібліотек, церков, асоціацій перекладачів. Реалізація
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інтеграції української літератури у французьку куль
туру проходить через конференції, круглі столи,
театральні вистави, кінофестивалі, літературні читання
(Шевченківські читання, «Дні Т. Шевченка», «Українські
сезони у Франції» тощо). Українська література достатньо
широко представлена у французькій культурі. Але в цьому
середовищі доволі складно їй виживати через поглинання
іншими культурами, обмеженість фінансової підтримки,
неузгодженість нормативно–законодавчої бази щодо
обміну фахівцями обох країн, що є певним поштовхом
до удосконалення взаємовідносин України і Франції в
області культурного розвитку.
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of cultural space of France in different historical periods of four waves of emigration
of Ukrainians to France. Introduced ways of integration of Ukrainian literature in
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and information center at the Embassy of Ukraine in France, The Committee of
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Воспроизводство и повторение:
медиаобраз между эстетической
идентификацией и режимами власти
Рассмотрено философские рефлексии соотношения власти и медиа. Цель
статьи – исследование медиаобраза в контексте различных стратегий власти /
знания. Данное исследование также поможет обозначить особенности
артикуляции «медиа/власти» в современных философских и научных концепциях.
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диспозитив»: воспроизведение и повторение.
Исследование философских концепций XX – начала ХХI веков позволяет
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(стаття друкується мовою оригіналу)
В. Беньямин в работе «Произведение искусства в эпоху
его технической воспроизводимости» рассматривает
воспроизводимость как одно из базовых свойств
той новой медиакультуры, которая формировалась в
начале ХХ века фотографией и кинематографом. Образ
больше не связан с «аурой»: «в эпоху технической
воспроизводимости произведение искусства лишается
своей ауры» [1, с. 126]. С точки зрения мыслителя, вопрос
об образе–оригинале должен быть принципиально снят,
что отличает исследования Беньямина от работ адептов
Франкфуртской школы, для которых воспроизводимость
образа всегда будет мыслиться исключительно
критически, как негативный результат развития
культурной индустрии капиталистического производства,
которой противопоставляется ностальгическая тоска по
«подлинному», невоспроизводимому образу.
Конечно, у Беньямина также еще сохраняется
некоторая ностальгия об эпохе «ауры», но в то же
время он совершает мощный концептуальный жест,
лишая дискурс о воспроизводимости неизбежного
включения в игру оппозиций «элитарная/массовая
культура», «подлинник/копия, «оригинал/фальшивка»,
что составляет актуальность линий философских
исследований
следующих
за
концептуальными
решениями Беньямина. Цель статьи – рассмотреть
воспроизводимость образов и знаков как данность,
определяющую природу аудиовизуальных медиа ХХ века,
исходя из которой можно помыслить базовые культурные
трансформации, актуализируемые сначала фотографией
и кинематографом, а затем перманентно воплощаемые
во всевозможных «новых медиа», вплоть до современной
эпохи сетевых коммуникаций.
Пожалуй, самым оригинальным аспектом раз
мышлений Беньямина является анализ изменений,
вызванных технически воспроизводимыми медиа в
различных сферах культуры. Здесь мы оказываемся,
по сути, в эпицентре борьбы, которую вели новые
оптические медиа с доминирующими описательными
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дискурсами. Легитимация технически воспроизводимых
образов и знаков мыслилась многими медиатеоретиками
как операция включения фотографии и кинематографа
в идентификационные режимы искусства. Необходимо
было доказать, что фотография – это не только технология,
полезная исключительно для научных опытов или
фиксации памяти, а кинематограф не является всего лишь
очередным ярмарочным аттракционом.
Так, легитимация фотографии и кинематографа про
ходит через идентификацию искусством. Ж. Рансьер
называет эстетическим режимом искусства набор
практик его идентификации и легитимации, сложившихся
в европейской культуре еще с эпохи романтизма [3,
с. 13]. Эстетический режим искусства, с точки зрения
французского философа, «освобождает это искусство
от любого специфического правила, от всякой иерархии
сюжетов, жанров и искусств» [3, с. 14], в противовес
классицистскому режиму репрезентации, в котором
искусство строго следует канонам. Соотнесение техни
чески воспроизводимых образов и знаков с эстетическим
режимом искусства – вот главная задача первых
медиатеорий Р. Канудо, Л. Деллюка, Ж. Дюлак, Б. Балаша и
др., разработанных на материале фото– и кинообразности.
В начале ХХ века арт–практики, порожденные
авангардом, принципиально поставили под вопрос
сформировавшееся на протяжении нескольких веков
различение искусства и не–искусства, необходимое для
эстетической идентификации. Пожалуй, в наибольшей
степени именно дадаисты показали относительность
критериев идентификации искусства, создавая трещину
в арт–практиках и арт–институциях начала ХХ века, что
во второй половине ХХ века приведет к формированию
новых институций так называемого «современного
искусства». Авангардная установка на разрушение всех
существующих канонов здесь входит в союз с неизбежной
«авангардностью» технически воспроизводимых образов,
не вписывающихся в традиционные для конца ХІХ –
начала ХХ веков дискурсивные легитимации искусства.
А. Бадью справедливо определяет историю искусства
ХХ века через диалектику искусства и не–искусства.
Предъявление события нового, с точки зрения философа,
в искусстве свершается благодаря актуализации тех
пластов культуры, которые искусством прежде не
являлись и воспринимались, скорее, как вторичный фон.
Таким образом, инэстетические установки авангарда
находят в новых на то время медиа, фотографии и
кинематографе, мощных союзников, составляющих с
позиций легитимирующих дискурсов сферу не–искусства.
Понимание данных процессов в западной философии
искусства долгое время было в плену дискурсов,
порожденных эстетическим режимом идентификации,
прежде всего, философией искусства К. Гринберга, для
которого история искусства есть история движения от
образности и нарративности к абстракции [6, p. 37] –
процесс, в полной мере проявивший себя в живописи
Д. Поллока или киноработах С. Брекиджа. Впрочем,
обозначение преодоления нарративности и образности в
качестве главных критериев эволюции искусства ХХ века
было поставлено под сомнение уже в практиках искусства
1960–х годов, прежде всего, в работах поп–артистов или
же в инсталляциях группы «Флюксус».
Обязательность легитимации в качестве «искусства»
технически воспроизводимых образов и знаков на самом
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деле исключала другие линии их понимания, основанные,
например, на их аналоговой природе. Значимость работы
Беньямина заключается в фиксации разрыва в эстетическом
дискурсе и, в противовес гегемонии эстетического режима
идентификации, в точечном обозначении политических,
экономических и антропологических последствий
возникновения технически воспроизводимых образов.
По определению С. Бак–Морс, «Вальтер Беньямин
акцентирует познавательный и политический потенциал
технологического опосредования культурного опыта»
[5, р. 3]. Одной из задач нашей работы является
дальнейшее развитие философско–антропологических
исследований медиакультуры, которые так же, как и
в философии культуры Беньямина, не рассматривают
эстетическую идентификацию в качестве базовой
процедуры легитимации технически воспроизводимых
образов и знаков.
Дискуссия о воспроизводимости здесь соединяется
с другим вопросом, к которому обращались в своей
философии С. Кьеркегор, Ф. Ницше, М. Хайдеггер,
но наиболее радикально поставленным, прежде всего,
в постструктуралистской философии, – вопросом о
повторении. Созданная Ж. Делезом оригинальная
интерпретация концепции «вечного возвращения»
Ф. Ницше открывает понимание повторения не как
воспроизведения Того же самого, а как творческого
повторения, которое утверждает Различие, именно
поэтому повторение, по Делезу, «не есть общность» [2,
с. 13]. В отношении технической воспроизводимости
медиакультуры, на первый взгляд, данная концепция
звучит как приговор. Техническая воспроизводимость
существует исключительно как воспроизводство того же
самого, по своей природе она, казалось бы, не способна
производить различие, она исключает событие и разрыв в
восприятии. Но это лишь на первый взгляд, отягощенный
автономизацией исследуемого объекта, в данном случае
сводимого лишь к нарративности/ненарративности, фигу
ративности/абстракции, искусству/не–искусству и т.д.
Если же рассматривать фильм или фотографию в более
широком культурном и антропологическом контексте,
то, согласно принципу медиасингуляризации, каждый
акт воспроизведения ситуативен и поэтому включен
в различные длительности, что позволяет определить
техническое воспроизведение образов не только как
повторение того же самого, но и как реактуализацию, всегда
происходящую в новом, прежде всего, перцептивном
контексте (обусловленном хиазмой политического и
культурного), делающим невозможным буквальное
повторение того же самого. В таких случаях техническое
воспроизведение, по крайней мере, потенциально может
быть и (вос)произведением различия, актуализированного
в новой среде. Так, способность медиа воспроизводить
соединяется с другой способностью – трансверсировать.
Конечно же, воспроизведение в той или иной
степени зачастую связано с дискурсами власти, ведь
сама логика власти, как показывает в своих работах
М. Фуко, строится на воспроизведении ряда процедур
и стратегий. Воспроизводство диспозитива, союза
знания и власти, при помощи медиа – общая тема
многих медиарефлексий от Франкфуртской школы до
Эссекской школы культурных исследований. Но самое
важное, чего не учитывали данные исследователи, – это
амбивалентность диспозитивов, обладающих, как писал
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еще Фуко, в том числе и способностью к созиданию
нового. Так, ситуация переконфигурации диспозитива, по
сути, сходна с событийной инновацией, как ее описывает
Бадью, но лишь с тем различием, что философия Фуко
пессимистична и видит в новом лишь потенции для новых
стратегий власти. Медиавоспроизводимость здесь может
быть не только инструментом реактуализации властных
интерпелляций, но и потенциально – технологией
антропологического исследования, демонстрирующего
разрывы в доминирующих идеологиях и дискурсах –
медиапрактика, детально разработанная, например,
в «сделанном политически» кино Ж.–Л. Годара.
Трансверсально–антропологическое медиаисследование
начинается в этом разрыве между властными режимами
порядка и «поперечными» режимами антропологического
эксперимента – разрыве, либо выявляемом, либо, наоборот,
тщательно маскируемом технически воспроизводимыми
образами и знаками.
Важно отметить, что стратегии власти воспроизво
дятся не только на смысловом уровне фото–, кино–, а
позже – теле–, видеообразов, но и на уровне материальных
условий организации перцептивного опыта. Зритель
в кинозале, как указывал Ж.–Л. Бодри, включен в
воспроизведение режимов субъективной перцепции,
основанных на перспективных проекциях, возникших
еще в эпоху Ренессанса и обозначивших топологическую
позицию субъекта восприятия [4, p. 534]. Данную
позицию великолепно описывает М. Фуко в начале книги
«Слова и вещи» на примере живописи XVII века. Для
того, чтобы «правильно» увидеть картину Д. Веласкеса
«Менины», следует занять «королевское место» –
расположиться напротив центра картины, что позволяет
погрузиться в репрезентацию, создаваемую художником,
определяющую точку, исходя из которой необходимо
рассматривать произведение живописи.
Таким образом, зрительская позиция, навязываемая
структурой кинотеатра, существовала до возникновения
и институализации кинематографа и ведет свой исток
от открытой еще в период Ренессанса перспективной
проекции и соответствующего ей субъекта восприятия.
Как пишет С. Хиз, «концепция системы Кватроченто
основана на сценографическом пространстве, органи
зованном как представление для взгляда зрителя.
Глаз и знание здесь соединяют субъект, объект и
наблюдательную дистанцию, что утверждает власть сцены
с ее силой геометрии и оптики над глазом. Камера обскура
становится кульминацией реализации этой проекционной
утопии… На протяжении пяти веков человек существует
в этом пространстве. Система Кватроченто обеспечивает
практическую репрезентацию мира, которая со временем
воспринимается
как
естественная
репрезентация
реальности… Кинематограф, как и фотография, будет
воспроизводить монокулярную перспективу как един
ственно правильную зрительскую позицию, форми
рующую зрителя–субъекта в идентификации с камерой»
[7, p. 29–30].
Структура киносеанса воспроизводит данную пози
цию субъекта восприятия, и «идеальный» с позиций
власти/знания
кинопросмотр
должен
погружать
зрителя в режим репрезентации, иммерсивно охваты
вающий перцепцию. Так, техническое воспроизведение
диспозитивов работает на двух уровнях: повествова
тельном, в рамках которого зритель идентифицирует себя
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с персонажем (вторичная идентификация, по К. Метцу), и
оптико–бессознательном (В. Беньямин, Р. Краусс), который
навязывает зрителю позицию субъекта восприятия
через идентификацию со взглядом камеры (первичная
идентификация, по К. Метцу). Но помимо множества
властных стратегий, на разных уровнях конструирующих
субъекта медиавосприятия, в медиакультуре существуют
и потенции трансверсального, актуализирующиеся
через
различные
аспекты
медиасингуляризации:
особенности пространства репрезентации, специфику
построения медиасообщения, де(кон)структивистскую
игру с восприятием зрителя, всегда–уже сотканного из
идеологий, нарративов власти и диспозитивов.
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The reproduction and repetition: between the media image
of aesthetic identity and modes of power
The article deals with the examination of philosophical reflections as to
the interrelation of a power and media. The purpose of article is to research the
articulation aspects of various directions in philosophy of human and media in the
context of power / knowledge. The presented research will also help to designate the
particular qualities of the articulation of «media/power» in the modern philosophical
and scientific conceptions. Philosophical anthropology allows allocating of two
strategies for researching the subject «image and dispositive of media». The first
strategy is a reproduction one. The second strategy is an repetition one.
Therefore, in the philosophical anthropology of the second half of the
XX century – the beginning of the XXI century the articulation of dispositive is used
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in two senses: 1) a network of relationships; 2) a fixation for power / knowledge. The
specified methods are apply not only in various philosophical conceptions, but also in
theoretical research of humanitarian and social sciences, which deal with the studies
of the subject «a media and power», «a media and art».
Keywords: dispositive, reproduction, media, power, aesthetics.
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Відтворення і повторення: медіаобраз між естетичною
ідентифікацією і режимами влади
Розглянуто філософські рефлексії співвідношення влади і медіа. Мета
статті – дослідження медіаобразу в контексті різних стратегій влади / знання.
Означене дослідження також допоможе осмислити особливості артикуляції
«медіа/влади» в сучасних філософських і наукових концепціях. У статті
розглядаються дві стратегії артикуляції теми «медіаобраз і диспозитив»:
відтворення і повторення.
Дослідження філософських концепцій ХХ – початку ХХІ століття дозволяє
виділити взаємозв’язок впливів на медіа стратегії влади і знання (також в
смислі М. Фуко і Д. Агамбена її можна назвати диспозитив). Ця стратегія
ставить своїм завданням відтворення артикуляцій медіа і їх антропологічних
аспектів. Позначені дослідницькі стратегії вимагають перегляду естетичних
актуалізацій медіа–технологій, які некритично використовуються в
теоретичних дослідженнях гуманітарних і соціальних наук, що звертаються
до вивчення тем «медіа і мистецтво», «медіа і людина», «медіа і влада».
Ключові слова: диспозитив, відтворення, медіа, влада, естетика.
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Цінності колективної дії
у соціальній структурі суспільства
Розглянуто значення цінностей колективної дії у соціальній структурі
суспільства й бутті людини. Встановлено їхнє сенсожиттєве значення у
житті кожної людини, соціальної групи, нації, держави тощо, оскільки
цінності сприяють процесу самоідентифікації особистості і в такий спосіб
виступають структурним елементом колективної дії різних соціальних
утворень. Обґрунтовано, що усі цінності поділяються на загальнолюдські,
духовні, національні, політичні та визначаються історичним періодом розвитку
суспільства, і мають конкретно історичне значення. В окремі періоди суспільного
розвитку, особливо в революційні, виникає ціннісна криза – порушується
вертикаль ціннісної орієнтації. З’ясовано, що в нашій країні поряд із старими
цінностями існують й нові, а це ускладнює процес розвитку колективної дії та
вносить деяке сум’яття у ціннісну орієнтацію людини. Результати здійсненого
аналізу дають підстави стверджувати, що саме цінності визначають напрям
розвитку колективної дії соціальних утворень і в геополітичному, і в духовному
відношеннях, також сприяють процесу самоідентифікації особистості.
Ключові слова: цінності, самоідентифікація, колективна дія, буття,
ціннісна криза, гармонійний розвиток, особистість.

Постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок
із практичними завданнями. Важливим елементом
розвитку суспільства та колективної дії є його ціннісні
орієнтації. Саме цінності є стратегічними, соціальними
пріоритетами особистості, соціальних утворень, оскільки
вони слугують і орієнтиром у соціальному просторі, й
сприяють її ідентифікації та формуванню як особистості.
Аналіз досліджень і публікацій. В античності під
«цінністю» розумілося насамперед те, що спонукає людину
до дій. Для Сократа – це потяг осягнення істинного смислу
речей. Платон визначав цінність як прагнення до блага,
яке є досяжним через залучення до вічної «незримої» ідеї,
що виражає вічне буття. У більш пізніх школах античності
уявлення про цінності змінюється.
У Середньовіччі суттєво розширюється сфера
морально–релігійного в розумінні суті цінностей, виникає
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своєрідний спосіб оцінки світу й людини через особливе
релігійне сердечне почуття (А. Блаженний, І. Златоуст,
Р. Бекон та ін.).
Істотно змінилося уявлення про цінності в епоху
Відродження, коли на передній план вийшла ідея творчої
особистості. У період нового часу розуміння цінності
містить такі установки, як громадянська свобода, розум
людини, велич науки, вічний мир між народами (Б. Спі
ноза, Г. Лейбніц, Д. Берклі, Ш. Монтеск’є, Ж.–Ж. Руссо,
І. Кант та ін.).
Значний вплив формування власне філософської
проблематики цінностей зробили мислителі Р. Лотце,
Ф. Брентано, Н. Гартман та ін.
Серед сучасних українських мислителів особливу
увагу привертають праці В. Андрущенка, М. Бойченка,
В. Вашкевича та ін. Дослідники розглядають цінності як
об’єктивно діючі фактори у розвитку особистості.
Однак поза увагою науковців залишаються питання,
що пов’язанні із впливом цінностей на процес
ідентифікації особистості та розвитку колективної дії
соціального утворення, до якого входить чи з яким
ідентифікує себе особистість.
Формування цілей статті. Розкрити роль цінностей
колективної дії у соціальній структурі суспільства,
з’ясувати їхнє сенсожиттєве значення у житті людини.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Не
випадково в усі часи розвитку суспільства цінностям
приділялася особлива увага, оскільки «цінності», як
зазначає О. Цимбал, є вищим родовим поняттям [18,
с. 147–150]. Сьогодні в науковій літературі існує значна
кількість визначень цінностей, які варіюють залежно
від вибору автором конкретного теоретичного концепту.
В аксіології – це область, що розглядає об’єктивну
дійсність і відношення до неї людини; в соціології –
це проблема соціальних регулятивних механізмів, де
цінності розглянуто як складові суспільної свідомості і
культури, що виконують регулятивно–нормативні функції
по відношенню до особистості; в психології – вивчення
вищих мотиваційних структур життєдіяльності.
Доцільно зазначити, що сучасні вчені, як наголошує
Ю. Пелех, відзначають, що категорія «цінність» є
предметом теоретичних досліджень і багатьох наук:
філософії, соціології, етики, естетики, історії, релігії,
педагогіки, політології, економіки, психології тощо. Пред
ставники кожної науки по–своєму розглядають поняття
«цінності», однак більшість досліджень присвячено
соціальним, демократичним, консолідуючим цінностям,
які впливають на функціонування людини в соціумі й на
консолідацію української народності [13, с. 21–30]. Про це
свідчить й інтерпретація поняття «цінність»:
– до цінностей належить ідеал–ідея, зміст якої
виражає щось значуще для людини (І. Надольний);
– цінності розглядаються як певні ставлення (П. Вла
сов);
– цінністю називають усі об’єкти навколишнього
світу, що можуть задовольнити потреби (Ф. Щербак,
В. Тугарінов);
– цінність є проміжною, опосередковувальною лан
кою між інтересами і потребами (А. Маслоу, П. Ігнатенко
та ін.);
– цінність як усвідомлений і прийнятий смисл
(Б. Братусь).
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Отже, аналізуючи вищезазначене можна зрозуміти
роль цінностей у суспільстві та державі. У своїй праці
«Філософські основи сучасної педагогіки» І. Котова
відзначила, що цінності пов’язані з утвердженням
особистістю своєї ролі у соціальній сфері; задовольняють
потреби у спілкуванні; орієнтують на саморозвиток
творчої індивідуальності; дають змогу здійснювати
самореалізацію, задовольняти практичні можливості
[9]. Цінності виконують роль орієнтирів у житті люди,
наповнюють її життя сенсом, а враховуючи той факт,
що особистість є суспільною істотою сприяють її
ідентифікації. Таке бачення цінностей в житі особистості,
нації, держави сприяє гармонійному розвитку.
З наведених фактів ми можемо констатувати, що
цінності є вирішальними й у розвитку особистості, й у
процесі її самоідентифікації та конструюванні колективної
дії соціального утворення. Оскільки вони виступають
тим рушієм, що сприяє (не сприяє) формуванню
колективної дії суспільства, нації, держави. Цінності, що
існують в певному соціально–культурному, політичному
середовищі, є гарантом стабільності, позитивної
активності й прогресивному гармонійному розвитку
колективної дії, однак це залежить від того, які цінності
є домінуючими і пріоритетними у певному соціальному
середовищі. Тобто вибір особистістю ціннісних орієнтацій
і її прагнення самоідентифіквати себе з соціальним
середовищем призводить до зміни світогляду, уявлень про
світ і те, що є благом для людини, виходячи із ціннісного
світогляду соціального утворення, змінюються відносини
між людьми.
У цьому процесі варто погодитися з думкою академіка
РАО З. Равкіна [15], який звертає увагу на історичність
аксіологічних орієнтирів, здатність ціннісних позицій
знаходити на новому витоку цивілізаційного розвитку
новий сенс. Мається на увазі те, що кожному історичному
періоду відповідають певні цінності, які є домінуючими
і сенсожиттєвими в окремий період розвитку суспільства
чи соціальної групи. Проте вони не є сталими, оскільки
суспільство за своєю суттю не є сталим, воно постійно
розвивається і перебуває в інтелектуальному русі.
Підтвердженням цієї думки, зазначає Т. Калюжна,
може слугувати спостереження за змінною найбільш
універсальних класичних цінностей [7, с. 463–471]. А це
є свідченням того, що у відповідності до суспільного
прогресу змінюються і цінності, і зв’язки між людьми,
що ґрунтуються на ціннісних орієнтирах. Саме про
ці процеси відзначено у працях відомих філософів:
Е. Дюркгейм пов’язав цінності з «колективними
уявленнями», що складають у сукупності «колективну
свідомість» [5]; «розуміюча психологія» В. Дільтея [4,
с. 270–730]; «Логічні дослідження» Е. Гуссерля [2, с. 282–
297]; «Сутінки Європи» О. Шпенглера [19]; «Філософія
здивування» Т. Парсонса [12, с. 462–472]; «екзистенційне
тлумачення людини як основної цінності та мети буття»
Ж.–П. Сартром [17, с. 319–344] та ін.
Зрозуміло, що найвищою цінністю є людина як
колективний, соціальний, мислячий суб’єкт, який
налаштований на дію, що орієнтується на отримання
певних благ, в ідеалі – коли буде досягнуто гармонії між
матеріальними та духовними благами.
Таке бачення ролі цінностей підводить нас до думки,
що на вході соціального буття людини знаходяться
цінності, що визначають благо, оскільки вона є їхнім
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носієм, а на виході – готове суспільство, нація, держава,
особистість. Цінності є тим структурним елементом, який
несе відповідальність за майбутнє. Адже саме цінності,
на думку Г. Ріккерта, не відносяться ні до об’єктів, ні до
суб’єктів, проте водночас саме вони визначають судження
і вчинки людини [16].
У контексті зазначеної проблеми варто згадати
відомого мислителя Сократа, який, розглядаючи проблему
цінностей суспільства, зробив її центральним пунктом
своєї філософії, сформулювавши у вигляді запитання тезу
про те, що є Благо. Сократ, фактично, першим поставив
питання про формулювання загальних понять.
Такими цінностями, на думку Ю. Пелеха, філософ
регламентував Благо та різноманітні чесноти – мужність,
красу і таке інше, водночас вказував, що в усіх прекрасних
явищах є те загальне, що робить їх такими, і це є ніщо
інше, як доцільність [13, с. 21–30.]. Платон розглядав
Благо як вищу універсальну цінність, однак ідеалом у
нього виступали такі цінності, як Любов (Ерос), Дружба
тощо.
Аристотель першим відокремив цінності (благо) від
суті (єдине), а в суті розрізнив якісне і кількісне, що були
раніше, за Платоном, злиті в одне. При цьому пояснення
етичних понять Аристотель шукав у реальному житті
людей, у їхніх пошуках свого щастя і своєї користі. У
цих шуканнях, як наголошував Аристотель, постали дві
основні суспільні чесноти – дружба і справедливість.
Саме такі чесноти, на думку мислителів античності,
були провідними у формуванні колективної дії,
єдиного соціального блага. Цінності, у цьому контексті,
відіграють роль орієнтирів. І це не випадково, адже, як
зазначає К. Абульханова–Славська, ціннісні орієнтації
в трактуванні зв’язуються з основами стратегічного
напряму життя людини. Дослідниця переконана в тому,
що найважливішою справою кожної людини є визначення,
вибір і реалізація цінностей. До того ж мова йде про
цінності найвищого рівня – духовні. А якщо взяти до
уваги те, що цінності повинні придбати статус життєвих
принципів, то їхня реалізація і є базис життєвої стратегії.
Тим часом існує умова, без якої розвиток аксіологічної
сфери особистості неможливий. Це наявність гармонії
між свідомістю і відчуттями. Саме розвинені відчуття
складають сенс життя людини і виступають основою
для
активних
духовно–інтелектуальних
пошуків.
К. Абульханова–Славська розглядає цінність як сенс
життя в широкому аспекті [1].
Варто відмітити, що в сучасних українських реаліях
соціально–політичного та економічного буття особистос
ті відбувається дисбаланс між свідомістю і відчуттями.
Адже ситуація, що склалася в соціальному середовищі
нашої держави, має неоднозначну оцінку і сприяє не
об’єднанню суспільства, а швидше його роз’єднанню. У
цьому контексті мова не йде про військовий конфлікт –
це окреме питання. Однак якщо зважити на те, що
сучасне суспільство поставлене на межу виживання,
в той час, як влада створює міф про справедливість,
«нове» благо, то все це сприяє тому, що особистість у
такому суспільстві в ціннісному відношенні піддається
кризі, спровокованій зовнішніми факторами. Людина
абстрагується від матеріальних цінностей і заглиблюється
в національні, духовні. Метою такого заглиблення є
віднайдення себе у соціальному бутті з ціллю подальшої
ідентифікації.
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У цьому контексті важливу роль відіграють саме
національні цінності, що є складовими соціально–
політичного буття. Адже в цих умовах вагомість
національних цінностей, на думку Т. Калюжної,
обґрунтовується, по–перше, могутнім національним
духовним корінням України, по–друге, тим, що на початку
життя кожної людини повинні бути цінності пошани і
любові в сім’ї, самобутність культурних традицій, мови
країни проживання [7, с. 463–471]. Це духовний витік,
що живить людину все життя. Як відзначає Н. Нікандров,
з національних цінностей слід починати, не забуваючи
про цінності загальнолюдські, оскільки загальнолюдські
цінності, розвиваючись і змінюючись в історії людства,
створювали основи для самозбереження останнього,
передбачали зближення позицій різних груп людей,
забезпечували врахування інтересів один одного і,
затверджені на світових форумах, входили в документи як
правила, принципи, важливі для всіх [7, с. 463–471].
Важливо підкреслити і ті національні цінності,
які виділяють як вічні, властиві Україні: соборність,
колективізм, щедрість душі, перевага духовних цінностей
матеріальним, патріотизм тощо [11, с. 41–43].
До зазначених цінностей варто додати такі, як свобода,
добро, знання, мистецтво, пошану до особистості. Особ
ливе місце в системі цінностей, зазначає В. П. Зінченко,
займають духовні орієнтири, душа [6, с. 101–128]. Це
не випадково, адже вона відповідає за внутрішній світ
особистості і її гармонію. Остання забезпечує напрям
розвитку особистості в сенсожиттєвому аспекті. І якщо
гармонія порушується – утворюється криза. Особливо
це простежується під час зміни умов життя. Адже
при їхній змінні, підвищенні соціального задоволення
суб’єкта можуть відбуватися досить істотні зміни в їхніх
ціннісних орієнтаціях у плані зростання прогресивно–
творчої спрямованості. Навпаки, падіння життєвого рівня,
розмивання або втрата соціального статусу, що викликає
зростання незадоволення різними сторонами життя,
формує споживацькі орієнтації.
Відзначаючи цінності соціальних колективних
утворень, варто підкреслити їхню об’єднавчу роль.
Зокрема Л. Подолянко відмічає, що будь–яка соціальна
спільнота може виступати суб’єктом системи специфічних
цінностей цієї спільноти [14, с. 24–29]. Ціннісна єдність
є основою для виникнення неформальних соціальних
груп; у випадку формальних, інституціоналізованих
груп і спільностей його наявність є умовою і мірою
плідного функціонування групи. Найбільш важливою є та
обставина, що будь–який індивід одночасно включений в
значну кількість соціальних спільностей різного масштабу
(сім’я, робітнича або навчальна група, етнічна група,
нація, мовна спільнота тощо). Ціннісні системи всіх цих
груп не збігаються. Вони можуть і не суперечити одна
одній в головних, найбільш суттєвих орієнтаціях. Втім
часто такі суперечності мають місце, трансформуючись
у внутрішньо особистісний конфлікт. Вірогідність його
виникнення і шляхи вирішення залежать насамперед від
соціальної ідентичності індивіда, членом якої або яких
він себе відчуває. Залежно від цього для нього будуть
важливими передусім або загальнолюдські «вічні»
цінності (істина, краса, справедливість), або конкретно–
історичні цінності (рівність, демократія, державність),
або цінності референтних груп (успіх, багатство,
самовдосконалення, майстерність) тощо [10, с. 15–26].
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Цінності сприяють утворенню соціальних груп, які
відіграють важливу роль у бутті людини.
Зважаючи на це, ми погоджуємося з думкою
К. Абульханової–Славської, яка зауважує, що цінності
в концепції стратегії життя – унікальний компонент
системи, який є керівництвом до дії, виразом потребі в
людяності, принципом духовності людини [1]. У цьому
випадку ми бачимо неабияку роль цінностей. Адже ті
соціальні незадоволення, вибухи, що відбуваються у
суспільствах спровоковані ні чим іншим, як дисбалансом
між свідомістю і відчуттями, які призводять до
зміни ціннісних орієнтирів, вони також сприяють
переформатуванню соціальної структури. Тобто цінності
їх пошук, на думку Т. Калюжної, є двигуном життєвої
стратегії [7, с. 463–471].
Якщо ж говорити про особистість, то свій ціннісний
світ вона вибудовує в процесі предметно–практичної
діяльності. А будь–який акт діяльності містить у собі
ідеальний момент, у процесі якого складається задум дії,
її ідеальна мета, план реалізації, а також життєвий сенс
цієї діяльності, загалом те, задля чого здійснюється вся
дія. Саме цей момент діяльності і характеризує категорія
цінності. Генетично цінності в процесі суспільної
практики акумулювали в собі потреби, інтереси, емоційне
переживання суб’єкта [9].
В інтересах консолідації соціальних груп важливим
є формування певного рівня однодумства у площині
життєвих цілей його громадян. Невизначеність чи
заперечення визначеності в питаннях загальнонаціо
нальних духовних орієнтирів створює конфліктогенний
простір і має наслідком небезпечні коливання масових
настроїв, розшарування правлячої верстви, поглиблення
регіональних відмінностей. Разом з тим, певні спроби
осмислено визначити перспективні шляхи реформування
суспільства здійснюються здебільшого з використанням
старих підходів, що грунтуються на пріоритетах держав
ної економіки та зміцненні владних структур, тоді як
питання розвитку людини, особистості, творчого потен
ціалу суспільства, як і раніше, відсуваються на задній
план.
На наш погляд, необхідно докласти значних
інтелектуальних зусиль для формування в нашій
свідомості планетарного і водночас національного
бачення, оскільки лише таке бачення здатне віднайти
неперехідні цінності життя та висвітлити надійні орієнтири
в подальшому просуванні українського суспільства до
стабільного і динамічного розвитку. Україні потрібна
загальнодержавницька ідеологія, яка і дає змогу вижити
в сучасних умовах, і відкриває перед людиною нові
можливості для реалізації її прагнень до свободи. Лише
така ідеологія спроможна узгодити інтереси та дії різних
соціальних верств та груп населення, окремих людей,
виробити в них раціональне уявлення про легітимні
шляхи реалізації їхніх інтересів.
Науковий аналіз цінностей має не тільки виключно
науково–пізнавальне значення, а й дозволяє виробляти
політику і моделі державного управління, які адекватні
сучасній ціннісній ситуації та глобальним викликам
цивілізації. Можна погодитися з Г. Дашутіним і
М. Михальченком у тому, що «для України пошук нової
системи ідеалів і орієнтирів є сьогодні складним, однак
важливим завданням. Без цього етапу пізнавального і
світоглядного пошуку неможливо розробити програми
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економічних, політичних, освітянських та інших реформ,
подолати системну кризу, яка розхитує суспільну
будівлю» [3].
Значно активізували проблему цінностей «Пома
ранчева революція» і «Революція гідності», які
базувалися на загостреній потребі мільйонів громадян
України в гуманізмі, толерантності, дотриманні прав
людини, олюдненні держави та державного управління.
«Помаранчева революція», «Революція гідності» є
тими ключовими моментами у розвитку України, які
перервали моральну деградацію держави, мобілізували
й підштовхнули суспільство до оволодіння сучасною
європейською моральною системою. Все це свідчить
про формування ціннісної свідомості, яка в нашій країні
ускладнюється тим, що поряд із старими цінностями
існують нові, що формує реальний ґрунт ціннісного
розколу, який поглиблюється зіткненням різних полі
тичних систем і соціально–економічних цінностей.
У цьому контексті доцільним є звернення до революцій,
оскільки їхньою причиною було зіткнення різних
політичних систем і соціально–економічних цінностей,
а також ціннісною кризою, викликаною «слабкістю»
домінуючої культури, дисбалансом у культурній системі
ціннісної ієрархії [8, с. 411–416]. Ця криза має затяжний
характер, вона ускладнюється соціально–економічною
та політичною ситуацією, що склалася в нашій країні.
Адже в ході революційних подій нині діюча влада, а на
той час опозиція обіцяли чимало. Люди, які перебували
на майданах, повірили, допомогли їм отримати перемогу,
і як результат – знову розчарування. Це дає підстави
стверджувати, що цінності діючої влади не змінилися,
лише на якомусь етапі підмінилися загальнолюдськими.
У цьому випадку можна говорити про те, що
спрямованість на перетворення дійсності, яка задається
особистою цінністю, виступає як цінність в більш
широкому соціальному контексті, чим контекст
індивідуальних потреб. Цінність є характеристикою не
будь–якого бажаного об’єкта або способу поведінки, а
такого, котрий є бажаним, тобто бажання або перевага
якого є обґрунтованою з точки зору певних стандартів або
критеріїв – особистих або суспільних.
Що ж до цінностей суспільства, то ми можемо
констатувати, що останні зміни у суспільно–політичному
житті модифікували й ієрархію цінностей: на перше місце,
на сучасному етапі, стали загальнолюдські цінності, які
є регулятором поведінки усього людства, виступаючи
найважливішим критерієм, стимулом і знаряддям
пошуку шляхів взаєморозуміння, злагоди і збереження
життя людей. Варто пам’ятати, що загальнолюдські
цінності мають конкретно–історичний характер. До них
належать такі, як цінність людського життя; смисл життя,
добро, справедливість, краса, істина, свобода тощо;
цінність природи як основи життєдіяльності людини,
запобігання екологічній кризі, збереження навколишнього
середовища; відвернення загрози термоядерної війни;
забезпечення свободи, демократизації усіх сфер людської
життєдіяльності – економіки, культури, політики тощо.
До політичних цінностей демократичної держави
належать плюралізм, рівність, справедливість вибору,
збереження цілісності держави, піднесення рівня
національної мови, дотримання закону, народовладдя,
індивідуальні свободи та права людини, толерантність,
загальний добробут, справедливість, гласність тощо.
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Однак насправді не кожна демократія їх гарантує й
вирішує.
Сукупність загальнолюдських і політичних цінностей
мають свою структуру, яка є змінною і залежить від чітко
визначених життєвих обставин, пріоритетів та умов
життя.
Отже, сукупність цінностей: суспільно–політичних,
національних, духовних і загальнолюдських – утворює
ціннісний світ людини, основним базисом якого є
ціннісні образи. На відміну від пізнавального образу,
спрямованого на відродження світу таким, який він є,
основною, вихідною формою буття цінності є чуттєве
переживання. Воно не може бути виражене в об’єктивних
характеристиках, оскільки його атрибутами є закличність,
наказовість, бажаність, а не об’єктивність, всезагальність і
необхідність. Емоційно–ціннісний образ розкриває сферу
потягів, прагнень, спонук, тобто сферу воління.
Крім цього, варто пам’ятати, що цінність – явище
соціальне, тому не може бути однозначно істинною чи
хибною. Поняття істини надто вузьке для характеристики
способу відповідності цінності і дійсності. В певних
соціальних умовах суб’єкт позбавлений ціннісного вибору,
а тому і відповідальності за свою оцінку. Важливими
характеристиками цінності є об’єктивна значущість та
суб’єктивна норма, на які теж не можна поширювати
поняття істини. Критерії ціннісного вибору завжди
відносні, зумовлені поточним моментом, історичними
обставинами, тому що переводять проблему істини в
моральну площину.
Висновок з цього дослідження і перспективи
подальших розвідок у вказаному напрямку. Зважаючи
на вищевикладене, доходимо висновку, що цінності –
це загальне поняття, структурними елементами якого
є цінності загальнолюдські, духовні, матеріальні,
національні тощо. Вони у своїй єдності та ієрархічності,
відповідно до історичного етапу розвитку суспільства,
є важливими структурними елементами у житті кожної
людини, соціальної групи, структури, оскільки від них
залежить процес формування колективної дії та її прогрес.
Цінності виступають рушієм колективної дії і поводирями
людського життя, сприяють пошуку сенсу життя,
соціальної групи, нації, держави, є особливим критерієм
у процесі самоідентифікації особистості.
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The importance of values of collective action in the social structure of the
society and human existence has been studied. Their vital sense importance in the
life of every person, social group, nation, state, etc. has been determined, because the
values contribute to the process of self– identity of a personality and thus they act as
a structural element of the collective action of various social formations. It is proved
that all the values are divided into universal, spiritual, national, political, and they
are defined by the historical period of the development of society and have a specific
historical value. In certain periods of social development, especially in revolutionary
ones, there is a value crisis – the violation of the vertical of value orientation.
It is cleared out that in our country, along with the old exist new values, and
this complicates the process of development of collective action and brings some
confusion into the value orientation of a person. The results of the conducted analysis
give reason to believe that values define the direction of development of the collective
action of social entities both in the geopolitical and spiritual relations, and they also
contribute to the process of self–identification.
Keywords: values, self–identification, collective action, existence, value crisis,
harmonious development, personality.
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Смислова мозаїчність буття
сучасної людини
Вказується, що дигитальна культура уможливила існування сучасної
людини у межах ситуативних буттєвих смислів, що зумовило формування
смислових буттєвих мозаїк. Зазначено, що людина – це смислова мозаїка, і
незважаючи на її мережеву комунікативність, існує обособлено й закрито,
хоча інтенсифікує свою комунікацію за допомогою інформаційних технологій.
Позитивним є те, що смислова мозаїчность буття сучасної людини свідчить
про вагомість смислоконституювання у процесі формуванні сенсо–розуміння,
яке розуміється як інтегративна засада смислів людського буття.
Ключові слова: людина, буття, життя, сенс, смисли, мозаїка.

Зміна узвичаєних контекстів привела до життя
новий тип гуманізму, який своєю чергою є підґрунтям
постгуманістичного уявлення про сенс життя. Ера
сучасної зневіри загалом знаменує особливість сучасного
соціального простору, незважаючи на прихильність
великої кількості людей до християнських ідеалів.
Е. Левінас зазначає: «значна частина людськості не
знаходить більше в релігії або релігійності шляхів до
духовного життя (…) добро, до якого запрошує релігія,
не творить Блага, а очищення, яке вона пропонує, не
змиває бруду» [7, c. 23]. Отже, питання про «смисл
життя в контексті християнської традиційної аксіології
зависає в повітрі. Йому просто немає за що «зачепитися»
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[10, c. 186]. У сучасному світі релігійна ідентичність є
лише одним із добровільно вибраних способів осенсо
вування життя.
Модель патріархальної сім’ї втрачає своє класичну
сутність та призначення. М. Кастелз наголошує на тому,
що розпорошення патріархальних сімейних зв’язків має
негативні наслідки, а саме «…якщо не будуть винайдені
нові форми співіснування і співвідповідальності, які
поєднають жінок, чоловіків і дітей в зреконструйованій
егалітарній сім’ї, яка більше пасує вільним жінкам,
свідомим дітям та невпевненим чоловікам» [17, c. 23].
Такі буттєві процеси, з одного боку, спричинили те, що
у сучасному світі відбувається процес «розутілення»
людини та фрагментації суспільства, з іншого, –
А. Васильченко концепт «розутілення» пояснює так,
що це процес «…виведення соціальних відносин
поза їхні узвичаєні локальні контексти…» [13, c. 115].
Прагнення людини – відокремитися від традиційних
супутників людського життя – смерті, хвороби, божевілля,
злочинності, – А. Гіденс називає такий процес «вилучення
з досвіду» [16]. Людина перестає говорити про смерть як
про те, що очікує її наприкінці життя.
Модерній людині порівняно з традиційною прита
манне зовсім інше уявлення про простір і час. Просторова
побудова світу здебільшого залежить від функціонування
електронних мереж, ніж від фізичних параметрів.
Відчуття часу від плинного, розміреного змінилося на
можливість швидкої його акумуляції завдяки можливостям
накопичення інформації та швидкої витрати за
допомогою активної комунікації. М. Кастелз висуває ідею
«позачасового часу» і «плаваючого простору» [17, c. 15].
Людина сьогодення живе в культурі instant, тобто бажання
мати все швидко, без зволікання. Медіа–культура, мода,
заклади швидкого харчування сприяють формуванню
такого типу культури, особливо серед молоді. Отже,
центр морального життя пересунувся в царину особистих
стосунків, громадського життя, виробництва особистих
благ та їх споживання. Позитивним є те, що сучасний
тип інструментального мислення та можливості науково–
технічного прогресу сприяють побудові «відносно
небезпечного і сприятливого для окремої людини
середовища існування» [13, c. 115]. Комфортна зона
проживання надзвичайно важлива теперішній людині,
яка досягнута титанічними зусиллями і працею багатьох,
втрачає своє опертя. Відтак сучасна людина не ставить
перед собою утопічних цілей, високої мети, оскільки
спроба реалізації ідеї вищої мети суперечить принципам
життєвої динаміки. Ідею зневаги до реального, тілесного
блага в ім’я вищої мети все менше підтримує сучасна
людина, оскільки прагне досягнення реального добробуту.
Процес «розутілення» людини та фрагментації сус
пільства спричинив трансформацію людини сьогодення,
яку можна назвати людиною–мозаїкою, яка займає певний
соціальний простір, екстраполюючи у світ свої буттєві
смисли. Молода людина переважно не замислюється над
потребою закорінення, оскільки швидкість сприйняття
інформації та темп життя не сприяють цьому буттєвому
процесу. Інформаційні технології відіграють вирішальну
роль у процесі комунікації людей–мозаїк, бо людина–
мозаїка інтенсифікує свою комунікацію за допомогою
інформаційних технологій. Не дивно, що реальна
комунікація зазнає ціннісно–смислового розпорошення.
Дж. Пітерс передає особливості сприйняття людини,
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яка квапиться жити і потребує постійного оновлення,
яка прагне потрясіння, бо відлученість від потрясіння
робить її нещасною: «І бомба, і інформація дають
таємне задоволення від можливого апокаліпсису, п’янить
сучасних людей (звиклих до потрясінь від нового)
відчуттям споглядання саморуйнування. Комп’ютер
позначає найвагоміший момент історії, а бомба –
останній» [11, c. 35].
Закритості й окремішності людини сприяють сучасні
засоби зв’язку, які загалом визначають образ культури,
задають спосіб її кодифікації. Більше того культуру
сьогоденного суспільства визначають за тим, якими
комунікативними пристроями та джерелами користуються
люди. М. Маклюен, канадський дослідник, наголошує, що
технологія комунікації, властива суспільству, визначає
особливість цього суспільства [8]. Отже, людина як
смислова мозаїка живе обособленим та закритим життям,
незважаючи на її мережеву комунікативність. Дж. Пітерс
наголошує, що інтернет–спілкування можна порівняти
з культурою «речей одноразового використання»
[11], оскільки людина легко і без жалю прощається
з віртуальними друзями та коханими. Така форма
спілкування дарує можливість удаваної незалежності,
мобільності та свободи. Проте ми не зовсім погоджуємося
з Дж. Пітерсом, що таке спілкування завжди є фальшивим,
оскільки «чиста «фальш не спроможна підкорити собі
мільйони людей у всьому світі. Інтернет–спілкування
сприяє консолідації людей у їхній боротьбі за свободу,
швидкому об’єднанню людей заради допомоги іншим,
позбавляє людину самотності та відчуття емоційного та
інформаційного голоду. В. Мельник слушно наголошує,
що «все залежить від критичної маси духовно
налаштованих учасників інтернет–спілкування» [9, c. 13].
Мислитель підкреслює внесок комп’ютерних технологій
у смислопошукову діяльність людини, бо «комп’ютерні
технології, кінець–кінцем, носять антропний характер,
виступаючи в якості еволюційно–запрограмованих
активаторів смислопошукової діяльності людини» [9,
c. 12]. Американський учений Д. Домінік уважає, що
позитивність такого спілкування у нівелюванні расових,
статевих, вікових, зовнішніх відмінностей, отже, «анонім
ність може слугувати утвердженню рівності» [15, c. 333].
Дигитальна культура, опосередкована і трансформо
вана різноманітними інформаційними технологіями, а
саме – компакт–дисковими пристроями запам’ятовування,
стільниковими телефонами, універсальними цифровими
дисками, кишеньковими комп’ютерними довідниками–
записниками тощо, уможливлює зв’язки з різними
галузями знання, обмін особистим досвідом, засвідчення
факту своєї присутності у світі, спонукаючи до
комунікації–без–меж. Безумовно, що живу Бахтінську
комунікацію заміняє новий спосіб спілкування: короткі
лозунги–заклики, завдання яких викликати емоційне
збурення у читачів та дописувачів. Письмовий діалогічний
текст є прийнятною формою спілкування, який сприяє
появі відчуття безпосереднього контакту. Інформація
стає фундаментальною категорією, яка суттєво впливає
на спосіб існування суспільства та культури. На думку
Т. Еріксона, сучасна людина має надлишок інформації,
яка спричинила поверхневість її мислення. Мислитель
у праці «Тиранія моменту: швидкий і повільний час в
інформаційну добу» заявляє: «Два останні десятиріччя
стали свідками стрімкого розвитку найрізноманітніших
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технологій, що зберігають час – від досконалих
багаторівневих таймерів до електронної пошти, звукової
пошти, мобільних телефонів і текстових процесорів; і усе
ж мільйони з нас ніколи ще не мали так мало вільного
часу» [5, с. 8]. Швидке сприйняття інформації та швидке
її забуття призводить до того, що людина «…без зусиль
досягне чого завгодно, тому що нічому насправді не надає
великого значення» [12, с. 61]. Таке мислення уможливлює
втрату приватності свого статусу, оскільки людина
виносить на розсуд публіки «все особисте, за можливістю,
публічно і потенційно доступне для публічного
споживання; причому доступне надовго, до скону часу,
оскільки Інтернет «не дає забути « нічого з того, що колись
було записане на одному з його незліченних серверів»
[1, c. 35, 36]. Приватне життя, особисті стосунки, власні
таємниці втрачають свою анонімність, «ми добровільно
віддаємо на заклання наше право на приватне життя.
Чи можна сказати, просто погоджуємося з втратою як
прийнятною ціною за надані в обмін дива» [1, c. 36].
Позитивним є те, що дигитальна культура сприяє
уникненню традиційних типів цензури та контролю.
Завдяки соціальним мережам людина має змогу гратися зі
своєю ідентичністю, приховуючи або «змінюючи» стать,
вік, національність, місце народження та проживання,
щоденний образ та соціальний статус. Симуляція та гра
стають простором для творення своїх смислових мозаїк,
вплетених у буттєвий контекст людини. Ж. Бодріяр не
випадково наголошує на тотальній симуляції і копіюванні,
повторенні і запозиченні [3; 4]. Однак загальнодоступність,
легкість користування електронно–цифровими засобами
сприяє швидкій комунікації з великою кількістю
людей, що прияє подальшим соціально–культурним
трансформаціям.
З іншого боку інтерактивність електронно–цифрових
засобів кидає виклик та трансформує традиційні
взаємовідносини автора і читача, підриває писемну
освіченість та спонукає розвитку нової її форми
«дигитальної писемності». Кіберпростір та супровідні
йому субкультури впливають на формування людиною
сенсо–розуміння. Життя неначе набуває статусу
легкості та безпроблемності. Блоги та сторінки в
соціальних мережах виконують функції самопрезентації,
самореклами, саморефлексії, самопізнання, свідомого
творення того чи іншого образу себе. Сучасна людина,
за влучним висловом З. Баумана, створює попит на саму
себе і, як наслідок, отримуємо «сповідальне суспільство»,
і оновлена версія Декартового Cogito звучить тепер, так:
«Бачу, отже, існую», і чим більше людей мене бачить, тим
більше я існую [1].
Отже, з одного боку, дигитальна культура творить
образ децентрованої та відкритої культури, де носії
цієї культури насолоджуються своєю розкутістю,
таємничістю, демонстративністю та ексцентричністю,
тяглістю до свободи та незалежності, з іншого, – небезпека
мозаїчної культури в тому, що вона сприяє поверхневості
мислення людини, витонченню культурного буттєвого
пласту. Саме тому Дж. Балтер не поділяє захоплення
дигитальною культурою і застерігає, що залежність від
різноманітних гаджетів може перетворити життя індивіда
на в’язницю, а «…індивідуальні свободи та приватні
інтереси руйнуються під тиском електронного нагляду»
[14, c. 126]. За допомогою мережевої комунікації людина
має великий потенціал «гри з ідентичностями», що дає
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змогу змінити спосіб самовизначення та сприйняття
самої себе, розширити межі конституювання власної
особистості та виявити нові аспекти свого «Я». Дигитальна
культура сприяє відчуттю домашнього затишку у бутті,
позбавленого самотності та забуття.
Мережеве спілкування сприяє невимушеності,
легкості, всезнайству, відчуттю причетності до значимих
подій та сприяє зростанню особистої значимості. Отже,
загалом спроможне насичувати душу людини яскравими
емоціями та карколомними переживаннями. Ідентичність
сучасної людини формується щораз в більш інтимний
спосіб, що спонукає людину оточити себе спільнотою
у все більш обмеженому масштабі, виключити з неї
усіх, хто має інші політичні переконання, вподобання та
стиль поведінки. Зауважимо, що звуження ідентичності
в парадоксальний спосіб відбувається одночасно з
її розширенням, оскільки технологічні комунікації
дають змогу людині ідентифікувати себе з географічно
віддаленими спільнотами, носіями різних культурних,
гендерних особливостей, соціального статусу, спонукає
її відчути себе одним з представників наднаціональної і
наддержавної спільноти.
Можемо дійти висновку, що звуження ідентичності
переважає в середовищі іммігрантів, релігійних
фундаменталістів, які завдяки інтернет–спілкуванню
(яке мало б сприяти її розширенню) мають змогу жити
життям діаспори, і не бачать потреби в асиміляції у нову
соціально–культурну спільноту. Дж. Батлер акцентує
увагу на тому, що в більшості північноєвропейських країн
наявне розшарування в колі феміністок, квір–спільнот,
гей–лесбійських
правозахисників,
антирасистських
рухів, рухів за свободу віросповідання. Всередині певних
соціальних груп переважають закриті культурні осередки,
що уподібнює ці структури до мозаїчних, кожна з мозаїк
тримається на виключенні тих, хто має відмінні погляди.
Окремі соціальні групи комфортно почувають себе у
своїх межах і не бачать нагальної потреби комунікувати
з Іншими або державою загалом, крім переговорів на
користь власних інтересів. Вони поривають зі своєю
колишньою груповою ідентичністю, не набуваючи
за цього ні спільної, ні якоїсь іншої ідентичності [2].
Небезпека закритості окремих груп та людей сприяє тому,
що вони відмовляють іншим у праві на суспільне визнання
та особистий поступ. У межах української двомовної
культури розмитість ідентичності загрожує небезпекою
маніпулятивного впливу з боку чужих смислів, хибного
ототожнення себе з недружніми агресивними етносами.
Незважаючи на усі застороги, сучасна людина спро
можна витворити унікальний дискурс сенсо–розуміння,
який з’являється на межі реального та віртуального світів.
З. Бауман слушно заявляє: «бути відсутнім у соціальних
мережах, значить – програти» [1, c. 10], і сьогодні
вибудовується нова реальність, новий наратив людства,
«який з’являється на телеекранах і комп’ютерних
моніторах» [1, c. 11]. Відтак, реальний та віртуальний
простір сприяють творенню поліідентичності, провокуючи
цим відмову від реальної самототожності і творення
заплутаних і складних гетерогенних серій ідентичностей.
Дискурс сенсу життя завдяки творенню складних,
заплутаних серій ідентичностей–смислів втрачає свою
всезагальну затребуваність. Людина–мозаїка не завжди
конституює сенс життя як дискурс (сенсо–розуміння),
оскільки подекуди перебуває у просторі ситуативних
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смислів та життєвих сенсів, перебувати на поверхні буття,
«нівелюючи моральні горизонти» [13, c. 14].
Неусталеність людини у бутті є однією з причин
того, що українські студенти здобувають декілька
суміжних спеціальностей, оскільки не впевнені, яка з
них виявиться кон’юктурно затребуваною, і сприятиме
професійному зростанню. Зазначимо, що культура зага
лом у глобалізованому світі набуває обрисів мозаїч
ності і «дрейфує між локальними і глобальними, між
колективними і індивідуальними, безпосередніми та
медіа–опосередкованими формами досвіду» [6, c. 17].
Мозаїчне спілкування провокує існування мозаїчної
соціальної структури глобалізованого світу. Однак у
певних критичних ситуаціях мозаїчні смислові спільноти
спроможні прийти на допомогу Іншому, мобілізуватися
заради вирішення важливих соціальних завдань та
прагнень.
У підсумку зазначимо, що смислова мозаїчність буття
не сприяє затребуваності фундаментальної потреби сенсу
життя, оскільки більшість людей пов’язує сенсотворення
(meaning meаking) з процедурою внесення порядку у зміст
свідомості через інтеграцію своїх дій у єдине пережи
вання смислового потоку [18, c. 216]. М. Чіксентміхалі,
аналізуючи проблему сенсу як теорію «потоку» й
«плинного переживання» констатує, що наївно вважати,
неначе життю притаманний єдиний всеохоплюючий
сенс, у світлі якого набуває смислу будь–яка активність
сьогодення, минулого та майбутнього [18, c. 215]. Однак
мислитель розуміє значимість процедур цілетворення
заради стійкості людини у бутті, оскільки наявність
мети позитивно впливає на процес сенсотворення. Він
зазначає, що немає жодної культури, яка не утримувала б
в собі систему смислів, які можуть слугувати смисловими
орієнтирами людського цілетворення [18, c. 216].
Загалом дигитальна культура сприяє творенню
смислових мозаїк, що сприяють трансформації дискурсу
сенсу життя. Буття сучасної людини свідчить про
вагомість смислоконституювання у процесі формуванні
сенсо–розуміння. Однак небезпека мозаїчних смислових
утворень у їх окремішності та закритості, що уможливлює
зникнення голосу Іншого з комунікативного простору.
Думаємо, що сенс життя як інтегративна засада смислів
людського буття є тією формулою, яка прийнятна сучасній
людині, оскільки відповідально конституйований
дискурс сенсо–розуміння сприяє стійкості людини у
бутті, закоріненню в соціально–культурні буттєві пласти,
витворенню ідентичності та реалізації автентичності.
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Semantic mosaic of modern person’s entity
The article states that the digital culture makes possible the existence of modern
person within situational existential meanings. This is resulting in the formation of
existential meaning mosaics. It is noted that the person is the semantic mosaic. Despite
the communicative network, the person is intensifying its communication through
information technology. On the positive side, the meaningful mosaic of person’s life
demonstrates the importance of the formation of meanings in the process of sense
understanding, which is an integrative principle of the meaning of human existence.
Keywords: person, entity, life, sense, meanings, mosaic.
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Социокультурный анализ
как методологическая стратегия
концептуализации феномена приватности
Рассматриваются эвристические возможности социокультурного
анализа в концептуализации феномена приватности. При этом особый
акцент делается на одном из ключевых теоретических положений – принципе
динамической взаимодополнительности «культурного» и «социального»
планов реальности. Методологически это означает осознание устойчивой
зависимости приватной сферы от «культурной стилистики». Утверждается,
что приватность, будучи сферой феноменального опыта, субъективного по
своей природе, неразрывно связанного с неартикулируемыми ощущениями
и переживанием тех или иных событий, равным образом конституируется
в динамической системе взаимодействий с культурными репрезентациями,
идеологией, системой социальных институтов. Если исходить из такой
социологической перспективы, представление о приватности как об автономной
реальности кажется иллюзорным. Приватность оказывается частью той
диалектически подвижной конструкции, которую формирует сам субъект,
включенный в объективные социальные отношения (социальные структуры),
хотя сами субъекты едва ли признают их существование. Поэтому так важно
установить зависимость между индивидуальными интерпретативными
усилиями и комплексом структурных ограничений, контекстуальных связей,
наличествующей исторической ситуацией, которые лежат в основе этих
интерпретативных процессов.
Ключевые слова: приватность, социокультурный анализ, социальный
конструктивизм, феноменология.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Наверное, не будет преувеличением сказать, что
приватность как самоценная индивидуально–личностная
сфера или «личностный модус бытия» (так достаточно
часто понимают «приватное»), становится сегодня
определяющей жизненной ценностью для большинства
людей. Очевидно, что разворачивающаяся на наших
глазах «тирания приватности» (перефраз известной
семантической лексемы «тирания интимности» Р. Сен
нета» [15]) актуализирует вопросы исследовательской
оптики осмысления данного феномена, оставшегося
до недавнего времени маргинальной темой социально–
философских рефлексий. Следует подчеркнуть, что
статус полноценного предмета исследования приватность
получает на волне серии эпистемологических «поворотов»
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в гуманитаристике, заявивших о себе в последние
десятилетия, и прежде всего – «антропологического
поворота». Благодаря усилиям таких разных ученых
как Н. Элиас, И. Гофман, П. Бурдье, М. де Серто,
Э. Гидденс, Ю. Лотман, В. Подорога, А. Левинсон,
И. Утехин, В. Вахштайн, историки школы «Анналов»,
был сознательно смещен акцент анализа на микроуровень
социальной реальности – уровень «приватного человека»
с его практиками повседневной жизни.
Соответственно, ставя во главу угла настоящей
статьи «приватные сюжеты» свою цель мы видим
в обосновании эвристических возможностей такой
концептуальной стратегии как социокультурный подход.
Очевидно, что, говоря о приватности как предельно
индивидуализированной, персональной сфере бытия,
можно с определенностью настаивать на феноменальной
природе приватности. В рамках гносеологической
программы феноменологии данное утверждение пред
полагает принятие во внимание, по меньшей мере, двух
методологически ориентирующих идей. Первая идея
актуализирует исследовательский план рассмотрения
приватности как предмета феноменальной работы, а не
онтологической «данности». Это нужно понимать в том
смысле, что приватность не существует, а «значит» и то
«значение», «смысл», которое она имеет, следует искать
в сознании самого субъекта. Тем самым приватность
выступает феноменом, релевантным сущности самого
человека. Вместе с тем акцент на интенциональности
субъекта не отменяет вопроса – что «означает»
приватность? Откуда данный феномен получает свой
смысл?
Соответственно, вторая идея с очевидностью ука
зывает на тот факт, что феномен приватности не следует
отделять и от структур онтологизации, конституирующих
наши интимно–личностные переживания. Определенно,
индивидуальный, автономный опыт приватной экзис
тенции подразумевает наличие своеобразного «куль
турного фонда», ила как сказал М. Хайдеггер, «фонда
понятностей и непосредственных доступностей» [20,
с. 34], составляющего смысловой ресурс, которым
«питается» наше феноменальное понимание и переживание
приватного. Стоит заметить, что в каждой культуре свой
«фонд» смыслов, знаков, символов, значений приватности.
Важно подчеркнуть при этом следующее: безусловно,
приватность обладает феноменальным единством. Иначе
говоря, приватность – это всегда приватность, однако ее
значения и смыслы «встроены» в конкретную культурную
парадигму, зависят от конкретных социокултурных
регулятивов. По верному наблюдению Ж. Деррида, «у
каждой эпохи есть свои признаки (у нашей – наши)» [8,
с. 250]. То, что является сущностной характеристикой и
детерминирующим признаком приватности в европейской
культуре Нового времени, вовсе не является таковым в
советской культурной традиции, а тем более в современных
реалиях и специфика эта, ни в коей мере, не вторична к
тому обстоятельству, что приватности присущи единые
феноменальные основания.
Итак, в той мере, в какой мы готовы признать
приватность феноменом нашего сознания, и вместе с
тем актуальным явлением социокультурной жизни, его
изучение предполагает взаимодополнительную и
потому сложную систему теоретических интерпретаций,
многообразие исследовательских стратегий и методов.
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Представляется, что продуктивным вектором концеп
туализации феномена приватности, который позволил
бы, с одной стороны, разрешить «гносеологические
напряжения», неизбежно возникающие в ситуации
теоретического эклектизма, сложившегося в современной
социальной гуманитаристике, а с другой – принять в
расчет специфику культурного смыслопроизводства
приватности, ее включенности в жизненно–практический
контекст, может быть социокультурный анализ. Сегодня
социокультурная перспектива является одним из наиболее
динамично развивающихся направлений в современной
социологии, антропологии, социальной философии. В
западной гуманитаристике основные положения социо
культурного анализа (иначе – представлены в работах
Дж. Александера, Ф. Смита (Центр культур–социологии
Йельского университета (США), в текстах Бирмингемской
школы «культурных исследований» (cultural studies)
Р. Хоггарта, С. Холла, Р. Джонсона (Великобритания).
В Росси социокультурное направление представлено
работами Л. Ионина, А. Ахиезера, А. Филиппова,
Н. Козырькова, Н. Зверевой, Д. Усмановой, В. Куренного.
Среди украинских исследователей, работающих в мето
дологическом поле культурной аналитики, отметим
работы А. Ручки, Р. Шульги. Л. Малес. Ю. Сороки,
Л. Сокурянской, В. Середы, А. Мусиездова, Н. Костенко,
Н. Черныш, О. Ровенчак и др.
Мы не станем останавливаться на плотном описании
эвристических возможностей социокультурной анали
тики как таковой. Это блестяще сделала украинская
исследовательница Л. Малес, продемонстрировав на
конкретном эмпирическом материале потенции и ограни
чения этой исследовательской перспективы [13]. В рамках
социокультурного подхода нам важно зафиксировать
те методологические аргументы, которые дают более
глубокое понимание социокультурных смыслов феноме
нальности приватности.
В своих общих основаниях методологическая логика
социокультурного анализа вписывается в интегративную
теоретическую стратегию, предложенную в свое время
П. Бурдье [6]. Имеется в виду, синтез теоретических
идей субъективизма (конструктивизма) и объективизма
(структурализма). Его суть сводится к следующему:
структура (социальный порядок, социальные институты
и организации) конструируется и воспроизводится только
через взаимодействие людей. Будучи воспроизведенной
в их социальных практиках, структура приобретает
устойчивый характер, усваивается в качестве привычки,
габитуса и в таком качестве превращается в фактор
навязывания людям определенных форм поведения.
Отношение
к
действительности,
соответственно,
предполагает двойную связь, двойную структурацию: во–
первых, социальная действительность структурирована
со стороны существующих объективно, не зависимо
от сознания и воли агентов социальных отношений,
которые решающим образом воздействуют на практики,
восприятие и мышление индивидов. Во–вторых,
социальная действительность структурирована со
стороны представлений людей о социальных структурах
и об окружающем мире в целом, оказывающем обратное
воздействие на первичное структурирование. Таким
образом, принцип двойного структурирования социальной
действительности, как неоднократно подчеркивал
сам П. Бурдье, позволяет восстановить нарушенное
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смысловое равновесие между объективными структурами
и субъективными смыслами, между «институционально
предписанным» и «субъективно переживаемым», сместив
при этом исследовательский фокус на символические
структуры, упорядочивающие социальную жизнь.
Для социокультурного подхода принцип двойного
структурирования становится ключевой идеей. Уже в
самой дефиниции «социокультурного» заложено пони
мание корреляции между культурной семантикой (субъек
тивно полагаемыми идеями, ценностями, смыслами,
образами) и структурой (ограничениями, которые задают
соответствующие рамки субъективным интерпретациям и
формам активности). В поддержку этого тезиса сошлемся
на авторитет К. Леви–Стросса, который полагал, что
ментальное и социальное растворены друг в друге, будь
то в обществе, социальном институте, организации,
семье или в любом другом явлении, где присутствует
человек [11]. При этом речь идет не о тождестве и не
о противопоставлении, но синтезе и диалектическом
взаимопроникновении «культурного» и «социального».
Социокультурная аналитика склонна скорее утверждать
«неидентичность» социального и культурного, под
черкивать специфическую, нередуцируемую до конца к
социальному, хотя отнюдь не безразличную к последнему
субстанциональность культурных феноменов. Особен
ности форм корреляции между «культурным» и «со
циальным», описал российско–американский социолог
П. Сорокин, формулируя идею «неразрывной триады» –
личности, общества и культуры, образующих своего рода
матрицу («родовую структуру») всех социокультурных
явлений» [16, с. 218]. В сорокинской идее «неразрывной
триады» отчетливо присутствует взгляд на феномены
социальной реальность (социокультурной реальности,
если строго следовать терминологии самого П. Сорокина)
как на такие, что формируются из массы субъективных
ощущение и объективных интерпретации/репрезентаций,
сопряженных не по принципу субординации, а скорее по
принципу субсидарности (взаимодополнительности).
Методологически это выразилось в необходимости
принимать во внимание тот факт, что субъективно
полагаемые смыслы и значения, то есть культурная
семантика, задающая модус практической активности
субъекта, неотделимы от социальных условий, их
производящих, от системы отношений, в которых они
проявляются. Другими словами, за индивидуальными
субъективно–смысловыми конструкциями, за личным
человеческим выбором, и даже за спонтанными действиями
всегда обнаруживается социально–структурирующее
начало. На это обстоятельство указывает и М. Мерло–
Понти. «В плоти случайного, – резюмирует философ, –
есть своего рода структура, нечто вроде сценария, и эта
структура, или сценарий, препятствует многообразию
интерпретаций и даже составляет их глубинное
основание» [14, с. 39]. Вместе с тем, очевидно, что
«объективные» признаки репрезентации не могут быть
независимыми от «культурного фона», от субъективно
осмысленных схем действия.
С позиции такой взаимодополнительной оптики,
очевидно, что понимание социального возможно
только на основе экспликации культурных смыслов, в
него заложенных. В этой связи, один из крупнейших
американских социологов Дж. Александер, обосновывая
предложенный им проект культуральной социологии
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(«cultural sociology»), заявляет следующее: «Этот подход
к работе социолога, высвечивающий человеческую
сторону социальных феноменов. То есть это попытка
акцентировать способы восприятия и производства
социальной жизни активным агенством человеческих
существ, которые помещены в переплетение смыслов,
ими самими сотканных» [2, с. 5–10]. Как видим,
Дж. Александер оспаривает взгляд на культуру как на
внешнее окружение социального действия. Напротив,
культура, выступая «внутренним жизненным текстом,
который поддерживается знаками и символами, находя
щимися в сложной внутренней взаимосвязи» [3, p. 145],
является смысловой тканью самой социальной жизни.
Культур–социологический подход, таким образом,
предлагает «новое обоснование» социальной реальности
как реальности смысловой, где культура, соразмерная
человеческому бытию, предстает его конститутивным
и конструктивным основанием. Это теоретическое
допущение, отмеченное наряду с Дж. Александером
многими исследователями (в частности А. Щютцем,
П. Бергером, Т. Лукманом, Н. Элиасом, Ф. Тенбруком,
М. Фуко, С. Холлом, П. Бурдье), предполагает признание
за социальными фактами, событиями, процессами,
феноменами наличия плотной ткани культурных кодов,
моральных универсалий, символов, дискурсов.
Далее, руководствуясь сказанным, сосредоточим
непосредственное внимание на одном из ключевых
положений культурной аналитики, а именно – теоре
тическом положении о динамической взаимодопол
нительности «культурного» и «социального» планов
реальности. Применительно к интересующему нас
феномену акцент на социокультурность предполагает
понимание того обстоятельства, что архитектоника
приватности (ее возможные фигурации, «объективные»
атрибуты репрезентации) в целом обусловлена комплексом
взаимозависимых «причиняющих сил» (в терминологии
Дж. Александера) – культурных («единовременным
культурным качеством» как выразился П. Сорокин),
социальных (спецификой социальной организации
общества), персональных (нашим личным восприятием и
переживанием окружающего мира). При этом невозможно
выделить главную «причиняющую силу», поскольку все
они «встроены» друг в друга. Иными словами, феномен
приватности сам по себе субъективен, но одновременно
персональные смыслы приватности структурированы
кодами языка, коллективно разделяемыми представ
лениями, институтами социального контроля, что
делает приватность также и социальной. В свете всего
вышесказанного, очевидно, что приватные смыслы
и значения напрямую или косвенно легитимируются
и санкционируются репрезентативной культурой,
приписывающей (и одновременно предписывающей)
субъекту типичные представления о «дозволенном»,
«приемлемом», «желаемом» поведении в этой сфере.
В данном случае, используя вслед за Ф. Тенбруком [17]
и Л. Иониным [9, с. 76] категорию репрезентативности
применительно к процессам смыслопроизводства при
ватности, мы привлекаем внимание к тому факту, что
содержательные представления о приватной семантике
существуют только в культурных репрезентациях,
образующих, в свою очередь, матрицу индивидуальной
практической активности субъектов. Активно принимая
либо пассивно признавая репрезентативные определения
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«ситуации приватности», индивид, тем самым, включается
в процесс «объективации субъекта объективации»
[7, с. 10]. В результате, «присваивая» социальный
опыт как опыт внешнего мира, индивид формирует
собственную персональную реальность, к которой имеет
привилегированный доступ.
Приватная жизнь социальна и в том, что, она, хотя и
является в полном смысле личным делом каждого (и не
рассчитана на критическую рефлексию и коллективное
обсуждение), тем не менее, конституируется в комму
никации и интеракции с другими людьми. Как
полагает Ю. Хабермас, в каждом коммуникативном
акте устанавливается соотнесенность внутреннего
мира с миром внешним [19]. Именно в процессе
коммуникации формируется жизненный мир –
своего рода социокультурный фон, окружение для
социальной практики, интерсубъективный запас знаний,
аккумулированный в языке. Аналогичным образом и
сфера приватного, будучи «имманентно» включенной
в структуру жизненного мира, всегда является
интерсубъективным миром культуры, который, если
следовать логике А. Щюца, « <…> предстает перед
нами как смысловой универсум, совокупность значений,
которые мы должны интерпретировать для того, чтобы
обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с
ним» [21, с. 130]. В этой связи можно предположить, что
приватная реальность, выступая продуктом субъективных
интерпретаций, сложным образом конструируется (в
данном контексте этот термин представляется наиболее
уместным) через систему коллективных представлений.
Продолжая традицию А. Щюца, его ученики –
П. Бергер и Т. Лукман, сосредоточили непосредственное
внимание на механизме социального конструирования
реальности [4, с. 153–154]. Авторы поставили перед
собой проблему выработки такой концептуальной
оптики, которая позволила бы рассматривать социальный
порядок как непосредственно данную нам реальность
(то есть как «объективную реальность»), и вместе с тем
как конструкт, смысловые основания которого (значения,
символы, ценности) создаются и воспроизводятся в
процессе непрерывных повседневных взаимодействий.
В свою очередь, механизм социального конструирования
реальности подразумевает следующие процедуры:
– процедура хабитуализации («опривычивание»,
превращение реальности в «очевидную», «нормальную»,
«повседневную», в «само собой разумеющуюся»).
Так, в ситуации советской реальности «само собой
разумеющейся» была установка на то, что приватные
желания следует держать в тайне или, по меньшей мере,
не публизировать. В частности, совершенно невозможно
было представить, к примеру, раскрепощенную
телесность и сексуальность в советских телевизионных
репрезентациях. В этом плане весьма примечательна
ставшая крылатой фраза «В СССР секса нет!» (в
оригинальном высказывании речь шла о присутствии
сексуальных сюжетов в телевизионной рекламе). Что
же касается постсоветских (в том числе и украинских)
реалий, то здесь «очевидность» кардинально иная. В
современных визуальных репрезентациях сексуальное
наслаждение, плотские желания предстают «во все
своей славе и красе» [5, с. 52]. И уже вместо старых
запретов «само собой разумеющейся» становится жизнь
в атмосфере «террора оргазма» [5, с. 28];
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– процедура типизации, без которой существование
людей в социокультурном пространстве было бы вообще
невозможно. Типизация – подведение повседневных
действий и взаимодействий под привычные/типичные/
повторяющиеся образцы (классы объектов) – придает
смысл любым, даже новым явлениям и, тем самым,
встраивает их в жизненный мир в качестве знакомых,
а потому понятных и «само собой разумеющихся».
В этом отношении стоит отметить, что современная
типизация приписывает типу личности и типу действия
максимальную рационализацию и коммерциализацию
интимной жизни. На фоне «экономики либидо»
(Ж.–П. Лиотар) «все переворачивается с ног на голову:
сексуальное желание из подозрительного превращается в
принудительное, а тот, кто уклоняется, навлекает на себя
подозрение в том, что он серьезно болен» [5, с. 28]. Тем
самым, совокупность типизаций образует повседневную
реальность, при этом у каждого взаимодействия, у каждой
ситуации схема типизации и заложенный в нее смысл
(социальный запас знаний) свой. Процедуры типизации,
тем самым, ответственны за создание смысловых связей
между явлениями социального мира [1, с. 87]. Результатом
процедур типизации является создание коллективных
представлений, социального запаса знаний, который
включает «знание моей ситуации и ее пределов» [4,
с. 72–74], закрепленных в языке повседневности (языке
имен, вещей и событий). Выступая «типизирующим
медиумом, посредством которого передается социальное
знание» [21, с. 132], язык сохраняет в себе все возможные
типические схемы повседневного опыта. «Благодаря
использованию языка каждый человек участвует в
процессах социального распределения знания, включаясь
в разнообразные смысловые контексты и восполняя
смысловой запас типичных конструкций» [10, с. 11].
Руководствуясь сказанным, в качестве поясняющего
примера типизаций приватного опыта, обратимся к
советскому социокультурному контексту. Как известно
идеал полноценной частной жизни с трудом вписывался
в официальную риторику советской власти, призванную
сместить акценты с личного на общественное.
Любовь, интимность, желание хотя бы минимального
комфорта и уюта (заклейменное в пропагандистском
дискурсе как «мещанский уклон») – одним словом
все эти аспекты приватного бытия не должны были
препятствовать реализации идеологических целей
государства. Собственно говоря, частную сферу в
условиях советского общества вполне можно было бы
включить в перечень «не–фактов». Именно так Юрий
Лотман предложил называть все то, что «доминирующая
культура пытается вытеснить на периферию собственного
культурного пространства» [12, с. 303]. Одна из практик
вытеснения приватности с политической и культурной
сцены подразумевала «форматирование» официального
языка. Речь идет об устранении из дискурса вопросов
сексуальности, телесности, эротики и т.п. Вот что пишет
по этому поводу российская исследовательница Альмира
Усманова: «Советская культура в целом была культурой
весьма пуританского (и часто ханжеского) отношения к
сфере интимных отношений. Негласные табу на публичное
обсуждение этих вопросов (начиная с конца 1920–х гг.)
образовали зияющую дыру в лексиконе советских людей,
не способных даже на приеме у врача сообщить что–либо
внятное «про это». Не случайно, в постсоветское время
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большинство терминов, касающихся интимной сферы –
от мастурбации и репродукции до эксгибиционизма –
были нами заимствованы из английского языка» [18,
с. 26]. Как сказал бы А. Щюц, титипические схемы
приватного опыта, будучи исключенными из сферы
релевантных коммуникаций, закономерно не получили
соответствующего закрепления в языке;
– процедура институционализации – динамический
процесс возникновения, установления и воспроизвод
ства социального порядка – предполагает закрепление
типизаций – того совокупного запаса знаний,
коллективных представлений, которые конструируются
индивидами в процессе взаимодействия, в виде
институтов
–
«объективированных,
обладающих
статусом фактичности типизаций действий и деятелей»
[4, с. 92–101]. Из таких «упорядоченных» типизаций
рождается объективированный социальный мир, кото
рый «переводится в индивидуальное сознание в ходе
социализации» [4, с. 102]. Если принять во внимание
тот факт, что институты по отношению к субъекту
действуют как принудительная сила, задающая систему
символических предписаний (через установление
ритуалов, норм, правил, запретов, ограничивающих
индивидуальный опыт), понятными выглядят процессы
институциональной
реконфигурации
приватных
конструкций в постсоветских реалиях. Из маргинальной
сферы жизни в советском обществе приватность
превращается сегодня в центральную, приобретает
совершенно иной смысл, схемы типизации и топологию;
– процедура легитимации – объяснение и оправдание
существующего социального порядка, смыслы которого
усваиваются в процессе социализации. Легитимация
«объясняет» институциональный порядок, предоставляет
когнитивные и нормативные его интерпретации,
включающие как примитивные объяснения, даваемые
родителям своим детям, так и сложные построения,
включающие научные. Философские, мифологические
систем, политические идеологии и пр. [4, с. 103–104]. К
этому следует добавить только одно – тот символический
смысл, который приобретает для человека приватная
жизнь всегда лежит в основе процессов легитимации
«символического универсума», становящегося своеоб
разной «фабрикой значений» (П. Бергер, Т. Лукман),
из которой человек черпает ресурсы для жизненного
мира). Говоря на языке драматургической социологии
(И. Гофман), каждый символический универсум
(«театр») имеет свой репертуар, свой набор «спектаклей»
повседневной жизни, то есть логически законченных
устойчивых ситуаций социального взаимодействия,
ограниченных во времени и пространстве, содержащих
определенную культурную программу, поведенческие
фреймы. Например, современная приватная жизнь
включает в себя более или менее привычные серии
«спектаклей» под названием «мое личное пространство»,
«я наедине с собой», «домашний мир», «забота о теле»,
«интимные отношения», «друзья», в рамках которых
само собой разумеющимся является право человека
лично определять и контролировать пространственно–
временные границы собственной автономии, формы
реализации своих желаний, вкусов.
В качестве выводов, подчеркнем следующее:
принимая в расчет концептуальные ресурсы социального
конструктивизма,
социальной
феноменологии
–
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теоретических истоков культурной аналитики – можно
утверждать, что приватность, будучи социокультурным
феноменом, не является в строгом смысле субъектив
ной реальностью, поскольку смыслы приватности
задаются, типизируются, сигнифицируются социально,
объективизируются
институциональной
матрицей
репрезентативных культурных значений («культурным
универсумом»). В то же время приватность не является
сугубо объективной: будучи результатом осмысленных
субъективных интерпретаций, ее содержательные смыслы
всегда индивидуальны. Тем самым, исследовательский
потенциал социокультурнрного подхода, фокусирующего
внимание на сложной взаимозависимости «социального»
и «культурного», не только снимает классическую эпис
темологическую оппозицию «объективизм vs. cубъек
тивизм», он обладает конкретным объяснительным
ресурсом для метатеоретического описания/наблюдения/
понимания социальной реальности (в ее конкретной фено
менологии), основанного на комплексной аргументации.
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Sociocultural analysis as a methodological strategy in the
conceptualization of the phenomenon of privacy
The article discusses the heuristic possibilities of social and cultural analysis
in the conceptualization of the phenomenon of privacy. With special emphasis on one
of the key theoretical provisions – principle of dynamic complementarity «cultural»
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and «social» realms. In methodological terms, it means the realization of a stable
dependence private sphere from the «cultural stylistics». It is argued that privacy as
a sphere of the phenomenal experience is subjective in nature, similarly constituted
with a dynamic system of interactions with cultural representations, ideology, social
institutions. In such a sociological perspective, the idea of privacy as an autonomous
reality seems illusory. Privacy is a part of the movable structure, which forms the
subject itself, which is included in the objective social relations (social structure),
although the subjects hardly recognize their existence. It is therefore important to
establish the relationship between individual interpretive efforts and the complex
structural constraints, contextual links relevant to the historical situation that lay at
the basis of these interpretative processes.
Keywords: privacy, social and cultural analysis, social constructivism,
phenomenology.
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Соціокультурний аналіз як методологічна стратегія
концептуалізації феномена приватності
Розглядаються евристичні можливості соціокультурного аналізу
в концептуалізації феномена приватності. При цьому особливий акцент
робиться на одному з ключових теоретичних положень – принципі
динамічного інтерфейсу «культурного» та «соціального» планів реальності.
Методологічно це означає усвідомлення стійкої залежності приватної сфери
від «культурної стилістики». Стверджується, що приватність, яка виступає
сферою феноменального досвіду, суб’єктивного за своєю природою, водночас
конституюється в динамічній системі взаємодії з культурними репрезентації,
ідеологією, системою соціальних інститутів. Виходячи з такої соціологічної
перспективи, уявлення щодо приватності як автономної реальності здається
цілком ілюзорним. У цьому плані приватність виявляється частиною тієї
діалектично рухомої конструкції, яку формує сам суб’єкт, залучений до
об’єктивних соціальних відносин (соціальних структур), хоча самі суб’єкти
навряд чи визнають їх існування. Тому так важливо встановити залежність
між індивідуальними інтерпретатівними зусиллями й комплексом структурних
обмежень, контекстуальних зв’язків, наявної історичної ситуації, які слугують
підґрунтям цих інтерпретатівних процесів.
Ключові слова: приватність, соціокультурний аналіз, соціальний
конструктивізм, феноменологія.
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Філософсько–антропологічне осмислення
сучасної пропаганди
Досліджено пропаганду як різновид масової комунікації, що стає
невід’ємною складовою суспільного життя. Такий підхід до пропаганди
започаткований Е. Бернейсом, який пізніше отримав концептуалізацію в Ж.
Елюля, у відповідності до якої ефективність пропаганди обумовлюється
бінарним функціонуванням попередньої пропаганди та цілеспрямованої
пропаганди–агітації. Ця модель була осмислена з позицій філософсько–
антропологічного підходу, який формує міждисциплінарне поле гуманітарних
і прикладних наук, що дозволяє розкрити нові особливості досліджуваного
явища у взаємозв’язку з проблемою людини. Такий підхід дозволив простежити
розвиток пропаганди у взаємозв’язку зі зміною розуміння сутності людини.
До того ж розкрито глибинні антропологічні засади, на яких ґрунтується
вплив сучасної пропаганди, – через загальний смисловий контекст, у який
занурена людина, що формується на основі значущих символів і міфів; через
емоційну частину людського мозку, яка вимикає раціональність і робить
людину схильною до нового типу вчинків; через міметичну діяльність людини.
Результати дослідження сприятимуть підвищенню медійно–інформаційної
грамотності населення, яка сьогодні стає одним з найголовніших факторів
суспільного розвитку. Також окреслено загальний вектор використання
сучасної пропаганди на благо суспільства і держави.
Ключові слова: пропаганда, комунікація, попередня пропаганда,
пропаганда–агітація, антропологія, мімезис, міф, досвід.

Сучасне ставлення до пропаганди є розмитим,
неоднозначним, але переважно негативним, що не
дивно, враховуючи ті історичні обставини, за яких вона
розвивалася у минулому сторіччі. До початку ХХ ст.
термін «пропаганда» не мав негативних конотацій і часто
означав інформування про щось. Негативне ставлення
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до пропаганди у світі сформувалось через військову
пропаганду Першої і Другої світових війн. В українському
суспільстві після розпаду Радянського Союзу було
накладено своєрідне табу на пропаганду у зв’язку із
питаннями державної ідеології. Тому сама згадка про неї
викликає відразу та бажання дистанціюватись. Подібна
реакція набула ознак ледве не умовного рефлексу. При
тому, що пропаганда існує протягом усієї історії людства.
Проте її роль у суспільному житті змінювались.
Життя людини у традиційному суспільстві пере
бувало у відносно автономній локальній спільноті, як
правило з моноетнічною соціокультурною системою із
власними просторово–часовими вимірами, базовими
духовно–культурними цінностями, довгостроковими
(інваріантними) економічними і суспільно–політичними
структурами та культурними зв’язками. У таких
суспільствах значуща інформація передавалась соціо
культурною традицією від покоління до покоління в
усній формі, далі у писемній, тому на той час не існувало
потреби у цілеспрямованому поширенні ідей, переконань
тощо. До того ж обсяги інформації були незначними. Разом
з тим, вже можна вести мову про зародження пропаганди
як мистецтва переконання, якому на професійному рівні
навчали софісти.
За доби модерну ситуація змінюється разом із
формуванням складних за структурою суспільств із
самодостатніми індивідами, котрі наділені свободою
вибору у всіх сферах життя. Місце релігії поступається
ідеології, обсяги інформації збільшуються і роль
пропаганди починає зростати. Проте визначальною вона
стає, починаючи з ХХ ст. (у зв’язку з її роллю у світових
війнах, політиці та бізнесі). А в умовах інформаційного
суспільства вона стає невід’ємною складовою частиною
сучасного життя. Через постійне зростання кількості
різноманітної інформації, сучасна людина фізично
неспроможна сприйняти та критично проаналізувати
оточуючий інформаційний простір для формування
власного погляду та орієнтації у суспільному житті.
Сучасний активний розвиток пропаганди обумовле
ний, з одного боку, бажанням комунікаторів формувати у
цільової аудиторії бажане ставлення до чогось, суспільне
схвалення стосовно чогось, певні бажання та переконання.
До того ж пропаганда завжди використовується як засіб
управління та контролю у гетерогенних суспільствах.
Тому жодна держава не може існувати без пропаганди.
А з іншої сторони, «живучість» пропаганди обумовлена
особливим становищем людини у світі. Йдеться про
антропологічну залежність людини від зовнішніх
орієнтирів, а саме символів, знаків, тобто різноманітної
інформації для орієнтації у світі. Від природи людина
наділена мінімальною кількістю генетичних програм
(інстинктів), на відміну від інших живих істот, тому
залежна від негенетичних орієнтирів [6, с. 56]. Таким
чином, інформація виявляється невід’ємним атрибутом
людського життя. Звісно, пошуки інформації людина
здатна здійснювати самостійно, проте за своєю сутністю
людина – істота соціальна, а життєдіяльність кожного
суспільства неможлива без засвоєння спільних базових
настанов, цінностей, уявлень тощо для поступального
суспільного розвитку. До того ж суспільство потребує
механізму прийняття рішень для відповідей на складні
питання та координації дій, тому й зростає роль
пропаганди.
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Відповідно, варто відкинути стереотипне сприйняття
пропаганди. Сьогодні вона потребує нового філософського
осмислення, враховуючи нові історичні обставини та
тенденції розвитку інформаційного суспільства, та
переосмислення її ролі в житті людини.
Актуальними для цього дослідження є наукові
розвідки пропаганди як форми комунікації, проведені
Г. Лассуеллом на матеріалах Першої світової війни. Його
дослідження внесли розуміння у сутність пропаганди
та її особливостей, як монологічної форми масової
комунікації. Е. Бернейс вже розглядав пропаганду
як діалогічну форму масової комунікації. У. Ліппман
з’ясував, що формування суспільної думки відбувається
через стереотипи. Досліджуючи проблеми масової
комунікації П. Лазарсфельд сформував двоступеневу
модель пропагандистської комунікації, яка сьогодні
вважається основною. К. Левін увів поняття gatekeeper
(з англ. брамник), що описує процес відбору новин
комунікантом. Цей напрямок був розвинутий С. Холом, а
саме: результативність пропагандистського повідомлення
залежить від інтерпретації комуніканта, яка не завжди
може бути запланованою. Ж. Еллюль здійснив глибоке
філософсько–теоретичне осмислення пропаганди та
виокремив дві концепції пропаганди – ортодоксії та
ортопраксії. Е. Аронсон та Е. Пратканіс досліджували
прямі та непрямі форми пропагандистського впливу.
Е. Херман і Н. Хомський сформували сучасну модель
непрямого функціонування пропаганди як фільтрів, що
формують суспільні новини.
Також дослідженням проблем теорії та практики
пропаганди займались: А. Бєлоусов, Л. Войтасик,
С. Кара–Мурза, М. Кравчук, В. Крисько, Е. Мейо,
Дж. Оруел, І. Панарін, Т. Польська, Г. Почепцов,
В. Сороченко, Б. Цуладзе та інші. Ступінь наукової
розробленості пропаганди та її практичного застосування
у політиці та бізнесі є досить високою, проте наукові
розробки переважно мають психологічний, або
історичний характер. При цьому бракує філософсько–
антропологічних досліджень. Адже в умовах, коли
світ стає все більш керованим, роль пропаганди лише
зростає. Це формує нові умови людського життя, що
мають як позитивні, так і негативні сторони. І тим самим
змінюють людину. До того ж такий підхід є одним із
способів пізнання людини: через вивчення її зв’язків
з об’єктами та іншими людьми, завдяки чому сутність
людського буття оприявнюється всебічно. Саме у цих
смислових координатах продуктивним є філософсько–
антропологічний аналіз, що інтегрує теоретичні та
практичні напрацювання суміжних дисциплін, а саме:
філософії, соціокультурної та історичної антропології,
соціальних комунікацій, психології, нейронаук тощо.
У процесі такої складної міждисциплінарної взаємодії
прикладних і гуманітарних наук та філософської
рефлексії, розробляються нові парадигмальні конструкції
для оцінки досліджуваних явищ, розкриваються їхні нові
особливості та межі у взаємозв’язку з проблемою людини.
Ці вихідні положення визначають принципи, характер та
мету дослідження.
Метою статті є філософсько–антропологічне
осмислення сучасної пропаганди, як невід’ємного
атрибуту суспільного життя людини, виокремити її
антропологічні засади для кращого розуміння механізмів
пропагандистського впливу.
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Дослідження необхідно розпочати з історичної
ретроспективи явища пропаганди для розуміння її
сутності та тенденцій розвитку у взаємозв’язку з
проблемою людини.
До XVI ст. слово «пропаганда» було латинським
терміном, що використовувався у біології та означав
розмноження тварин та рослин. Лише у кінці XVI ст.
воно набуло релігійної конотації – у зв’язку з тим, що
Папа Григорій XIII уповноважив кардиналів поширювати
католицьку віру у нехристиянських землях. Зрозумівши
безнадійність спроб відновлення віри силою зброї
(йдеться про релігійні війни) Папа започаткував
пропаганду як засіб координації зусиль, спрямованих на
добровільне прийняття людьми доктрин церкви. Перше
документально підтверджене використання терміну
«пропаганда» відноситься до 1622 р., коли Папа Григорій
XV заснував Sacra Congregatio de Propaganda Fide
(Священну конгрегацію пропаганди віри) [7, с. 155].
До початку XX століття термін «пропаганда»
переважно означав поширення інформації та не
мав негативних конотацій. Проте, коли його стали
застосовувати для опису тактики переконання, що
використовувалася у ході Першої світової війни, за ним
закріпилось таке визначення – поширення упереджених
ідей та думок, часто з допомогою брехні та обману. До
того ж авторитарну пропаганду активно використовували
всі тоталітарні режими ХХ ст. Е. Бернейс, котрого
вважають одним із засновників сучасної пропаганди,
зауважив, що в англійській мові не існує слова, котре має
настільки спотворене значення. Його сенс змінився під
час Другої світової війни, коли терміном «пропаганда»
стала позначатись абсолютно зловмисна діяльність,
але у первинному визначенні він позначав діяльність
абсолютно легітимну. Будь–яке співтовариство –
соціальне, релігійне чи політичне займається саме
пропагандою, адже масштабне та ефективне поширення та
популяризація ідей (істини) можливе лише за допомогою
організованих та цілеспрямованих зусиль. Пропаганда
стає злом та заслуговує осуду лише тоді, коли її автори
навмисно поширюють брехню, або їх мета є ганебною
дією з погляду загальнолюдського розуміння моралі [3,
с. 15–16]. Отже, пропаганда як така є лише засобом для
поширення інформації, тому її сутність обумовлюється
функціонально. А на суспільне відношення (негативне
чи позитивне) впливає не сама пропаганда, а зміст
поширюваної інформації.
На думку Е. Бернейса, сучасна пропаганда народилась
разом із суспільством споживання, коли із зростанням
виробництва товарів необхідно було навчитись ефективно
стимулювати бажаний рівень попиту [3, с. 60]. А у
сфері політики явище апатії звичайного виборця стало
потужним стимулом для розвитку вміння політиків
працювати з масовою суспільною свідомістю [3, с. 94–95].
Стосовно ідеї, що демократичні суспільства не потребують
пропаганди, французький філософ та соціолог Ж. Елюль
ще у середині ХХ ст. зауважив, що навпаки, тоталітарним
державам пропаганда особливо не потрібна, бо у них
є інші (насильницькі) методи. А ось демократичним
державам потрібна, і вони використовують більш
складні сучасні форми пропаганди [15, p. 235]. Отже,
сучасна пропаганда стає різновидом суспільної масової
комунікації, спрямованої не лише на поширення певної
інформації, але й на формування суспільної думки,
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схвалення та підтримки певних ідей. Тому вона є засобом
координації суспільних зусиль та прийняття рішень, а
також виконує інтегративну функцію у суспільстві.
Узагальнивши механізми поширення та популяризації інформації, що сформувались протягом історії,
можемо виокремити наступні моделі функціонування
пропаганди. Перша має вертикальну суб’єкт–об’єктну
структуру, тобто поширення інформації відбувається
за елементарною схемою комунікації від комуніканта
(відправника) до реципієнтів (адресата) [13, с. 12].
Це монологічна пропаганда, що ґрунтується на схемі
«стимул–реакція», в якій суб’єктом здійснюється
комплексний і систематичний вплив на об’єкт, що
характеризується імперативним спонуканням до дій
або зміни переконань, навмисністю і відносно сильним
тиском. До того ж у ній не передбачається механізму
зворотного зв’язку. Така модель функціонування
пропаганди виявляється ефективною за рахунок
зовнішнього тиску та примусу на реципієнтів. У
політичних термінах це – авторитарна пропаганда, при
таманна державам з тоталітарними формами правління.
Натомість інша модель пропаганди має суб’єкт–суб’єктну
горизонтальну структуру і є інтерактивною масовою
комунікацією із зворотнім зв’язком, де суб’єктами є
комуніканти та комунікатори. Такий вплив здійснюється
доволі м’яко і майже непомітно. Таку пропаганду
Е. Бернейс, Ж. Елюль, Е. Аронсон, Е. Пратканіс та
інші дослідники визначають як тотальну і послідовну
діяльність, що має наукове підґрунтя досягнень психології,
антропології, соціології, культурології тощо, спрямовану
на інформаційне оформлення подій з метою формування
суспільного відношення до них, яке може бути активним
чи пасивним. Тобто це інструмент завоювання суспільного
схвалення та підтримки, без якого у сучасному суспільстві
не обійтись і який активно продовжує розвиватись [3,
с. 19–22; 15; 1; 2; 11].
Філософсько–теоретичне осмислення пропаганди
здійснив Ж. Елюль і виокремив концепції ортодоксії та
ортопраксії [15, p. 25–32]. Аналіз цих теорій показує їх
безпосередній взаємозв’язок із розумінням проблеми
сутності людини. Концепція ортодоксії полягає у
тому, що пропагандистський вплив спрямовується на
зміну переконань, тобто це формування прихильності
комунікантів до певних доктрин. Натомість сутністю
ортопраксії є приєднання комунікантів до певної дії і вплив
на них через дію. Концепція ортодоксії сформувалась
ще у XVIIІ ст. і ґрунтується на антропологічних засадах
розуміння проблеми людини доби Просвітництва як
розумної істоти. Тобто сутнісною ознакою людини
вважався розум, завдяки якому людина орієнтується та
діє у світі. Відповідно до цих уявлень сформувалась
концепція пропаганди–ортодоксії, що спрямована на
зміну світоглядних установок.
Проте в подальшому еволюція пропаганди розгор
нулась у напрямку пропаганди–ортопраксії, яка ґрун
тується на сучасних концепція розуміння проблеми
людини, однією з яких є тілесність. Поняття тілесності
є одним з центральних для сучасної антропології
та філософії. Розуміння тілесності як стабілізуючої
структури і єдності досвіду дозволяє подолати
одвічну антропологічну проблему дихотомії душі й
тіла. Тілесність розуміється як особливе утворення –
неусвідомлений горизонт людського досвіду, існуючий
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до всякого мислення. Свідомість людини завжди тілесно
локалізована і формується не з конструкції «я думаю»,
а з конструкції «я можу», тобто сприйняття і розуміння
оточуючого світу опосередковано тілесністю [10, с. 48–
50]. Отже, тілесність розуміється як онтологічна категорія,
що визначає буття людини у світі, тому вона недосяжна
для рефлексії і є первинною. Відповідно, вплив на людину
через досвід є набагато глибшим ніж логічне переконання.
Вплив на людину через тілесність здійснюється
завдяки антропологічній здатності міметичної діяль
ності (від грец. mίμησις – наслідування; йдеться про
тілесне повторення). Як зазначає відомий антрополог
К. Вульф: «Людське тіло є результатом багатьох міме
тичних процесів, у яких відбувається не просто
імітація, але активне присвоєння культурного знання.
У цих міметичних процесах відбувається створення,
передавання і трансформація культури. При цьому
центральну роль відіграє перформативність тіла та
тілесні інсценування» [5, с. 17]. Така здатність людини
до імітації та наслідування пояснюється сучасними
дослідженнями нейрофізіології дзеркальних нейронів
головного мозку, що активізуються під час спостереження
за досвідом інших людей, а також імітації та наслідування
чужого досвіду. Вони відіграють роль медіатора між
сенсорними і моторними відділами кори головного
мозку. Дзеркальні нейрони відіграли вирішальну роль
в антропогенезі, адже здатність наслідування, імітації
є базовими для розвитку мови і мовлення, навчання,
емпатії, розуміння свідомості іншого [8, с. 4–14]. Тому,
незважаючи на видиму автономність діяльності, людина
завжди орієнтована на інших. Отже, пізнання, навчання і
вплив на людину здійснюються не лише через свідомість,
але й через її тілесність (відчуття і досвід). Саме на цих
засадах ґрунтується концепція пропаганди–ортопраксії,
згідно з якою вплив на комунікантів здійснюється через
діяльність. Унаслідок такого впливу формується готовність
комунікантів до подальших дій, що й призводить зрештою
до трансформації світогляду у бажаному для комунікатора
напрямку. У цьому сутність різноманітних мітингів,
демонстрацій, флешмобів, марафонів тощо, які стають все
більш популярними. Отже, бажані установки та погляди
все частіше закарбовуються у свідомості через тілесний
досвід.
Пряме переконання широких мас є малоефективним,
тому що процес аргументації є доволі тривалим. До того
ж завдяки здатності інтерпретації інформації комунікан
тами та виникаючими зворотними питаннями цей процес
може бути доволі тривалим. Тому часи, коли маси
переконували словом, лишились у минулому. Тепер їх
«переконують» через дію, а дії, не завжди є наслідком
переконань. Якщо вести мову про переконання, то
переконують не широкі маси, а лише лідерів груп, до
прикладу яких приєднається решта тих, хто їх підтримує.
Складнощі з прямим переконанням призвели до
розвитку пропаганди у напрямку непрямого переконання.
Його сутність у тому, що комуніканти підштовхуються до
бажаного погляду несвідомо, унаслідок чого у свідомості
людини формуються переконання–вірування (з англ.
beliefs). Їх не потрібно ототожнювати з релігійною вірою,
це перш за все некритичне сприйняття інформації. Таке
розуміння є не результатом раціонального осмислення,
а наслідком приєднання до поширюваного пропагандис
том захоплюючого образу [1]. Такий різновид нової
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пропаганди є майже непомітним у порівнянні з пропа
гандою прямого переконання, адже комуніканти
часто вважають сприйняті ідеї чи прийняті рішення
власними, а не результатом пропагандистського впливу.
Проте спільним для будь–якої пропаганди є те, що
пропагандистські повідомлення несуть у собі емоційне
забарвлення. Спочатку воно стимулює у комунікантів
відчуття та уявлення, далі виникають певні емоції, а потім
за допомогою мислення включається апарат пам’яті. А
від того, які емоції викликає пропаганда, розрізняють
конструктивну (творення, просвіти, стійкості, героїзму)
і деструктивну (руйнування, розбрату, залякування,
відчаю) пропаганду.
Варто зазначити, що концепція пропаганди–ортопрак
сії співпадає з міждисциплінарним напрямком нейро–
лінгвістичного програмування у розумінні примата
діяльності над думками. Нейронауки свідчать, що будь–
яка дія і будь–який стан людини визначається певною
комбінацією нейронних зв’язків у мозку людини. При
цьому нейронні зв’язки між клітинами мозку постійно
оновлюються унаслідок розвитку та отримання нового
досвіду. Зв’язок з нейронними зв’язками опосередкований
мовою. Таким чином, з мовою у людини спаяний весь
тілесний досвід і тілесна пам’ять. Тому через мову
можна «програмувати» людину на бажану діяльність [4].
На цих даних ґрунтується вимога сучасної пропаганди
щодо формування певних рефлексів, або якорів у місцях
виникнення лакун у людській поведінці, котрі стають
у подальшому важелями для залучення комунікантів
до бажаної діяльності у потрібний момент часу. У
відповідності до теорії когнітивного дисонансу людина
не може довго перебувати у стані невідповідності між
двома когнітивними елементами – переконаннями
та досвідом. Отже, зміна переконань у комунікантів
відбувається через отриманий досвід.
Концепція ортопраксії вимагає функціонування про
паганди у бінарному режимі – попередньої пропаганди
та цілеспрямованої пропаганди–агітації. Попередня
пропаганда є непомітною на перший погляд, адже
спрямована на створення загального соціокультурного
та суспільно–психологічного контексту, в який занурені
комуніканти. Тобто її завдання полягає у формуванні
масових звичаїв та певного образу життя, тому вона
впливає повільно, але постійно і послідовно через міфи,
ритуали та стереотипну поведінку. Унаслідок такого
м’якого впливу комуніканти несвідомо сприймають та
засвоюють певні критерії оцінки і вибору, при цьому
вважають їх власними [14, с. 280]. Попередня пропаганда
має багато спільного з виховною діяльністю, проте вона
не вдається до вказівок та заборон, як це трапляється у
педагогіці. Натомість вона діє м’яко через привабливий
приклад, або шляхом створення моди на певні способи
поведінки. Метою попередньої пропаганди є формування
готовності комунікантів до дій, які не завжди визначені
завчасно, саме тому цілі постійної попередньої
пропаганди не завжди очевидні для поточного моменту.
Натомість метою цілеспрямованої пропаганди–агітації
є потреба у мобілізації на конкретну дію чи реакцію
у певній ситуації. Варто зазначити, що таке бінарне
функціонування пропаганди не заперечує роботу
з ідеями, символами та суспільною думкою, але ця
сфера належить до цілеспрямованої пропаганди–агітації
[2, с. 172].
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Ефективність сучасної пропаганди обумовлена
періодичним переживанням спільного колективного
досвіду, формуванням у комунікантів умовних рефлексів
та створенням міфів. Умовні рефлекси формуються
під час навчання, так, щоб певні слова, знаки, символи,
люди, факти викликали у комунікантів певні реакції.
Протягом 12 річного ґрунтовного дослідження ритуалів
і жестів, К. Вульф дійшов висновків про те, що ритуали
та ритуалізація є засадовою діяльністю у вихованні
та соціалізації людей. Вони структурують життя та
допомагають включитись в існуючий соціальний порядок.
До того ж ритуали представляють соціальну пам’ять таких
суспільних об’єднань як родина, груп однолітків та інших
колективів. Міметичне навчання забезпечує інтроекцію
образів, уявлень про інших, події та ситуації [9, с. 105].
Таке практично засвоєне знання сприяє тому що індивіди
можуть спільно навчатись та діяти. Дослідження також
показали, що спільні ритуали можуть стати інструментом
конструктивної переробки культурних розрізнень та
формування загальної спільності. Це все формує умови
для ефективного функціонування пропаганди.
З іншої сторони, створюються міфи, котрими живе
людина і які відповідають її відчуттям сакрального. Під
міфом мається на увазі всеохоплюючий чуттєво насичений
образ, ідеалізований спосіб бачення бажаних прагнень,
що втратили матеріально–практичний характер – цей
образ настільки захоплюючий, що витісняє у свідомості
індивідів все, що йому не відповідає. Саме такі образи
підштовхують людину до певних дій. Адже міф чітко
структурує реальність на добро/зло, тому, сприймаючи
міф, комунікант захищає добро та відкидає зло, інколи
може боротись проти нього.
Дієвість міфології обумовлена глибокими антропо
логічними засадами. Однією з основних потреб людини
є необхідність пояснювати світ та своє місце у ньому, а
також виражати власне відношення щодо нього. І саме за
допомогою міфу людина почала осмислювати світ, тому
першою історичною формою світогляду є міфологічний,
на зміну якому прийшли релігійний та філософський. Саме
тому міфи нікуди не зникають. Вони існують у знятому
вигляді, як невід’ємна складова частина індивідуальної та
колективної свідомості і активізуються у потрібний час.
Глибоке вивчення міфологічного мислення дозволило
К. Леві–Стросу дійти висновків про те, що «міфи дають
людині логічну модель для розв’язання протиріч» [9,
с. 206]. Тобто, міф має здатність пояснювати різноманітні
та складні явища суспільного життя у простій та
зрозумілій формі, до того ж міфи зберігають і пропонують
певну логіку дій, або набір програм для прийняття
рішень та розв’язання складних суспільних протиріч.
Окрім цього, міфи виконують захисну функцію тим, що
вносять «ясність» у нестабільність та непередбачуваність
життя. Міфи підтримують цілісну, стабільну та зрозумілу
«картину світу», тим самим вселяють у людину
впевненість у майбутньому і знімають внутрішню напругу
від невідомого. Міфи також захищають людину від
інформаційного перевантаження, адже міф репрезентує
частину життя як зрозумілу, а до решти, що лишається
поза його межами, людина стає нечутливою, тому що поза
міфом немає «прийнятої норми», на яку можна спертись
для розуміння та прийняття рішень у непередбачуваному
навколишньому світі. Живучість міфів обумовлена й
тим, що вони виконують низку важливих суспільних
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та культурних функцій, а саме: інтеграцію суспільства,
збереження та трансляцію від покоління до покоління
соціокультурних надбань тощо. Тому міфи присутні у
багатьох сферах суспільного життя, а саме: мистецтві,
науці, політиці тощо і обов’язково в ідеології та пропаганді.
Для прикладу згадаємо кілька пропагандистських
міфологій, а саме: нацизму, комунізму, демократії, расової
переваги, культових міфів вождів, «русского мира»,
американського образу життя тощо. Отже, коли міф
розвивають протягом тривалого часу – ззовні непомітною,
але клопіткою роботою, він охоплює суспільну свідомість,
занурену у нього, настільки, що йому можуть присвяти
життя не одне покоління людей. Осмислюючи проблеми
пропаганди Ж. Еллюль дійшов висновку, що людину чи
маси можливо мобілізувати на певну діяльність лише
за умови сформованих рефлексів та постійно діючої
міфології [2, с. 181–182]. Адже завдяки міфології у
людини формується певне розуміння світу, система норм
та цінностей, у разі порушення яких людина буде їх
захищати.
Постійно діюча міфологія може бути як історичною,
так і сучасною. Історична міфологія є дієвою, якщо
досвід минулого адекватний для вирішення сучасних
проблем. Сучасна міфологія є цікавою, тому що вона є
живою, тобто має безпосередній зв’язок з реальністю
і дає відповіді на запити сьогодення. Вона формується
спонтанно, коли певні події міфологізуються широкими
масами, а також на професійному рівні (на рівні держави,
у сферах політики, бізнесу тощо). У будь–якому разі
міфологія формується на сильних, яскравих символах
(державних, політичних, загальнолюдських тощо), що
викликають образи, до яких виникає бажання приєднатись.
Така технологія давно активно використовується у рекламі
та ґрунтується на результатах досягнення нейронаук.
Йдеться про вивчення впливу емоцій, стресу, болю на
прийняття рішень людиною. Міфологічні розповіді
сприяють виділенню хімічних речовин, що створюють у
людини позитивні відчуття, які порівнюються з впливом
невеликої долі наркотичних речовин. Деякі оповіді
сприяють виділенню різної кількості окситоцину, який є
модулятором, що викликає довіру, є такі, що впливають
на рівень допаміну, який викликає реакції подобається/
не подобається тощо. Основною тенденцією сучасних
нейронаук є намагання навчитись впливати на поведінку
людей та контролювати її за допомогою певних базових
повідомлень. Проте базові наративи одразу відсилають
до рівня міфології, адже саме міф дає відповіді на
засадові питання людського життя: «що таке добро і
зло?», звідси, «що є справедливим?». Міфи визначають
головне і другорядне, структурують світ на своє/чуже, ми/
вони, минуле/майбутнє тощо. Міфи завжди розповідають
про базові цінності, їх порушення, що викликає
насильство у відповідь. До того ж міфи допомагають
структурувати цінності на сакральні та не сакральні.
Сакральні вирізняються тим, що містять у собі моральний
компонент, на відміну від несакральних, які мають лише
матеріальний. Сакральні цінності визначають поведінку
людини [12]. Таким чином, міфологія завжди має стосунок
до трансцендентного, тому й містить певні аксіоми, що
не потребують раціонального пояснення. Міфологія
виступає у ролі базової матриці, яка наповнюється
певним змістом. Цей процес відбувається спонтанно та
цілеспрямовано – комунікантами–пропагандистами.
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Унаслідок проведеного дослідження можемо зро
бити наступні висновки. Осягання пропаганди в антро
пологічному контексті із філософською рефлексією
дозволило певним чином похитнути стереотипне
розуміння досліджуваного явища та започаткувати
формування нових смислів щодо нього. В умовах
сучасного інформаційного суспільства пропаганда стає
невід’ємною складовою частиною людського життя. При
цьому її роль коливається від негативної до позитивної.
Проте її значення залежить від мети, на яку сама вона
спрямована, адже пропаганда як така – це лише засіб для
її досягнення.
Сучасна пропаганда є доволі ефективною за рахунок
непрямого впливу, який відбувається шляхом її глибокого
проникнення в основи людського життя – міфи, символи
та ритуали. Завдяки цьому формується смисловий
контекст, який відображає певну модель світу і задає
людині базові норми та цінності, критерії вибору та
напрямок дії. При цьому людина відчуває його власним,
а не сформованим для неї комунікантом. Тому одним з
головних завдань кожної сучасної держави є формування
і захист власного смислового контексту через міфологію
та ритуали, символічні моделі національного єднання
суспільства навколо системи значущих цінностей і смислів
в інформаційному просторі. В іншому випадку існуючі
лакуни у суспільстві заповнюють чужі міфи, символи
і, відповідно, смисли, що призводить до формування
нав’язаної ідентичності та втрати незалежності спочатку
в інформаційному просторі, а далі і в цивілізаційному.
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Philosophical–anthropological understanding
of modern propaganda
Propaganda is carried out as a kind of mass communication, which in today’s
society is becoming an integral part of public life. This approach to the study of
propaganda based E. Bernays, afterwards it has been conceptualized by J. Ellul. He
substantiated the effectiveness of propaganda by binary operation of its components:
pre–propaganda and purposeful propaganda–agitation. This model has been
comprehended from the standpoint of philosophical–anthropological approach,
which forms the interdisciplinary field of Humanities and Applied Sciences, allowing
exploiting the new features of the phenomenon under study in conjunction with the
problem of man. This approach allowed us to trace the development of propaganda
in connection with a change in the understanding of man. Besides, revealed the
underlying anthropological principles underlying the influence of modern propaganda
through a common semantic context in which they immersed people, based on
significant symbols and myths; through the emotional part of the human brain that
switches off rationality and makes a person prone to a new type of actions; through
mimetic activities humans. The results will contribute to media–information literacy,
which is now becoming one of the main factors of social development. Also outlined
the general vector of the use of modern propaganda for the benefit of society and the
state.
Keywords: propaganda, communication, pre–propaganda, propaganda–
agitation, anthropology, mimesis, myth, experience.
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Метафизика греческой патристики
Метафизика греческой патристики является выражением двух видов
мышления: «систематической теологии» и «религиозной философии». Логика
патристики становится основанием для метафизической системы, которая
является и персонализмом, и эссенциализмом, и актуализмом одновременно,
так как постулируется онтологическая первичность и сущности и энергии,
и постоянная наличность и сущности, и ипостаси, и их проявленности в
энергиях–акциденциях. Метафизика греческой патристики претендовала на
адекватное описание реальности, как она открывается через очевидности
естественного разума и Откровение, но не претендовала на более глубокое
объяснение реальности. Такая ограниченность предопределила пассивный
характер православного богословия в целом, отсутствие в нем активного
творческого поиска, постоянные попытки «восстановления традиционного
мировоззрения».
Ключевые слова: православная теология, метафизика, логика, греческая
патристика.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Философские и теологические идеи мыслителей
греческой патристики – заметное явление в истории
средневековой философии. Выдающиеся личности своего
времени, воспитанные на лучших образцах античной
культуры и философии, они смогли создать свою
собственную всеохватывающую мировоззренческую
систему, дать собственные ответы на главные философские
вопросы – «Что такое мир?» «Кто такой человек и в
чем смысл его существования?» «Есть ли Бог?» и «Кто
такой Бог?». Святые отцы не стремились к созданию
собственной метафизики, однако это произошло как бы
само собой. Построение собственной теологии, чем бы
исторически оно не было вызвано, обернулось, в том
числе и тем, что теология отцов стала их собственной
философией, их системой метафизики.
Теологию греческой патристики в ее связи с фило
софией исследовали Я. Пеликан, Дж. Мейендорф,
Р. Уильямс. Для нашего исследования методологической
основной стала работа Василия Караяниса «Максим
Исповедник. Сущность и энергии Бога», благодаря
которой мы задались проблемой прояснения логических
оснований метафизики греческой патристики.
Задача нашего исследования – систематически
проанализировать логические основания метафизики и
теологии греческой патристики как персоналистической
онтологии и гносеологии.
Метафизика – основная философская наука, которая
делает темой исследование бытие, существующее как
таковое, подвергает исследованию элементы и основные
условия всего существующего вообще и описывает
значительные, важные области и закономерности
действительного. Безусловно, что у мыслителей греческой
патристики можно отыскать их метафизические взгляды,
и даже реконструировать их метафизику как систему.
Для выполнения этой задачи, на наш взгляд, необходима
концентрация внимания на произведениях тех отцов,
которые, с одной стороны, наиболее «философичны» или
хотя бы «теоретичны», и, с другой стороны, высказывают и
обосновывают взгляды, считающиеся нормативными для
греческой патристики. Список отцов, отвечающих обоим
требованиям, не так велик, как можно было бы подумать,
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ведь выдающиеся теоретики составляют меньшинство
среди множества аскетических, поэтических, полеми
ческих авторов, изучаемых патрологией как греческие
отцы. Очевидно, что текстуальной основой исследования
метафизики греческой патристики могут быть в основном
следующие «избранные отцы». В классической (325–
451) греческой патристике значимыми для изучения
патристической
метафизики
являются
Афанасий
Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов,
Григорий Нисский. В поздней (451–750) патристике
выдающее место принадлежит сочинениям Псевдо–
Дионисия, Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина.
Продолжателями единой традиции метафизики греческой
патристики в более поздний византийский период (VIII–
XV века) были Николай Кавасила, Каллист Ангеликуд
и Григорий Палама. При рассмотрении их сочинений
мы обращали внимание на выявление общего и чаще
всего находили адекватные и глубокие формулировки
общих метафизических положений в текстах Максима
Исповедника. Представляется, что для греческой
патристики Максим имеет на самом деле такое же
значение, как Августин для латинской патристики и
Фома для схоластики. Творчество предшественников в
сочинениях Максима творчески обобщено, а последующие
авторы лишь продолжают его традицию, более или менее
удачно. Очень часто Максим или его непосредственный
продолжатель в деле метафизических построений –
Иоанн Дамаскин дают «ключи» для понимания многих
метафизических концепций греческих отцов. Именно
благодаря Максиму патристическое учение стало не
просто теоретическим выражением христианского
мировоззрения, а особой системой метафизики. В част
ности, Максим завершает начатое каппадокийцами
исследование центральных понятий (категорий) и
основоположений (закономерностей) существующего.
Поскольку эти темы являются предметом для первой из
дисциплин метафизики – онтологии, то Максим вместе
с повторяющим его Иоанном Дамаскиным являются
«образцовыми отцами» для исследования патристической
онтологии. В греческой патристике роль онтологии
выполняла «диалектика», т.е. логика, вся новизна
которой в сравнении с античной и состояла в системе
специфических для греческой патристики понятий и
принципов.
Метафизика греческой патристики отличается тем, что
относительно нее можно ясно различить ее содержание и
ее форму.
Мыслители греческой патристики думали, что находят
содержание своей метафизики уже установленным. О
том, что есть Бог, человек и мир, – об этом говорится в
христианском учении, которое принималось на веру, как
откровение Бога. Принятое на веру является несомненным
для отцов церкви, и эта несомненность или уверенность
делает истины веры для них очевидными. Это своего рода
очевидности веры. Мыслители греческой патристики
были уверены в том, что их христианское мировоззрение
является истиной христианской веры, и не видят
исторической ограниченности собственного понимания
христианства. В тоже время историк философии с самого
начала должен отдавать себе отчет, что христианское
мировоззрение изменчиво, и святоотеческое понимание –
лишь одно из ряда случившихся в истории истолкований
христианства. Нельзя ожидать, что Василий Великий
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будет выражать христианское мировоззрение Киркегора
или Бультмана. Василий Великий выражает свое,
средневековое, христианское мировоззрение. Но при
этом он думает, что выражает христианство вообще,
христианство как таковое. И частично так оно и есть:
выражая христианское мировоззрение средневекового
человека, мыслитель греческой патристики выражает и
христианство вообще.
Не менее очевидной для греческих отцов была и
реальность мира и человека, осознаваемая человеческим
мышлением. Человеческий разум сам по себе
устанавливает очевидные истины о мире, самом человеке,
и даже, кажется и о Боге как Первопричине. Истины
о действительности, устанавливаемые разумом, для
мыслителей греческой патристики, являются адекватным
отражением объективной реальности. Таким образом,
очевидное для веры знание о Боге, мире и человеке с
одной стороны, и очевидное для разума знание о тех же
реальностях – с другой стороны. Но реальность одна, и
истина должна быть одна. А потому необходимо найти
очевидные и для веры, и для разума, истины. Мыслители
греческой патристики отрицали теории двойной истины
и считали, что при полноте познания и вера, и разум, с
очевидностью устанавливают одни и те же истины о Боге,
мире и человеке.
То, что греческие отцы считали содержание
собственной метафизики заранее данным, еще не значит,
что так оно и было. Но громадная доля исторической
правды в утверждении о предзаданности содержания
метафизики все–таки есть. Метафизика греческой
патристики есть попытка выразить определенную
первоначальную интуицию, непосредственное очевидное
понимание действительности. Для греческой патристики
исходным интуитивно очевидным пунктом было
осознание Бога и человека в качестве личностных начал,
отношения между которыми также принципиально
личностны. Поэтому метафизика греческой патристики –
это система христианского персонализма. Сразу заметим,
что если для современного экзистенциализма личностное
начало противостоит сущностному, природному, то
греческая патристика являет собою удавшуюся попытку
мыслительной реконструкции реально наличного
взаимодополнения сущностного и личного начал.
Все христианское вероучение предстает в греческой
патристике как выражение личной истории Бога, человека
и их взаимоотношений. Центральным пунктом этой
истории является Богочеловеческий синтез и обожение
святых. Воспроизведение христианского вероучения в
мысли было осуществлено с помощью специфических
для греческой патристики категорий сущности, ипостаси
и энергии. На основании этой триады основных
онтологических понятий мыслители греческой патристики
разработали целую систему категорий, плодотворно
применявшуюся в их метафизике и гносеологии.
Заметим, что в основе любой мировоззренческой
системы
лежит
определенный
категориальный
аппарат, знание которого служит ключом к пониманию
данной философской или религиозной доктрины. К
необходимости выделения своих собственных категорий
мысли представители греческой патристики пришли после
попыток использования философского категориального
аппарата. Пример великого Оригена показал, что категории
языческой философии предопределяют, как определенный
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шаблон, воспроизведение содержательных элементов
языческого мировоззрения. Преодоление субордина
лизма (приниженого понимания Логоса и Св. Духа,
как высшей твари), понимания человеческой души как
перевоплощающейся и единосущной с божественным
началом, аллегорического понимания таинств и т.д.,
стало возможным только с формулированием основных
оригинально–патристических категорий.
Сами
используемые
мыслителями
греческой
патристики термины триады «сущность–ипостась–
энергия» были взяты из языческой философии, но им
был придан специфический смысл «согласно отцам»,
новое значение, необходимое для христианского
богословия и философии. Сами святые отцы осознавали
этот факт и не раз о нем упоминали. Например,
Максим Исповедник противопоставляет значение
терминов «согласно философам» и «согласно отцам».
Он пишет: «Сущность есть, согласно философам,
вещь самостоятельно существующая, не нуждающаяся
для своего существования в ином. Согласно отцам –
природное существо, которое имеет некоторые свойства
и различается по ипостасям» [2, с. 276]. Эти смыслы
«согласно отцам» стали основными для этих понятий и
именно благодаря им удалось добиться воспроизведения
учения Церкви, отвечая на коренную потребность эпохи
в такой системе.
Для мыслителей греческой патристики очевидно, что
относительно каждой вещи и каждого существа возможно
созерцание свойств, в частности свойств делать или
претерпевать что–либо, а также созерцание действий или
состояний претерпевания. Следовательно, для разума
очевидно истинным будет и положение: каждое сущее
обладает энергией, деятельностью как выраженностью
собственных свойств.
Для мыслителей греческой патристики очевидно, что
относительно каждой вещи и каждого существа возможно
(исходя из созерцания энергий как выраженности
свойств каждого сущего) выделение моментов общего
и индивидуального. Общие свойства вещей и существ
позволяют выделять и определять общие сущности.
Индивидуальные свойства вещей и существ позволяют
выделять и описывать индивидуальные ипостаси.
Понятие сущности имеет синоним природа для
выражения того факта, что общая сущность является
источником для естественного стремления к изменению,
становлению, развитию и моментом целостности
существенных свойств. Само слово «природа» в
греческом отсылает к смыслу связанному с движением,
становлением. Но в применении к Богу термин «природа»
оставался простым синонимом понятия «сущность».
Понятие ипостась имеет синоним лицо для
обозначения ипостасей разумных и свободных живых
существ, личностей.
Особенность установки мыслителей греческой
патристики проявляется в опоре на естественную
и сверхъестественную очевидность для ума, при
определенной отрешенности последнего от обычного
наивного восприятия действительности, в котором
смысловое – будь то общее или индивидуально–личное,
не выделяется из всего потока воспринимаемого. Ум при
этом не избегает никаких антиномий, если они естественно
или сверхъестественно очевидны в естественной или
сверхъестественной действительности.
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Возможность и необходимость использования
категорий сущности, ипостаси и энергии при мышлении
относительно каждой вещи и каждого существа
для мыслителей греческой патристики оказывается
разумной очевидностью, потому что таково устроение
действительности. Таким образом, феноменологическая
установка представителей греческой патристики соче
тается с объективистской метафизической предпосылкой
о необходимости выделения очевидных онтологических
моментов реальности. Категории сущности, ипостаси,
энергии делаются очевидными основополагающими
категориями мышления, но не являются таковыми изна
чально и необходимо. Ведь для мыслителей греческой
патристики не структура мышления задает структуру
реальности, а наоборот, структура мышления формируется
под воздействием реальности. Объективная феномено
логическая установка для представителей греческой пат
ристики означает стремление к определению и описанию
моментов самого сущего в их очевидности для ума и
оставление за скобками очевидностей ума самого по себе.
Феноменологическое познание предусматривает:
наличие предмета познания, сущего; внимательное
всматривание разума; разумное понимание увиденного,
выразимость увиденного разумом в общих понятиях и
индивидуальных именах, в речи, имеющей значение. То,
что мир есть сущее, а не иллюзия или построение
воображения, то что Бог не есть Ничто, то, что все
существующее обладает общими и индивидуальными
свойствами – принадлежало, по мнению мыслителей
греческой патристики к общечеловеческим очевидностям.
Наличие разума и его способность познавать и создавать
понятия, выражающие познанное, определять общее и
называть и описывать частное – также. Все это служило
дополнительными неотрефлектироваными самими мыс
лителями греческой патристики, но действенными пред
посылками возможности феноменологических приемов
познания.
Объективное феноменологическое определение и
описание моментов самого сущего в их очевидности
для ума является признаком метафизики в ее отличии
от повседневного мышления с одной стороны, транс
цендентализма и диалектики с другой стороны. Феноме
нологическое усматривание основных онтологических
категорий как объективно очевидных делает возможным
построение науки о Боге, сотворенном Им мире, человеке,
Богочеловеке и новом мире – Церкви. Вся реальность,
все реальные отношения, все изменения реальности
промысливаются через призму единой категориальной
триады «сущность – ипостась – энергия». Исходя
из вышесказанного, уяснение значений категорий
сущности, ипостаси и энергии следует рассматривать как
чрезвычайно важное для реконструкции патристической
философии и теологии.
У мыслителей греческой патристики узрение и
понимание движется от элементарного выделения
различных сторон сущего до все более полной и подробной
характеристики этих сторон. Соответственно, можно и
нужно рассматривать при анализе категорий сущности
и ипостаси углубление и расширение понимания их
значений, от элементарно обозначенного различия между
ними как общим и индивидуальным.
Святые отцы разделяют позицию умеренного
реализма, как и Давид Анахт, Ибн Сина, Фома Аквинский,
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но с некоторыми отличиями от философской традиции.
Общее существует до вещей как идеи в Боге, но эти идеи
есть логосы–энергии, т.е. проявление Бога как сущности
и как личностей, но не содержание сущности Его. Общее
существует в вещах – как сущности, сущие в причастии к
трансцендентным божественным логосам, но существует
всегда в частном, в ипостасях. Общее существует
«после вещей» – в уме человека, но двояко – или как
результат предположений рассудка о сущностях вещей на
основании их «естественного» чувственно–рассудочного
познания, или как «мистическое» знание божественных
логосов–энергий. Греческие отцы считают невозможным
чувственное, интеллектуальное или мистическое видение
сущности.
Совершенно оригинальным является рассмотрение
аналогично к общему онтологического статуса единич
ного, частного, т.е. индивидуального и личного.
Момент индивидуальности не расценивается как
индивидуализированное случайной материей общее
(Фома Аквинат), о котором невозможно достоверное
знание (Аристотель). Индивидуальное столь же укоренено
в идеальном Предопределении и столь же познаваемо,
как и общее, хотя, безусловно, во всех моментах теории
индивидуального есть своя специфика.
Индивидуальное существует до вещей как идеи Бога,
как логосы каждого индивидуума. Поскольку мышление
Бога бесконечно, оно может охватывать бесконечное
число личностей, индивидуальных существ и предметов,
определять их не менее, чем общее. Индивидуальное
существует в вещах – как существование вещи или
личности. Индивидуальное существует после вещей
двояко: как знание об индивидуальном, возникающее в
результате чувственно–рассудочного познания, способного
«описывать» индивиды и личности или как мистическое
знание идей Бога об индивидуальном. Греческие отцы
считают невозможным чувственное, интеллектуальное и
мистическое видение ипостаси.
В такого рода умеренном реализме относительно
индивидуального сказывается общая установка хрис
тианского персонализма показать, что индивидуально–
личностное имеет не меньшее бытийствование и
ценность, чем общее и существенное.
Укоренненность индивидуального в Боге (в его идеях
и в причастии к Нему) не большая и не меньшая, чем у
общего. Реальное бытие индивидуального даже большее,
чем у общего. Достоверное знание об индивидуальном
не менее достоверно и научно, просто оно «описывает», а
не «определяет», схватывает не в понятии, а в имени или
наименовании. Знание об индивидуальных предметах или
существах, познаваемых чувственно–рассудочным образом
очевидно достоверно. Очевидной достоверностью для
мыслителей греческой патристики обладало и мистическое
познание индивидуального. Поскольку ни в естественном,
ни в мистическом опыте для них не стояло задачи дости
жения «знания ипостаси самой по себе», то они, конечно,
считали знание индивидуальном вполне достижимым.
Согласно с мыслителями греческой патристики
непосредственно даны познающему субъекту познание
свойств–проявлений. Называние предмета происходит
вследствие
познания
этих
свойств.
Называние
познаваемого по имени подразумевает познание его
индивидуальных свойств, возможность их описания.
Имя при этом играет роль индивидуального понятия, но
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является именно именем. Поскольку дать определения
Петра или Павла невозможно, то касательно познаваемых
ипостасей и производятся описания, соотносимые с
именами. В описании фиксируется индивидуальное «как»
проявлений предмета, описывается способ проявления
и сосуществования свойств–энергий. Индивиды разли
чаются и нумерически: Петр и Павел – два, а не одно,
хотя по общему – одно (человек, живое существо и т.д.).
Нумерическое различение в гносеологии греческой
патристики играет роль интенции, выделяющей предмет
также, как и именование, хотя нумерическое различение
уже, ибо по отношению к умопостигаемым реальностям
именование возможно всегда, а счисление – нет.
Поскольку энергия (явление–свойство–действие) есть
индивидуализированное проявление общего, то познание
в энергии общего – как неслучайного и неиндивидуаль
ного – и есть познание существенного. Существенное
общее схватывается в понятии как определении сущности
или через дедукцию или через подведение.
При рассматривании предмета очевидными являются
индивидуальные и общие свойства предмета, данные как
энергии. При познании различаются свойства и их общий
носитель – сущность и индивидуальный носитель –
ипостась.
Свойства
оказываются
символической
явленностью общего и индивидуального в предмете
познания и познание от явленного постоянно заключает
к неявленному, хотя и проявляющемуся. Неявленным
самим по себе, хотя и проявленным и познаваемым через
энергии свойства оказываются и сущность, и ипостась,
и идея сущности, и идея ипостаси. Таким образом, в
самой онтологической структуре предмета познания
уже заложена как возможность его познаваемости, так и
непознаваемости.
Выводы. В результате нашего исследования можно
констатировать, что принципиально новыми в метафизике
греческой патристики были следующие положения:
(1) Выделение категории индивидуального («ипостаси»)
и постановка этой категории в центр всей онтологии.
(2) Истолкование существенных свойств как энергий
сущности. (3) Понимание индивидуальных свойств как
индивидуализаций общих свойств, как индивидуальных
особенностей осуществления общих свойств. (4) Опре
деление индивидуального не только через описания
множеств индивидуальных свойств, но и через описание
главного индивидуального свойства, характеризующего
способ происхождения и способ существования ипостаси.
(5) Формулировка основоположений метафизики о том,
что непосредственно существуют только индивиды
(«ипостаси»), а уже в них – сущности и энергии.
(6) Формулировка основоположения гносеологии о том, что
познаваемы энергии, а сущности и ипостаси познаваемы
через энергии. Метафизика греческой патристики является
выражением двух видов мышления: «систематической
теологии» и «религиозной философии». Логика пат
ристики становится основанием для метафизической
системы, которая является и персонализмом, и
эссенциализмом, и актуализмом одновременно, так как
постулируется онтологическая первичность и сущности
и энергии, и постоянная наличность и сущности, и
ипостаси, и их проявленности в энергиях–акциденциях.
Метафизика греческой патристики претендовала на
адекватное описание реальности, как она открывается
через очевидности естественного разума и Откровение, но
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не претендовала на более глубокое объяснение реальности.
Такая ограниченность предопределила пассивный
характер православного богословия в целом, отсутствие
в нем активного творческого поиска, постоянные попытки
«восстановления традиционного мировоззрения».
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Metaphysics of Greek patristic
Metaphysics of is the Greek patristic is the expression of two kinds of thinking:
«Systematic Theology» and «religious philosophy». Logic patristic becomes the basis
for a metaphysical system that is both personalism and essentialism, and actualism
simultaneously, as postulated ontological primacy and the spirit and energy, and a
constant presence and essence, and the incarnation, and their manifestation in an
accident–energies. Metaphysics Greek patristic claimed to be an adequate description
of reality as it is revealed through the evidence of natural reason and Revelation,
but did not apply for a deeper explanation of reality. This limitation determined the
passive nature of Orthodox theology in general, the lack of it in active creative search,
constant attempts to «restore traditional worldview».
Keywords: Orthodox theology, metaphysics, logic, Greek patristic.
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Метафізика грецької патристики
Метафізика грецької патристики є вираженням двох видів мислення:
«систематичної теології» і «релігійної філософії». Логіка патристики стає
підставою для метафізичної системи, яка є і персоналізмом, і есенціалізмом,
і актуалізмом одночасно, оскільки постулюється онтологічна первинність
і сутності і енергії, і постійна наявність і сутності, і іпостасі, і їх прояву
в енергіях–акциденціях. Метафізика грецької патристики претендувала
на адекватний опис реальності, як вона відкривається через очевидності
природного розуму і Одкровення, але не претендувала на більш глибоке пояснення
реальності. Така обмеженість визначила пасивний характер православного
богослов’я в цілому, відсутність в ньому активного творчого пошуку, постійні
спроби «відновлення традиційного світогляду».
Ключові слова: православна теологія, метафізика, логіка, грецька
патристика.
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До питання розмежування ідеалу та утопії:
класифікація утопій
Розглядаються різні підходи до класифікації утопії як теоретичної
конструкції. Наголошується на важливості вивчення даного питання для
можливості коректного осягнення як самої утопії, так і суспільного ідеалу.
Звертається увага на чіткий підбір критеріїв для створення логічної побудови
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типології утопії. В статті уточнюються певні класифікаційні системи, надані
відомими дослідниками, та надається варіант класифікації, яка є найбільш
вдалою за авторським підходом. Пропонується розподіляти утопії в межах
функціонального підходу за критерієм ставлення до реальності та способу
дій на «утопії втечі» та «утопії реконструкції»; за критерієм створення і
розміщення в просторово–часовому континуумі – на «утопії місця» та «утопії
часу».
Ключові слова: утопія, ідеал, суспільний ідеал, класифікація утопій,
типологія утопій.

В пошуках кращого життя людство намагалося
наповнити бажаним змістом певні суспільні ідеали,
що виступали як оформлені мрії про гідне майбутнє.
Проте спокуса якнайшвидшого втілення таких ідеалів
завжди заважала стабільному еволюційному розвитку
суспільства, що знайшло своє відображення в утопічних
проектах. З огляду на свою нездійсненність, ідеал
не може перетворюватися на реальну мету або на
очікуваний результат. Тоді як для утопічного мислення
ідеал стає проектом та практичною ціллю, що по суті є
несумісним із його природою. Коли утопію розглядають
через призму практично–технічного підходу до життя,
вона перетворюється на ідола, що завжди спричиняє
необхідність певних жертвопринесень. Отже, сам ідеал
деформується утопічною свідомістю, яка плутає та
змішує духовне із матеріальним та бажає створити Рай
на Землі. Суспільний ідеал як орієнтир перетворюється
на кінцевий пункт розвитку та наочний образ бажаного
довершеного суспільства. Змішування таких категорій, як
ідеал та утопія є істотною небезпекою для життєздатності
самого суспільного ідеалу. Адже утопія так само, як і
ідеал, є «проекцією бажання, але вона чітко обмежена
сферою умоглядної гри та фантазії» [4]. Утопія, початково
народжена як мрія про казкову країну чи, дослівно, місце,
якого немає на Землі, зазнала неймовірної кількості
тлумачень, інтерпретацій, піддавалася деформації та
викривленню своєї суті, слугувала опорою для розвитку
людського духу та проектом для соціальних експериментів.
Утопія пройшла складний шлях від літературного
твору до стратегічного плану реалізації, від теорії до
практики. Певні мислителі сприймали феномен утопії
як засіб освоєння майбутнього, характерний для епохи
Модерну. Інші – намагалися реалізувати утопічні проекти,
виступаючи в ролі ідеологів, ідейних натхненників таких
експериментів.
Література, що присвячена дослідженню феномену
утопії безмежна. Слід зазначити, що дане питання
викликало інтерес у Є. М. Трубецького, С. М. Булгакова,
М. О. Бердяєва, Г. Флоровського, С. Л. Франка, Л. Шес
това, П. І. Новгородцева, П. Б. Струве. Феномен утопії
аналізували К. Поппер, Р. Дарендорф, Ж. Сорель,
К. Мангейм, Ф. Полак, Е. Блох, Г. Маркузе, Ю. Габермас,
П. Рікер та ін. У радянську епоху її більшою мірою
аналізували крізь призму марксизму, який вбачав в
утопії начальну стадію розвитку соціалізму. Наприкінці
ХХ століття реанімується науковий інтерес до утопії.
Серед робіт українських філософів окремо слід виділити
монографію Т. Розової «Утопія як соціокультурний
феномен», де була переглянута концепція утопічного
соціалізму та утопія була розглянута як феномен культури.
Однак для коректного розуміння усіх відмінностей
утопії та ідеалу доцільним є вивчення питання
класифікації утопій. У зв’язку з метою даної статті є
доцільним розмежування різних видів утопій за певними
критеріями задля системного осягнення даного феномену.
Задля досягнення завданої мети у статті використовуються
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методи системного та структурного аналізу, принцип
історизму, діалектичний метод.
Утопії є різноманітними за соціальним змістом та
літературною формою. До утопій відносять течії утопічного
соціалізму, уявлення про ідеальні держави (твори Платона
і Ксенофонта), феодально–теократичні утопії (Йоахима
Флорського, утопія В. Андреа «Християнополіс»),
буржуазні (Е. Белламі «Погляд назад»), а також велику
кількість технократичних та анархічних утопій. Певні
утопічні твори пропонували вирішення окремих
проблем: педагогічних (Я. А. Коменський, Ж.–Ж. Руссо),
науково–технічних (Ф. Бекон). тощо. Утопічні тенденції
знаходять і в історії суспільної думки стародавнього та
середньовічного Китаю (утопічні твори Мо–цзи, Лао–
цзи, Шан Яна та ін.), мислителів Близького й Середнього
Сходу (Аль–Фарабі, Ібн Баджа, Ібн Туфейль, Нізамі та
ін.), в літературі Росії ХVIII–XIX століть («Подорож до
землі Офірської» M. M. Щербатова, «Міркування про
мир і війну» В. Ф. Малиновського, твори декабристів та
революційних демократів, романи О. О. Богданова та ін.).
Враховуючи багатогранність феномену утопії, її
класифікація представляє собою важливе наукове питання.
Складність його вирішення зазначав Є. Шацький: «Будь–
яка спроба систематизувати відомі з історії утопічні
ідеї або, точніше, ідеї, які грали роль утопій, пов’язана
з величезними труднощами. Їх число здається майже
нескінченним, так що не можна перерахувати навіть
найголовніші. Так само неможливо було б скласти повний
реєстр громадських ідеологій і доводиться задовольнятися
знайомством з певними їх типами, найбільш важливими
різновидами. Але й число різновидів представляється
іноді неохватним, тим більше що виділяти їх можна за
допомогою самих різних критеріїв, причому кожен з
них зазвичай дозволяє вловити якісь суттєві сторони
історичної дійсності» [9,с. 46].
У зв’язку з наведеним, вченими зроблені спроби
типологізації феномену утопії, на актуальність й
необхідність дослідження якої вказує Е. Я. Баталов:
«Мабуть, одним із завдань, яке стоїть сьогодні
перед дослідником соціальної утопії, є вивчення її
типоморфології, тобто тих її різновидів (форм, типів,
видів), які, склавшись історично, можуть бути прийняті в
якості підстави членування утопічного масиву, з яким має
справу дослідник. Тільки в результаті такої – величезної
за обсягом – роботи ми можемо отримати більш–менш
повне уявлення про історію утопічної думки і про
структуру цього масиву, а в більш широкому плані – про
шляхи еволюції соціального ідеалу» [2, c. 41]. Проте,
як зазначає Ю. Сокотун, розроблення типології утопій
все одно не забезпечить створення єдиної універсальної
моделі розмежування утопій, адже будь–яка типологія є
умовною, і принципи, на підставі яких виділяються ті чи
інші типи, залежать від конкретних цілей дослідження
[6]. Так, Б. Гудвін і К. Тейлор виділили чотири основні
категорії, за допомогою яких визначається та аналізується
предмет утопії: «форма, явний зміст, неявний та
символічний зміст, ефект» [12, c. 53]. Під «формою»
розуміється характер спрямованості утопічної рефлексії –
прості мрії або керівництво до дії. Категорія «явний зміст»
включає опис та класифікацію різних інститутів і станів
ідеального суспільства. У свою чергу, «неявним змістом»
є сенсоутворюючі ідеї, надії, що їх виражають ціннісні
пріоритети утопії. Під ефектом розуміється виявлення
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та аналіз закономірностей, причин, що обумовлюють
соціально–політичний резонанс як відповідь на утопію, або
навпаки, його відсутність. Таким чином, при дослідженні
феномену утопії з метою розподілення її на певні
різновиди можна керуватися історичним, функціональ
ним та аксіологічним підходами [6]. Історичний підхід
в даному контексті уявляється найбільш логічним і
однозначним. Так, застосовуючи хронологічний принцип,
легше прослідкувати саму історію ідей виникнення
утопій, їх розвитку, еволюціонування, узгодження
з основними аспектами філософської думки тієї чи
іншої епохи, зрозуміти закономірність їх виникнення та
історично–обумовлені причини відмови від утопій в певні
історичні періоди. Даний підхід використовувався одним з
найвідоміших дослідників утопії Луісом Мамфордом, що
дозволило йому детально проаналізувати специфічні риси
утопій за різних історичних епох [13]. Отже, утопії можна
аналізувати, систематизуючи їх за хронологією – від
минулих століть до сучасності. Разом з тим, хоча даний
критерій для систематизації утопій є цілком очікуваним і
достатньо очевидним, його застосування приводить лише
до історичного викладу змінюючих одна одну ідей різних
епох.
Однак на цьому шляху дослідження утопій як історії
ідей виникають певні труднощі: утопічна свідомість та її
прояви значно відрізнялися в залежності від національних
особливостей її носіїв. Отже, в один і той самий проміжок
часу, в одну епоху, але в різних країнах або на різних
континентах утопії творилися по–різному. І задля того, щоб
відслідкувати особливості їх еволюції, слід вже приділяти
увагу саме національним відмінностям. Так, кембріджське
видання «Британські утопії епохи Просвітництва»
містить теоретичні надбання Г. Клейса в цьому контексті
[11]. У дослідженні французьких філологів–славістів
Леоніда Геллера і Мішеля Ніке «Утопія в Росії»
осмислений матеріал з теорії російського утопізму з кінця
Х століття до сьогодення [15], а також інші дослідження
національних особливостей утопій [16]. Отже, поряд
з хронологічним принцпом дослідження історії утопії
завжди перебуває принцип національний чи етнічний.
Причому ці два принципи дослідження феномену утопії
пов’язані нерозривно. Адже при історичному підході до
певної проблематики утопії завжди виникає питання,
в якій саме країні чи в якій етнічній групі відбувався
розвиток певних ідей. Так само при дослідженні утопії,
що виникла у представників певного етносу, завжди
слід звернутися до аналізу передумов її виникнення,
наслідків її розповсюдження, що вимагає від дослідника
застосування знов–таки історичного підходу.
Вельми вдала класифікація утопій наведена
українським філософом Т. В. Розовою, в її праці «Утопія
як соціокультурний феномен» [5]. Так, вчена пропонує
упорядкування утопічних творів за окресленою в них
проблематикою: в соціалістичних і комуністичних
утопіях головною темою проходить питання приватної
власності та її ліквідації, в анархістських – проблема
звільнення від насильства, відмови від держави, в
технократичних – науково–технічний прогрес як запорука
розв’язання усіх соціальних проблем, в релігійних утопіях
наголос робиться на вирішенні моральних питань задля
відкриття можливості спасіння людства, в екологічних –
розкриваються теми належного природокористування.
Така класифікація заслуговує на окрему увагу завдяки
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розкриттю, поміж іншого, специфічних проблем різних
історичних епох.
В залежності від напряму пошуків суспільного
ідеалу – в минулому чи в майбутньому – утопії можна
підрозділяти на ретроспективні та перспективні або
проективні. Проективні утопії створюють свій новий
ідеал як раціональний проект майбутнього. Тоді як
ретроспективні утопії зорієнтовані на ідеали минулого,
націлені на піднесення взірців «золотого століття». При
цьому ретроспективні утопії жодним чином не позбавлені
своєї проективності – вони прагнуть втілити не
новостворений, а старий ідеал минулого. Так, радянський
вчений В. П. Волгін і систематизував утопії відповідно до
обраного в них соціального ідеалу. Існує також розподіл
утопій на прогресивні та реакційні. Зокрема, В. І. Ленін
виокремлював дві групи утопій, керуючись таким
важливим для нього критерієм як зосередженість людини
на революційних мотивах: утопії, що відволікають маси
від революційних дій, та утопії, що надихають на них.
У філософській думці різних часів з’являлися
найрізноманітніші класифікації утопій: соціалістичні,
капіталістичні і «синтетичні» (як назвав свою «Сучасну
Утопію» Герберт Уеллс [7]); буржуазні, дрібнобуржуазні,
пролетарські, селянські; світські та релігійні; егалітарні
й меритократичні; феміністські та антифеміністські;
демократичні й тоталітарні; «чорні» (афро–американські)
й «білі»; індивідуалістичні та колективістські;
прогресивні, регресивні та консервативні тощо. Крім того,
Ф. Менюелем виокремлюються «утопії спокійного щастя»,
«утопії кращого майбутнього» та «утопії–евпсихії» [14]. В
першому випадку в утопіях міститься модель щасливого
суспільства, що не потребує жодних змін. «Утопії кращого
майбутнього» вказують лише вірний напрям, орієнтування
вбік якого може значно покращити людське життя, проте
без надання точної формули такого щастя. В свою чергу,
«утопії–евпсихії» описують вже не шляхи переорієнтації
суспільства, а доцільність перебудови психіки.
Окремий науковий інтерес викликає класифікація
утопій, якої додержується Ф. Аінса, що ділить їх на
«утопії втечі» (також їх називають ескапістські від
англійського «escape» – бігти, рятуватися) та «утопії
реконструкції». Критерієм такого розподілу можна
назвати відношення до існуючого світу та реального
життя. З цього приводу Ф. Аінса говорить: «Класифікація
творів у жанрі утопії повинна враховувати подвійність,
властиву «терапії відходу». Розрізняють утопії втечі і
утопії реконструкції. Перші стверджують необхідність
втечі від реальності та створення в іншому місці країни
мрії, другі піддають існуючу модель світу політичній та
соціальній критиці, пропонуючи якусь альтернативу» [1,
c. 55–56]. Отже, «утопії втечі» ґрунтуються на мріях про
кращий світ, що вже десь існує, вони не спрямовані на
запровадження будь–яких змін в існуючому суспільстві. В
даному випадку не пропонуються жодні реформаторські
заходи, а лише детально описується соціальний порядок,
що забезпечетиме всезагальний добробут. Можна сказати,
що авторами цих утопій робиться спроба втікти у свої
мрії з реального світу. Саме тому такі утопії часто–густо
піддавалися критиці за свою практичну неспроможність
та безрезультатні інтелектуальні роздуми, що не
підлягали втіленню. До класичних утопій втечі слід
віднести «Утопію» Томаса Мора, «Місто сонця» Томазо
Кампанели. На відміну від них, «утопії реконструкції»
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прагнуть змінити світ та передбачають активну життєву
позицію:
«Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, –
Кто был ничем, тот станет всем»
Ці відомі слова з «Інтернаціоналу», що був до
1944 року гімном СРСР, можна навести саме як приклад
активного ставлення до життя в межах утопічної
свідомості. Адже сам «Інтернаціонал» ще у 1910 році на
конгресі Соціалістичного Інтернаціоналу в Копенгагені
був прийнятий як гімн міжнародного соціалістичного
руху.
Повертаючись до питання дослідження «утопії
реконструкції», слід наголосити, що її творці прагнуть
протистояти оточуючому злу та критикують недосконале
існуюче суспільство. Виходить, що прихильники нового
суспільного ідеалу в даному випадку мають протистояти
усьому суспільству, що не здатне його втілити. Тому цей
вид утопій також називають «героїчні утопії». Головною
метою таких утопій є перетворення суспільства відповідно
до обраного ідеалу, що іноді не передбачає навіть згоди усіх
членів суспільства на такі зміни. Тут має місце утопічний
експеримент, тобто намагання втілити ідеал хоча б в
обмеженому масштабі, і задля успішності соціального
задуму іноді припускається застосування революційних
заходів. Як підкреслює в зазначеному контексті польський
дослідник утопії Єжі Шацький, «фаланстер Фур’є – явище
не менш фантастичне та відірване від дійсності, ніж
«Місто Сонця» Кампанелли, але, за задумом автора, воно
повинно бути втілене в дійсність, а не тільки залишатися
продуктом духовної культури та інтелектуальною
розвагою для автора» [9, с. 52]. Крім того, Є. Шацький
більш глибоко підходить до дослідження «утопій втечі» та
«утопій реконструкції», пропонуючи більш деталізовану
їх класифікацію. На його думку, це дозволяє краще
вникнути в характерний для утопічного мислення механізм
розбіжності між ідеалом й дійсністю. Так, «утопії втечі»,
за його систематизацією, поділяються на «утопії місця»,
«утопії часу» та «утопії позачасового порядку». «Утопії
місця» описують вигадані або реальні, але разом з тим
ідеалізовані країни, де люди, на думку творця утопії,
живуть в добробуті та благополуччі. «Утопії часу» згідно
зі своєю назвою вказують на певний час, період існування
утопій. При цьому ці утопії не завжди використовують
задля цього реальні виміри часу. Такими часами можуть
бути описані в Біблії часи Раю на Землі, «старі добрі часи»
консерваторів різних епох, «кінець історії» як вигадана
межа часу, що може бути зазначена різними датами з
майбутнього, коли, за розрахунками авторів, наступає
існування ідеального суспільства. Крім того, визначною
характеристикою утопічного часу є усвідомлення того, що
«це такий час, в якому минуле і майбутнє ніяк не пов’язані
з сьогоденням, а лише протиставляються йому» [9, с. 54].
Позачасовим порядком Є. Шацький наділяє ті утопії, ідеал
яких перебуває «поза сферою земного існування людини,
хоча б передбачуваного. На землі, можливо, немає і не
буде такого місця, де людина була б справді щаслива. Але
якщо такого місця й часу вказати не можна, це зовсім не
означає, що слід відмовитися від зображення щасливого
світу. Зразок просто переноситься кудись поза часом і
простором, зв’язується з вічними цінностями на кшталт
Бога, Природи, Розуму тощо».
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Разом з тим, виокремлення в цій класифікації
«позачасових утопій» може розцінюватися як не зовсім
коректне, оскільки надане дослідником визначення
«утопій часу» та «утопічного часу» якраз вказує на
«позачасовість» певних «утопій часу». Адже вони
описуються досить часто поза межами реального часу і
не завжди із вказівкою на певну дату. Таким чином, даний
різновид утопій охоплююється поняттям «утопії часу» і
не потребує викокремлення.
Водночас, саму ж «утопію місця», особливо
враховуючи, що таке «місце» є вигаданим, тобто його
не існує в просторовому та часовому континуумі, також
можна віднести до «утопії позачасового порядку», якщо
намагатися слідувати цій класифікації. Зазначене свідчить
про вірогідність логічної помилки в розмежуванні
«утопій втечі» на три види. Адже як «утопії часу», так
і «утопії місця» можуть містити в собі ті ж самі ознаки
«позачасовості» та «нереальності», на підставі існування
яких Є. Шацький виділяє вид «утопій позачасового
порядку».
Крім того, як вірно зазначає Т. В. Розова, перерахова
ні Є. Шацьким феномени в якості прикладів «утопій
позачасового порядку» взагалі складно назвати утопіями
по суті, що пояснюється наступним. Як і утопії, вони
дійсно є явищами, що породжені трансцендентністю
світогляду як аспекту свідомості. Слід підкреслити, що
саме людська свідомість продукує та осягає цінності,
потреби, інтереси, тобто зокрема аксіологічний
аспект, який є основою світогляду та дозволяє виявити
взаємозв’язок свідомості та світогляду. Так, згідно з
концепцією Т. В. Розової «процес становлення свідомості
пов’язаний з формуванням світогляду, і, навпаки, процес
формування світогляду – зі становленням свідомості»
[5]. Дана концепція є цілком правомірною, оскільки при
взаємодії двох явищ (категорій, субстанцій) вплив одного
на інше завжди буде взаємним, а зв’язок – як прямим, так
і зворотнім. Крім того, свідомість в жодному разі не може
бути зведена до світогляду, проте світогляд завжди буде її
стрижнем. Таким чином, «формуючись разом з людською
свідомістю, на основі практики світогляд реалізує потреби
і цілі перетворення світу духовно, виступаючи як його
духовно–практичне освоєння, в якому переборювання
сторонності світу реалізується шляхом створення образів
його іншого, належного і бажаного стану у відповідності з
ідеалами істини, добра і краси [10, c. 28]. Отже, свідомість
через світогляд породжує різні форми трансцендентного
буття, проте далеко не всі з них будуть утопіями.
Поділ Є. Шацьким «утопій реконструкції» на «утопії
ордену» та «утопії політики» є класифікацією, яку також
підтримують не усі філософи. Так, вчений вказує, що «утопії
ордену» створюють свій ідеальний порядок за допомогою
відходу від навколишнього світу та відокремлення у формі
комуни, громади, таємного товариства. Відмінністю від
«утопій втечі» є те, що найчастіше в «утопіях ордену»
проявлений революційний настрій. В «утопіях політики»
людина або група людей має за мету тотальну перебудову
суспільства від самих його основ та прагне наблизити
дійсність до ідеалу. Польський дослідник наголошує
також на моральних проблемах, пов’язаних з утопією
політики: «Якщо інші типи утопій дозволяють зберегти
«чисті руки», то тут їх не можна не забруднити. Утопіст–
політик на відміну від інших утопістів бере участь у
грі, правила якої встановлені без нього. Щоб знищити
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існуючий світ, він повинен так чи інакше брати участь
у ньому. Звідси відомі парадокси утопічної політики:
терор, застосовуваний з любові до людей і ненависті до
насильства, війни, які проводяться в ім’я світу без війни,
брехня, яка має розчистити шлях в царство Істини. Утопія
політики, таким чином, знаходиться в одному кроці від
самознищення і, безумовно, в будь–якому зі своїх втілень
виявляється самою недовговічною. Але саме через неї
утопія зближується з реальною історією» [2, c. 59].
В даному випадку, більш доцільним було б говорити не
про виокремлення з «утопій реконструкції» такого типу,
як «утопія політики», а про проблему співвідношення
теорії з практикою при спробах реалізації утопій, при
утопічних експериментах, на що абсолютно вірно
вказує Т. В. Розова при аналізі даної класифікації. Крім
того, доцільність виділення «утопії ордену» є також
достатньо суперечливим питанням в класифікацї «утопій
реконструкції» або «героїчних утопій». Як зазначив сам
Є. Шацький: «орден не змінює світу, він створює в ньому
острів». Це може свідчити лише про належність цього
типу утопії до «утопій втечі». Дійсно, революційні настрої
в даному випадку мають місце, але вони направлені не на
перебудову світу, а на рятування однодумців в певному
місці на певний час.
Враховуючи викладене, пропонується додержуватися
наступної класифікації утопій в межах функціонального
підходу: за критерієм ставлення до реальності та способу
дій утопій можуть бути поділені на «утопії втечі» та «утопії
реконструкції»; за критерієм створення і розміщення в
просторово–часовому континуумі утопії поділяються
на «утопії місця» та «утопії часу». Основою виведеної
класифікації є надана Т. В. Розовою класифікація з
незначним переробленням критеріальної складової [5].
Отже, до «утопій місця» можна віднести наступні:
«Утопія» Томаса Мора, «Місто сонця» Томмазо
Кампанелли (1602), «Опис Християнополітанської
Республіки» Андреа (1619), «Нова Атлантида» Френсіса
Бекона (1627), «Інший світ» Сірано до Бержерака (1657),
«Історія севарамбів» Дені Вераса (1678), «Мікромегас»
Вольтера (1752), «Додаток до подорожі Бугенвіля»
Дені Дідро (1772), «Подорож до Ікарії» Етьєна Кабе
(1842), «Країна волі» Теодора Герцкі (1889). В епоху
великих географічних відкриттів любов до подорожей
була також зумовлена відкриттям чогось не просто
невідомого, але й наближеного до земного раю, про
який було стільки мрій. Просвітництво прикрасило
утопічну літературу пошуками традиційних суспільств
«добрих дикунів», що існували у гармонії з природою
на відміну від тогочасної європейської цивілізації. Як
цілком правомірно зазначає Т. В. Розова, якщо утопії
Нового часу були фантазіями, то утопії Просвітництва
являли собою ідеалізації. Це вже не вигадане місце, а
ідеалізація конкретної країни або її частини. Особливим
видом «утопій місця» стає «утопія протилежної системи»
[5]. Так, наприклад, для католицизму протилежністю
буде ідеалізований протестантизм, для тоталітарного
режиму – демократичний, для капіталізму – соціалізм. В
ідеалізованих суспільствах вже не шукали достовірності,
а прикрашали їх опис відібраними фактами, що свідчили
про надзвичайний добробут та щастя людей. Крім того,
раціоналістична філософія Просвітництва дозволила
людству сподіватися, що у майбутньому воно обов’язково
вирішить усі існуючі проблеми за допомогою наукового
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прогресу, що також знайшло своє відображення у змісті
тогочасних утопій.
В свою чергу, «утопії часу» зображували довершені
суспільства в різних вимірах часу, і не завжди історичного.
Основною відмінністю утопічного часу від історичного
можна назвати те, що минуле чи майбутнє абсолютно
не пов’язане із сучасністю, а протистоїть їй [5]. Так,
для утопій часу могла бути обрана будь–яка дата, як,
наприклад, Мерсьє назвав свій твір «Рік 2440», Оруелл –
«1984» тощо. Однією з причин поступової заміни «утопій
місця» на «утопії часу» можна назвати завершення епохи
великих географічних відкриттів. Замість назви «утопія»
в сенсі місця, якого немає, автори почали вживати поняття
«ухронія» – час, який не наступив. «Утопія часу схожа на
історію, оскільки також зростає з переконання, що наше
власне суспільство – не єдино можливе, з інтересу до того,
що було, і до того, що нас очікує. Того ж часу вона глибоко
чужа до історії, бо вносить до історії дух роздвоєння,
бачить протилежність там, де історик буде шукати
причинно–наслідковий зв’язок» [9, с. 85]. В ухроніях час
завжди поділений на дві протилежні частини – сучасне та
утопічне (при цьому не є суттєвим чи належить утопічне
до минулого чи майбутнього).
Можна ризикнути відзначити, що саме з ретро
спективних утопічних елементів часто й формується
обрис перспективи. Однак слід звернути увагу, що
при спрямованості утопічної свідомості у майбутнє
настільки ж часто спостерігається повне заперечення як
минулого, так і теперішнього. Не шляхом еволюційного
суспільного розвитку, а за допомогою одномоментної
заміни сьогодення новим порядком життя, на думку
авторів перспективних утопій, мають втілитися їх
утопічні очікування. Отже, як і в інших видах утопій,
тут присутня антитеза реальності та ідеалу. Саме така
антитеза і є основною відмінністю перспективної
утопії від звичайних людських міркувань про майбутнє,
мрій, бажань та планів. «В перспективній утопії
завжди вказується кінцева статична мета досконалого
суспільства» [5, c. 28]. Так, наприклад, Кондорсе в
своєму творі «Ескіз історичної картини прогресу
людського розуму» не просто розмірковує про людське
майбутнє, а малює кінцевий образ людства, яке досягло
повноцінного щастя: «Наскільки ця картина людського
роду, звільненого від усіх його ланцюгів, позбавленого
відвлади випадку, як і від панування ворогів його прогресу
та простуючого кроком твердим і вірним шляхом істини
доброчесності й щастя, зображує утішне видовище
філософу, пригніченому хибними поглядами, злочинами
і несправедливостями, якими земля ще опоганена і
жертвою яких він часто буває? Саме в спогляданні цієї
картини він бачить нагороду за свої зусилля, спрямовані
до торжества розуму, на захист свободи... Це споглядання
є для нього притулком, де пам’ять про своїх гонителів не
може його переслідувати; де, існуючи думкою з людиною,
поновленою у своїх правах як в гідності його природи,
він забуває сучасну йому людину, яку жадоба страх або
заздрість мучать і дратують; саме там він існує дійсно з
подібними до себе, в деякому раю, який його чистий розум
зумів створити і який його любов до людства прикрасила
чистими насолодами» [3, c. 258].
Отже, різноманітні теорії прогресу набувають рис
перспективних утопій лише тоді, коли вони описують
майбутній суспільний порядок як остаточний завершений
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стан, який прийде на заміну існуючому. І хоча в «утопіях
часу» на відміну від «утопій місця» ідеальне суспільство
перестає бути закритим, утопія часу не отримує
динамічності. Адже, будь–який різновид утопії творився
як статичний, оскільки суспільні відносини в ньому
відображалися як найкращі, найдовершеніші та абсолютні,
а тому такі, що не мають підлягати зміні або розвитку. Тому
й не виправдалися заклики Герберта Уеллса, який вважав,
що утопії часу мають набути не стійкої непохитності, а
повної надії на подальший розвиток [7, c. 5].
З позицій аксіологічного підходу систематизації
утопії, слід приділяти увагу ціннісним орієнтаціям
утопічної свідомості. Таким чином, за допомогою
даного підходу аналізується внутрішня специфіка утопії,
її ціннісні підстави, що виражають спробу утопіста
розмежувати справжнє і хибне. У рамках аксіологічного
підходу проводив дослідження утопії А. Фогт, беручи за
критерій відношення до свободи. Так, вчений виділяв два
типи утопій: анархічні і архічні (від грецького «archein» –
«панувати»). В межах анархічної утопії обирався ціннісний
пріоритет особистої свободи, тоді як державний авторитет
як уособлення влади заперечувався. В свою чергу, архічна
утопія стверджувала ідею необхідності владної ієрархії
як гаранта і заоруки громадського порядку і процвітання.
«Одні утопії створені для натхнених свободою, владних
людей, а інші – для людей–рабів, які охоче й добровільно
підкоряються владі інших» [8, c. 20].
Підсумовуючи наведене, слід підкреслити, що
адекватне розуміння типології утопії може допомогти
в осягненні багатогранності утопічної думки. Проте не
слід забувати, що наведені вище ідеальні теоретичні
конструкції – типи або види утопій – є інструментом
для наукової систематизації, і в жодному разі не самою
реальністю, яка не піддається замкненню у раціональні
схеми. Створення певної класифікації утопій, як і будь–
якої іншої класифікації, допомагає впорядкувати значний
масив знання з обраної тематики, побачити основні
закономірності, особливості, передумови виникнення
різноманітних утопічних конструкцій та проаналізувати
результати здійсненого. В проблематиці розмежування
суспільного ідеалу та утопії дане питання є також
надзвичайно важливим, з огляду на можливість більш
глибокого вивчення утопій за допомогою використання
вірних критеріїв їх розмежування. Адже, трансформація
суспільного ідеалу в утопії є основною передумовою
відмови від суспільного ідеалу, оскільки містить в
собі загрозу злиття таких понять як орієнтир розвитку
і кінцева мета. Отже, спроби змішування ідеалу та
утопії являє собою небезпеку для життєспроможності
суспільного ідеалу взагалі. Цілком закономірно, що
критичне ставлення до утопії, притаманне сучасному
світосприйняттю людини, досить часто переноситься
на відмову від ідеалів як конструктивних її елементів.
В людській свідомості ці два поняття ототожнюються. І
саме тому дослідження чітко класифікованих різновидів
утопій як запорука широкого осягнення цього феномену
завжди буде одночасно і необхідністю для належного
аналізу суспільного ідеалу.
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On the question of delimitation of the ideal and utopia:
the classification of Utopias
The article deals with different approaches to classification of Utopia as a
theoretical construction. There is emphasized the importance of this issue studying
to enable correct comprehension of both the Utopia and the Social Ideal. Attention
is payed to the strict criteria selection for creating logical construction of Utopia
typology. The article clarifies certain classification systems provided by famous
researchers, and gives the option of classification, which is the most successful
on author’s approach. It is proposed to differentiate Utopias within the functional
approach by such criterion as attitude to reality and modus operandi into «Utopia
of Escape» and «Utopia of Reconstruction»; by criterion of creation and disposition
in space–time continuum Utopias can be differentiated into «Utopia of Place» and
«Utopia of Time».
Keywords: Utopia, Ideal, Social Ideal, Classification of Utopias, Typology of
Utopias.
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Самоосвітня активність особистості
в доіндустріальних цивілізаціях
Історичний розвиток людського суспільства, обумовлюється творчим
винаходом нових культурних норм і парадигм. Система одержання знань, як
відомо, у різні історичні епохи мала свої специфічні особливості, звертаючись
до них, ми не тільки відображаємо конкретно–історичний стан епохи, адже
в міру власних можливостей реалізуємо свій історичний досвід, що може
стати підґрунтям створення образу майбутньої соціокультурної реальності.
Досліджено розвиток технологій, стратегій і моделей самоосвіти особистості
у класовому суспільстві. Доведена важлива роль самоосвіти в передачі
історичного досвіду, що становить важливішу умову щодо розвитку людського
суспільства. Зазначено, що у самоосвітній діяльності рабовласницького
суспільства віддзеркалилися особливості матеріального й духовного
виробництва цього періоду, на неї вплинули пануючі уявлення про моральні
цінності, про соціальний і інтелектуальний тип особистості. Головною
особливістю самоосвіти особистості рабовласницької формації було те, що це
була діяльність вільних, тобто людей, що не належали до категорії рабів, які б
правові форми рабська залежність не приймала. Хоча рабовласницька формація
складалася не тільки із двох антитетичних класів (рабовласників і рабів), але
й з ряду проміжних верств – що зберегли тією чи іншою мірою незалежність
(селян–общинників, ремісників і т.д.) – утім самоосвітня діяльність,
була прерогативою вільної еліти, якій були доступні знання, накопичені
попередніми поколіннями, відбиті в рукописних текстах. Тобто, на цьому
етапі суспільного розвитку формувалися й домінували ті технології, стратегії
й моделі самоосвіти особистості, які співвідносилися із цінностями, нормами
поведінки, ідеологічними пріоритетами, прийнятими в суспільстві, розвитком
знарядь праці й виробництва, а також загальної культури людини. У культурі
досліджуваного періоду розвиваються технології самоосвітнього читання
і комунікативна, що відбувається завдяки зародженню писемності, і далі,
друкарству. Розвиток культури вплинув на становлення стратегій самоосвіти,

255

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

а саме – релігійної, культуроцентричної та антропоцентричної, що спричинило
диференціацію моделей самоосвіти особистості за духовними, класовими,
статусними, соціально–економічними, професійними, кваліфікаційними і
іншими соціокультурними характеристиками.
Ключові слова: самоосвіта особистості, самоосвіта як технологія
роботи з текстами, доіндустріальна цивілізація, рабовласницьке суспільство,
соціокультурна реальність, стратегії самоосвіти, моделі самоосвіти.

Тривала історична зміна технологій комунікації
спричиняє зміни в способах реалізації самоосвіти
особистості, а також зміну її стратегій і технологій.
Самоосвіта, уміння її здійснювати – важлива складова
будь–якої професійної діяльності, особливо в роки
посиленого розвитку новітніх технологій і комп’ютерної
техніки, що входять в усі сфери життя інформаційного
суспільства. Глобальна інформатизація життя вимагає
від людини уміння самостійно засвоювати нові знання
і навички, самостійно працювати з інформацією, не
відставати в розумінні і застосуванні цієї інформації у
своїй професійній діяльності.
Процеси самоосвіти стали основою переосмислення
місця і ролі людини в суспільстві, переоцінки її
інтелектуального, емоційного, творчого потенціалу.
Суспільство, прогресуючи, ускладнюючись, підвищує свої
вимоги до самоосвітньої активності особистості. Тому
мета самоосвіти нам бачиться у формуванні особистості,
готової діяти в непередбачуваних умовах, що прагне
до постійного самоудосконалення, самоствердження
і реалізації своїх можливостей. Саме цьому і сприяє
самоосвіта, яка розглядається не лише як підготовка
людини до певної сфери, галузі праці і конкретної роботи,
але і як умова підйому її загальної культури.
З підвищенням цінності знань в різних сферах
сучасного життя множаться стратегії самоосвіти
особистості. Самоосвіта не лише надає особистості
можливість одержання нових знань, умінь, навичок, а
також набуття нового життєвого досвіду, розвиток творчої
самостійності тощо.
Самоосвіта як важливий чинник отримання
і поповнення запасу знання, самоудосконалення
особистості в професійній і непрофесійній сферах,
розвитку соціуму стає індивідуальною і громадською
цінністю. Визнання самоосвіти особистості як значущої
цінності актуалізує необхідність дослідження самоосвіти
особистості як соціокультурного феномену.
Методологічні підходи до самоосвіти розроблялися
на базі загальнотеоретичного дослідження освіти і
самоосвіти А. Айзенберг, А. Громцева, Г. Зборовський,
Є. Комаров, А. Кравченко В. Лисий, В. Лозової, Г. На
ливайко І. Редковець, Н. Рубакін, Г. Серіков, Н. Терещенко,
О. Шукліна, В. Ядов та ін. Також у сучасній науці
сформувалися комплексні передумови, необхідні для
вирішення поставленої проблеми. Розроблено підходи
до вивчення людини з позиції її безперервного розвитку і
свободи самореалізації М. Бахтін, М. Бубер, В. Соловйов
та ін., що спираються на положення про самоосвіту
як вид діяльності С. Рубінштейн, В. Шадриков, що
визначають стратегію побудови життєвої траєкторії
М. Каган, А. Макаренко, В. Сухомлинський та ін. Проте
в науковій літературі процес виникнення самоосвіти,
її історичний розвиток у контексті соціокультурної
динаміки досліджено недостатньо. Тому метою автора
стало дослідження об’єктивного розвитку самоосвіти
особистості, що є необхідним стосовно філософської
рефлексії цього феномена.
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Формування людини припускає засвоєння норм
культури, її життєдіяльність базується на володінні
цими нормами. Історичний громадський розвиток, здійс
нюваний людьми, обумовлюється творчим винаходом
нових культурних норм і парадигм. Система одержання
знань, як відомо, у різні історичні епохи мала свої
специфічні особливості. Звертаючись до них, ми не тільки
відображаємо конкретно–історичний стан епохи, адже в
міру власних можливостей реалізуємо свій історичний
досвід, що може стати підґрунтям створення образу
майбутньої соціокультурної реальності.
Соціальна адаптація пов’язана із засвоєнням індивідом
накопиченого людством досвіду спілкування, праці,
пізнання, поведінки, тобто привласненням соціально–
типового досвіду. Соціальний запас знання не дан
людині в усьому об’ємі, але представляє засіб інтеграції
розрізнених елементів власного знання. Освоєння такого
досвіду закладає основу формування самоосвітніх
процесів особистості. На думку А. Щюца приналежність до
соціального запасу знання сприяє певному «розміщенню»
індивідів в суспільстві і виникненню відповідних стосунків
між ними. Сам розподіл знання між індивідами визначає
їх місце в суспільстві [7, с. 132]. Це відбувається тому, що
кожна людина по–своєму інтерпретує світ, і на характер
цієї інтерпретації накладає відбиток біографічна ситуація
індивіда. Кожен член суспільства створює власний запас
знання, що розділяється і іншими членами суспільства,
за висловом А. Щюца, – «знання здорового глузду», що
дозволяє жити і спілкуватися [7, с. 133]. Традиції, норми,
вимоги виступають для індивіда орієнтиром, метою,
яку слід досягти, тому проблема соціального розподілу
знання безпосередньо пов’язана з процесами самоосвіти
особистості, Отже, знання відіграє важливу роль щодо
вирішення практичних завдань повсякденного життя, але
не є раз і назавжди даним і постійно змінюється в процесі
інтеракції.
Процес розкладання первісного суспільства на
класове, виникнення рабовласницької формації тривав
кілька тисячоліть. Умовно історію культури рабовлас
ницького ладу можна розділити на два найбільш загальні
етапи: по–перше, етап складання й затвердження
ранньокласових цивілізацій і, по–друге, етап їхнього
розквіту й кризи. У цей період формуються основи ряду
наук, насамперед, природних й точних (математики,
механіки, астрономії, медицини). Зароджуються й
гуманітарні науки – філософія, історія, мовознавство,
географія тощо. Розвиток цих наук був досить тісно
пов’язаний з потребами практики, зокрема – будівництва,
землеробства, різних ремесел, військової справи, освіти,
виховання тощо і сполучався з культурним переворотом –
виникненням державності й міської цивілізації.
Значущим щодо наступного розвитку культури й
передачі накопиченого досвіду, розвитку самоосвітньої
активності в державах Давнього Сходу мав винахід
писемності: давньоєгипетської (кінець ІV тис. до н.е.);
шумерської (поч. ІІІ тис. до н.е.); індійської (поч. ІІІ тис.
до н.е.); китайської (ІІ тис. до н.е.) й інших. Вони були ще
дуже схожі на свої піктографічні прототипи. М. В. Карлов
із цього приводу зауважує, що піктографічна писемність,
спочатку примітивна, поступово перетворилася в
складну ієрогліфіку [4, с. 7]. Їхні знаки були досить
натуралістичними зображеннями предметів, що умовно
позначають якийсь звук або сполучення звуків.
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Напевно, що ієрогліфіка важка для навчання
й незручна для використання, але вона була тісно
пов’язана з релігійним культом і служила не для
відкриття, а для приховання священного таємного
знання від невтаємничених. Розглядаючи знання як
ціннісний феномен, М. Шелер виділяє три його «вищих
роду»: знання заради панування, або діяльнісне знання
позитивних наук; знання заради освіти, або освітнє знання
філософії; знання заради порятунку, або релігійне знання.
Вони розрізняються між собою за соціальними формами,
мотивацією, пізнавальними актами, цілями пізнання,
зразковими типами особистості, формами історичного
руху [6, с. 115]. Відношення до всякого письмового
тексту як до справжнього «скарбу», а до вміння читати, –
як до чарівного мистецтва зберігалося ще довго. Його
складність викликала заповітне трепетання, й із самого
початку мало статус божественного, тому, як зауважує
М. В. Карлов «професіонали, що володіли письменством,
здобували все більшу, де таємну, а де явну владу» [4,
с. 8]. Остаточно таке відношення було зруйновано лише з
відкриттям друкарства.
З відкриттям писемності людство вступило в нову еру,
коли люди для спілкування або передачі інформації не
мали потребу в особистому контакті й могли передавати
свої думки співрозмовникам як завгодно віддаленим у
часі й у просторі. Відтепер людина не несла свої думки,
відчування й уявлення із собою в могилу, а давала їм
нове, не залежне від себе життя. І, відтепер людина могла
дізнаватися не тільки про те, що безпосередньо її оточує,
або те, що розповіли знайомі, – вся велика скарбниця
людських знань і думок відкривалася їй за умови, що
вона володіє письменством. Запис робить слово вічним,
об’єктивує його, дає самостійне життя.
Як тільки писемність стала загальнодоступною,
необхідною в повсякденному житті, письмові знаки стали
спрощуватися до абстрактних графічних символів, які
вже не вибивалися на кам’яних плитах, а наносилися на
м’який і податливий матеріал – папірус, глину, папір. У
результаті цього стали записуватися священні тексти на
стінах гробниць і храмів, а так само побутові й ділові
тексти, а зі зміцненням загальнодержавних структур для
спеціальної підготовки чиновників, жерців, воїнів виник
новий соціальний інститут – інститут освіти.
Освіта в державах Давнього Сходу розвивалася
під впливом різноманітних економічних, соціальних,
культурних, етнічних, географічних і інших факторів.
Хоча хронологічно існування цих цивілізацій не збігалося,
проте, їм були властиві подібні структури, у тому числі
виховання й навчання. Така спільність – об’єктивне
слідство того, що виникнення школи прийшлося на
перехідну епоху – від суспільно–родового ладу до
соціально– діфференційованого суспільства. Освіта стала
визначатися головним чином суспільним і майновим
станом людини, тобто втратила свою загальнодоступність,
стала більш авторитарною. У цю епоху як би завершився
дописемний період історії, а мова й піктографічне письмо
як головні способи передачі інформації приблизно з
ІІІ тис. до н.е. почали частково доповнюватися власне
писемністю – клинописною й ієрогліфічною.
Виникнення й розвиток писемності – важливий
фактор і супутник генезису самоосвіти. При переході від
піктографічного письма до логографії, що передавала
не тільки загальний зміст тексту, але й членування на
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окремі словосполучення й слова (єгипетські й китайські
ієрогліфи, шумерський клинопис), письмо стає технічно
більш складним і вимагає спеціального навчання.
Виховання в державах Давнього Сходу розвивалося за
логікою еволюції конкретно–історичних культурних,
моральних, ідеологічних цінностей. Людина формувалася
в рамках сталих соціальних регуляторів, обов’язків
і особистої залежності. Тому, як зазначає А. Н. Джу
ринський «релігія була носієм ідеалів виховання й
навчання, і закономірно, що хоронителями знань були
служителі культів» [3, с. 14].
Для етапу ранньокласових цивілізацій характерним
був сильний ідеологічний вплив релігії й різного роду
містичних, міфологічних уявлень, формування ідеї
божества й обожнювання царів і інших володарів,
створення складної ієрархії священнослужителів і
виконуваних ними ритуальних дій. Тобто, в системі цієї
культури знання виступає як семантична реальність і
упорядковується в ціннісно–смислових структурах, що
виробляються традицією та досвідом розвитку. Треба
зазначити, що чим раніше виникало в регіоні класове
суспільство, тим сильніше позначався на їхньому житті
вплив релігійно–містичних уявлень, тим більш жорстоким
був ідеологічний контроль священнослужителів–жерців.
Це виражало прагнення правлячих кіл усталити панування
над своїми, недавно ще вільними одноплемінниками й над
поневоленими сусідніми народами.
Саме релігійна освітня й самоосвітня діяльність у цю
епоху була однією із самих впливових форм саморегуляції
знання. Інтегруюча функція релігійної самоосвітньої
діяльності ставала однією з основ соціального життя.
Виступаючи стрижнем самоосвітньої активності людини,
релігійна складова знання здійснювала визначальний
регулятивний вплив і на інші форми соціальної активності
людини. Самоосвіта особистості у рамках традиції, що є
формою передачі соціокультурних зразків, пов’язана з
процесами інтеріорізації знання: тут навчання виступає
як інноваційний вид діяльності на індивідуальному рівні.
В цьому випадку самоосвіта особистості виступає як
освоєння іншої, невідомої раніше сфери реальності і є не
лише освоєнням інформації про неї, але і підключенням
до її мови, вибудовуванням стосунків, освоєнням норм і
цінностей, характерних типізацій, в ній прийнятих.
Усяка наука, безперечно, являє собою певну сукупність
знань, але це аж ніяк не головна і не визначальна ознака.
Набагато важливіше те, як засвідчує І. Д. Рожанський
«наука є особливого роду діяльність, а саме діяльність
щодо одержання нових знань. Ця діяльність припускає,
насамперед, існування певної категорії людей, які нею
займаються» [5, с. 5]. Основним соціальним прошарком
відповідальним за зберігання знань у Єгипті були жерці:
у їхньому середовищі знання передавалися від покоління
до покоління, не піддаючись істотним змінам. Розвиток
і збагачення наявних знань, очевидно, не входив до
числа найважливіших функцій жерців. Процес навчання
зводився до пасивного засвоєння вже розроблених
рецептів і правил; при цьому зовсім не ставилося питання,
яким чином були отримані ці рецепти й правила, і чи
можна замінити їх іншими, більш досконалими. Такий
характер навчання не міг стимулювати творчої діяльності
щодо одержання нових знань. На думку І. Д. Рожанського
«якщо все–таки протягом багатьох століть і відбувалася
повільна зміна обсягу й складу знань, накопичених

257

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

єгиптянами, то це відбувалося, скоріш за все, стихійно і
не носило характеру свідомої діяльності» [5, с. 7].
Більш динамічною щодо цього була вавилонська
цивілізація. Так, наприклад, протягом першого
тисячоліття до нашої ери жителі Вавилону досягли
значних успіхів у спостереженні небесних світил. Зібрані
ними за багато сторіч дані, які ретельно фіксувалися на
глиняних табличках, дозволяли вавилонським астрологам
точно пророкувати ті або інші небесні явища (наприклад,
місячні затьмарення). Але досягнуті ними успіхи, в галузі
астрономічних спостережень і обчислень, мерхнуть
у порівнянні з надзвичайно бурхливою діяльністю з
одержання нових знань, що була розвинена стародавніми
греками.
В умовах античності відповідно до філософських
концепцій, людський ідеал припускає індивіда – члена
поліса–держави, громадянина, поглиненого суспільним,
політичним, культурним життям, а не фізичною
працею. Таке розуміння сутності людини і його місця у
співтоваристві значною мірою визначає ідеал античної
освіти, у якості якого виступає калокагатія, тобто
гармонічний розвиток всіх душевних і тілесних чинностей
людини, досягнення її душевної й тілесної краси. Тому в
античній школі викладаються тільки ті предмети, які не
дозволяють перетворити людину в ремісника, а сприяють
її фізичному й духовному розвитку, формуванню чеснот,
підготовці до державної діяльності. В античній школі
давали інтелектуальну й естетичну освіту. Античне
світорозуміння значною мірою спричиняє формування
в цей період специфічної моделі навчального процесу,
так званої, традиційної школи, що виходить із пасивного
положення учнів у навчальному процесі й створеної на
ототожненні навчання й механічного засвоєння, завчання.
В античному навчанні немає місця самодіяльності учнів,
воно ґрунтується на наслідуванні. Знання викладають
як непорушні, що не підлягають відновленню. Великий
простір для індивідуальної волі, для формування
гуманістичної моделі навчання дає афінська освіта,
регламентована законами Солона. До шестирічного або
семирічного віку дитина займалася тільки іграми. Всі інші
питання освіти законодавство демократичної республіки
робить предметом приватної ініціативи. Школи в
Афінах не перебували ні в руках держави, ні в руках
корпорацій, навчання дітей користалося безумовною
волею й провадилося простими приватними особами в
приватних приміщеннях [2, с. 62]. Проте, воля навчання
не припускала волі всяких доктрин, учитель не повинен
був забувати, що в його руках були майбутні громадяни,
і він не мав права вселяти ідеї за своїм розсудом. Він
зобов’язаний був розвивати в них не тільки любов
до батьківщини, але також і любов до національних
установ.
Школа була не єдиним місцем, де чому–небудь
навчалися. Сам факт життя в порівняно тісному
середовищі, де найменша подія ставала відомою і
піддавалася тлумаченням, що теж розвивало розум.
Великі політичні процеси залучали значний наплив
народу, важливість питань, що обговорювалися, талант і
слава ораторів збирали навколо суддів юрбу, що жадібно
слухала. По закінченні дебатів вони протягом довгого
часу становили головний предмет всіх розмов. Деякі
з таких промов носили характер дійсних проповідей,
звернених до суспільства. Небезпеки, яким піддавалися

258

Гілея

знамениті обвинувачувані, відомі політичні діячі,
переслідувані ненавистю своїх супротивників, глибоко
хвилювали афінське юнацтво, що вказує на характерну
рису суспільства.
Деяке виховання дитина одержувала, відвідуючи
разом з батьками театри, її водили на всілякі вистави.
Безсумнівно, що вона була присутня на трагедіях і, як
це не здається дивним, вона була присутня, так само й
на комедіях. Ці літературні свята приносили неабияку
користь її розумовому розвитку. Крім того, вона
дізнавалася на цих зборах, де глашатай проголошували
про нагороди, що присуджувалися народом тим, кого
він хотів ушанувати, кого батьківщина винагороджувала
за заслуги, і якої слави досягали ці люди. «Хіба ви не
знаєте, – сказав Эсхин наприкінці своєї промови проти
Ктесифона, – що юнаків виховують не стільки школи й
всі ті місця, де розвивають їхній розум, скільки публічні
проголошення глашатая?» [2, с. 70]. І він говорив тут саме
про ці декрети, що читаються в театрах і згадував про
вінки й інші почесті, що присуджувалися громадянам, що
гідно послужили державі.
В суспільстві, де так сильно діяв приклад, і де
всіляким способом впливали на виховання, на повчання
майбутнього громадянина, подібного роду справедливість
і врочистість у присудженні нагород було для юнацтва
школою цивільного дозрівання. Проте, в Афінах
поширення й затвердження одержує традиційна модель
навчання, де переважають елементи, що мало сприяють
вихованню волі й активності учнів. Навіть софісти, що
протистояли традиційним методам навчання, вимовляючи
перед своїми учнями зразкові промови на ту або іншу
тему, найчастіше змушували учнів наслідувати своїм
промовам у подібних справах, які іноді були повторенням,
виучуванням тексту вчителів. Великі філософи й учителі
Піфагор, Платон, Аристотель у перші роки навчання не
дозволяли учням говорити, а дозволяли тільки слухати.
Софісти (Протагор, Горгій, Гиппій і ін.) улаштовують
із учнями диспути з різних питань. Сократ заміняє
лекційну форму навчання розробленим ним специфічним
методом – вільною бесідою за допомогою питань і
відповідей. Він бере участь зі своїми учнями в пошуках
істини, виходячи зі знаменитого положення: «Я
знаю те, що я нічого не знаю». Заснований на цьому
положенні метод філософствування «майевтика» давав
можливість у діалозі знайти істину шляхом постановки
питань і уточнень, прийти до очищення свідомості, до
самопізнання й у ході діалогу як пізнавальної процедури
об’єктивуватися у формулювання загального визначення,
що наближає людину до збагнення сутності речей. Сократ
був переконаний, що індивід черпає істину про зовнішній
світ із самого себе. Тому його «майевтика» з’явилася
одним із прикладів самоосвіти через самопізнання.
Сократ бачив своє політичне завдання у вихованні
співгромадян, заснованому на добровільній «аскезі».
Основна передумова теорії Сократа зводиться до того,
що будь–яке виховання повинне бути обов’язково
політичним. У людині треба виховувати вміння панувати
й підкорятися. Сократ уважає, що того, хто готується
стати володарем, слід вчити, як не піддаватися голоду
й спразі. Майбутні володарі повинні вміти мало їсти,
пізно лягати й рано вставати, аніяка праця не повинна
бути їм тягарем. Людина не повинна піддаватися принаді
плотських насолод, повинна бути загартованою проти
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холоду й спеки. Того, хто не здатний до всього цього, слід
віднести до класу плебеїв.
Виховання в людині помірності й самовладання
Сократ позначає словом «аскеза». І все ж слід розуміти,
що «аскеза» за Сократом (або аскетизм) була не
чеснотою ченців, а способом виховання ідеальних
правителів. Сократ уважав, що Боги не дають людям
щирих благ, не зажадавши від них за це серйозних
зусиль і тяжкої праці. Саме завдяки сократикам поняття
«самовладання» стало одним з найважливіших вимог
сучасної моральної культури. Відповідно до цієї вимоги
моральне поводження людини повинне бути обумовленим
внутрішньо властивим якостям індивіда, а не тільки
необхідністю додержуватися законів правосуддя. Сократ
уважав духовність «щирою суттю» людини, і поняття
«энкратії» можна переводити словами «влада над собою»,
«самовладання». В основі ідеї Сократа про самовладання
лежить нове розуміння волі. Тільки завдяки йому воля
перетворюється в проблему моралі. «У Сократа не було
«школи» і він поширював свої ідеї тільки за допомогою
розмов. Проте, його обвинуватили в розбещенні юнацтва,
тобто в прагненні вселити йому ворожнечу до принципів,
установленим урядом, і засудили його за це на смерть»
[2, с. 62].
Платон – творчий реформатор, був натхнений ідеєю
виховувати людей у дусі Сократа, але він намагався,
не тільки пізнавати суть речей, але й творити Благо.
Вершиною всього, написаного Платоном, стали
«Держава» і «Закони», присвячені пошукам філософського
обґрунтування виховної системи. Таким чином, Платон
виявився спадкоємцем Сократа й лідером філософського
напрямку, що повинен був переосмислити все, що в
той час визначало виховання громадян, у тому числі й
систему традиційної освіти жителів Афін – від софістики
й риторики до законів держави, математики й астрономії,
гімнастики й медицини, поезії й музики. Сократ думав
вищою метою науки – є пізнання Блага. Платон шукав
шляхи до досягнення цієї мети й порушував питання про
сутність пізнання. Успадкувавши від Сократа завдання
створити більш досконалу людину, Платон бачив шлях
до цього в зміні буття, а також всієї системи цінностей.
На місце релігії як живильного ґрунту людської культури
Платон ставить Пайдейю, що сама по собі перетворюється
в нову релігію. Він завжди доходив висновку, що всі
окремі чесноти (мужність, розважливість, благочестя,
справедливість) є частинами однієї єдиної чесноти.
Сутність цієї чесноти – знання. В «Протагорі» і в «Горгії»
він, виходячи із правильності такого розуміння, висвітлив
знання, як основу будь–якого виховання. В «Меноні»
він розробляє глибоке розуміння знання, що у зародку
можна прослідкувати в ідеях Сократа, порівнюючи його
з механічним трактуванням процесу навчання в софістів.
Справжнє навчання – це не просто пасивне сприйняття,
це напружений пошук, можливий лише при спонтанній
участі учня. З опису Платона ми бачимо, який сильний
вплив має на формування характеру прагнення до знання,
і у цьому прагненні знаходить своє вираження активна
природа духу греків, їхнє бажання знайти причину своїх
думок і вчинків у собі.
На наш погляд, Пайдейю, як творіння власної
особистості можна вважати основою утворення власного
образа або самоосвіти, як творіння себе як індивідуально
сті в епоху античності. Яскравим прикладом самоосвіти
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того періоду можна назвати самого Сократа і його
спадкоємця – Платона. Саме так, індивіди, що займаються
самоосвітою, завжди виділяються із загальної маси
і дозволяють їм це знання, одержані за допомогою
самоосвітньої діяльності.
Необхідно відзначити, що антична самоосвітня
діяльність у тих верствах населення, де вона була
можлива, орієнтувалася на пошук істини, нових знань,
припускала формування сфери знання, досить відкритої
для інновацій і робила на них стимулюючий вплив. Разом
з тим релігійна стратегія самоосвіти, звернена усередину
людини й спрямована на прояснення й тлумачення
вже даної людям божественної істини, формувала
специфічну сферу знання й внутрішнього досвіду, що
лише опосередковано впливає на соціальну активність
особистості через ціннісно–нормативні орієнтири, що
задаються символічно. Тому так чи інакше релігійна
самоосвітня стратегія зштовхнулася з різними світськими
стратегіями, вступивши з ними в протиріччя, розділивши
сфери впливу й області регулювання. Альтернативою
релігійної стратегії виступила культуроцентрична
стратегія, в основі якої лежали світоглядні, трудові,
творчі, духовні й інші моделі самоосвіти. У цей період
комунікативна технологія самоосвіти й технологія
самоосвітнього читання представляли регуляцію інди
відуального знання й механізм його співвіднесення із
груповим і соцієнтальним знанням.
Корінні зміни стратегій самоосвіти виникають із
поділом розумової й фізичної праці у результаті якого
самоосвіта виділяється із всієї системи життєдіяльності
як самостійний вид діяльності. Це супроводжується
процесами особистісного самопізнання. Проте, у різних
культурах зауважуються розходження в становленні
самоосвіти: в одних активність орієнтована на зміцнення
соціального ладу, в інших – на вивільнення й розвиток
індивідуальності.
Теоретично обидві ці стратегії фіксуються ще в працях
Платона й Аристотеля. В «Державі» Платона реалізується
ідея освітнього процесу як способу збереження цілісності
суспільства й служіння йому. У працях Аристотеля – як
умова формування самостійної особистості. Необхідно
відзначити також, що самоосвітні стратегії для різних
верств суспільства були неоднакові. Рядові члени
суспільства орієнтувалися на підпорядкування суспільним
інтересам, аристократична його частина бачила в
самоосвіті особливу цінність, вид вільної інтелектуальної
самодіяльності. Проте, реалізуючи обидві ці тенденції,
античні стратегії самоосвіти базувалися на раціональних
основах, їхньою метою було формування особистості,
орієнтованої на рішення проблем зовнішнього світу.
Висновки. Можна зазначити, що у самоосвітній
діяльності рабовласницького суспільства віддзеркалилися
особливості матеріального й духовного виробництва
цього періоду, на неї вплинули пануючі уявлення про
моральні цінності, про соціальний і інтелектуальний
тип особистості. Головною особливістю самоосвіти
особистості рабовласницької формації було те, що це
була діяльність вільних, тобто людей, що не належали до
категорії рабів, які б правові форми рабська залежність не
приймала. Хоча рабовласницька формація складалася не
тільки із двох антитетичних класів (рабовласників і рабів),
але й з ряду проміжних верств – що зберегли тією чи іншою
мірою незалежність (селян–общинників, ремісників
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і т.д.) – утім самоосвітня діяльність, була прерогативою
вільної еліти, якій були доступні знання, накопичені
попередніми поколіннями, відбиті в рукописних текстах.
Тобто, на цьому етапі суспільного розвитку формувалися
й домінували ті технології, стратегії й моделі самоосвіти
особистості, які співвідносилися із цінностями, нормами
поводження, ідеологічними пріоритетами, прийнятими
в суспільстві, розвитком знарядь праці й виробництва, а
також загальної культури людини.
У культурі цього періоду розвиваються технологія
самоосвітнього читання і комунікативна, це відбувається
завдяки зародженню писемності, і далі, друкарству.
Розвиток культури вплинув на становлення стратегій
самоосвіти, а саме – релігійної, культуроцентричної
та антропоцентричної. Розвиток стратегій вплинув
на диференціацію моделей самоосвіти особистості за
духовними, класовими, статусними, соціально–еконо
мічними, професійними, кваліфікаційними і іншими
соціокультурними характеристиками. Виходячи із
цього можна укласти, що самоосвіта особистості у
своєму розвитку пройшла шлях від колективного до
індивідуального, від одиничних проявів до масових, від
однобокості до різноманіття.
Самоосвіта особистості має особливе значення щодо
формування в людини цілісної картини матеріального й
духовного світу, що сприяє усвідомленню приналежності
до єдиного людського співтовариства, сприйняття
цінностей духовних, культурних, зокрема, моральних у
їх національному й загальнолюдському розумінні. Саме в
цьому, у необхідності усвідомлення глибинних, ментальних
підстав – рушійних сил цивілізації й в активному
впливі на ці ментальні підстави, на характеристики
індивідуального й колективного менталітету в напрямку
морального, духовного прогресу людства, толерантності,
життєзбереження й життєтворчості, складається суть
самоосвітнього процесу.
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Self–activity of the individual in pre–industrial civilizations
The historical community development carried out by people is stipulated
by the creative invention of new cultural norms and paradigms. System of receipt
of knowledge, as is generally known, in different historical epochs had the specific
features, calling to them, we represent the certainly–historical state of epoch not only,
in fact to the extent of own possibilities we will realize the historical experience that
can become soil of creation of character of future sociocultural reality. Development
of technologies is investigational, strategies and models of self–education of
personality in class society. The well–proven important role of self–education is in
the transmission of historical experience that presents more important condition in
relation to development of human society. It is marked that the features of material
and spiritual production of this period were reflected in self–education activity of
slave–holding society, on her dominating ideas influenced about moral values, about
the social and intellectual type of personality. The main feature of self–education of
personality of slave–holding structure was that this was activity of free, id est people
that did not belong to the category of slaves, whatever legal forms slave dependence
accepted. Although a slave–holding structure consisted not only of two antithetic
classes (proprietor of slaves and slaves) but also from the row of intermediate
layers – that saved independence (peasants of community, artisans et cetera) in a
that or other degree – however self–education activity, was the prerogative of free
elite, that were the accessible knowledge, accumulated by previous generations,
removed in the handwritten texts. Id est, on this stage of community development those
technologies, strategies and models of self–education, were formed and prevailed
personalities, that was correlated with values by the codes of conduct, ideological
priorities accepted in society, development of tools and production, and also general
culture of man. In the culture of the investigated period technologies of the self–
education reading develop and communicative, that takes place due to the origin
of the written language, and farther, to the book–printing. Development of culture
influenced on becoming of strategies of self–education, namely – religious, center of
cultural and anthropocentric, that entailed differentiation of models of self–education
of personality after spiritual, class, status, socio–economic, professional, qualificatory
and by other sociocultural descriptions.
Keywords: self–education of personality, self–education as technology of work
with texts, to industrial civilization, slave–holding society, sociocultural reality,
strategies of self–education, model of self–education.
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Эвристичность ноогуманизма
в контексте модернизации современного
высшего образования
Автор осуществил попытку продемонстрировать эвристический
потенциал ноогуманизма как стратегии модернизации современного высшего
образования. Исходя из необходимости осуществления ревизии парадигмы
современного образования в свете сложных цивилизационных и социокультурных
вызовов, автором рассмотрены возможности ноогуманизма в качестве
ориентира модернизационных процессов в сфере высшего образования. В
статье автор продемонстрировал, что «порядок дня» модернизации высшего
образования формируется в контексте необходимости преодоления вызовов
глобализации, кризисов различной природы, а ноогуманизм является концепцией,
реализующей идею формирования ноогуманистического мировоззрения,
синтезирующего ценности гуманизма и учения о ноосфере, принципов
социоприродного согласия, способных разрешать современные противоречия.
Ключевые слова: высшее образование, ноогуманизм, ноогуманистическое
мировоззрение, модернизация образования, эвристичность.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Современные реалии настоятельно требуют обнов
ления и внесения корректив в мировоззренческую
подготовку будущего специалиста путем обоснования
парадигмы образования, соответствующей общемировой
тенденции устойчивого развития социально–природных
систем, ноосферизацией, гуманизацией образования,
его интегрированием в мировую систему Разработка
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теоретических, методологических, методических, эмпи
рических оснований образовательной стратегии по
формированию ноогуманистического мировоззрения у
студентов позволят разрешить противоречия: социально–
воспитательного характера – между общественной
востребованностью в личностях с ноогуманистическими
мировоззрением и ценностями и низким уровнем
ноогуманистических мировоззренческих приоритетов в
общественном сознании, вызванными деструктивными
цивилизационными процессами; теоретико–методо
логического характера – необходимостью выработки
у молодежи ноогуманистических представлений и
ценностей и недостаточной разработанностью иссле
дуемой проблемы в педагогической науке; научно–
методического характера – потребностью образовательной
практики в развитии процесса по формированию
ноогумансистического мировоззрения студента и факти
ческой неразработанностью его психолого–педагоги
ческого, дидактического обеспечения.
Стоит отметить в теоретико–методологическом
плане, что основная идея ноогуманизма, лежащего в
основе формируемого искомого мировоззренческого
качества, родилась в лоне ноосферного образования
как закономерная рефлексия на деструктивные
цивилизационные процессы и связана с гармонизацией
социоприродных систем или идеей социоприродного
согласия. Понятие «ноогуманизм», синонимирующее
с ноосферным гуманизмом русских космистов (как
«гармоничное взаимодействие человека с природой»),
так называемые ноогуманистические идеи, впервые
были введены в научный оборот Г. П. Сикорской в
рамках исследования ею экологических аспектов
педагогического образования [5]. Для обоснования
эвристического потенциала ноогуманизма как возможной
стратегии модернизации современного образования,
необходимым считаем прояснение содержания сущности
ноогуманистической идеи в образовании.
Указанное понятие (ноогуманизм) представляет
дериват значения «ноосферный гуманизм», а сама
Г. П. Сикорская определяет ноогуманизм следующим
образом: «Очевидно, что гуманистические ориентиры
русских космистов, направленные на нравственные
ценности человечества новой эпохи, как нам кажется,
можно определить как ноосферные или эколого–
гуманистические, а гуманизм русских космистов
обозначить как ноосферный гуманизм (ноогуманизм).
Для ноогуманизма в отличие от потребительского
гуманизма свойственно стремление человеческого
сообщества к состоянию коэволюции с биосферой. Если
гуманизм провозглашает ценность человека и утверждает
рефлектированный антропоцентризм, то ноогуманизм, с
нашей точки зрения, утверждает ценность жизни во всех
ее проявлениях, гармоническое взаимодействие человека
с природой (включая космос) и ответственность его как
единственного разумного существа на планете за жизнь
на Земле. Переход современного общества к коэволюции с
биосферой есть следствие принятия ноогуманистических
идеалов. Развитие ноогуманистических взглядов мы
связываем с эпохой перехода биосферы в ноосферу.
Представителей же философии, фундаментальных
научных и практико–ориентированных исследований,
активно развивающих теории ноосферогенеза, космо
генеза, ноогуманистические взгляды и идеалы, а также
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воплощающих идеи в практику жизнедеятельности,
просвещения и образования, логично называть ноогу
манистами» [5, с. 33].
Проблема
формирования
ноогуманистического
мировоззрения студента является одной из ключевых
проблем философии образования на современном
этапе ее развития. Становление ноогуманистического
мировоззрения будущего специалиста, как высший
синтез ноогуманистических знаний, представлений,
убеждений, идеалов и практического опыта, представляет
собой одно из приоритетных направлений образования,
поскольку является адекватной рефлексией образования
на цивилизационные вызовы современности. На потреб
ности осуществлять поиск стратегий модернизации
высшего образования сквозь призму цивилизационных
вызовов, в частности, глобализационного характера,
обращает внимание Д. Б. Свириденко: под влиянием
глобализационных тенденций в образовании должны
произойти содержательные изменения – педагогических
практик для формирования личности нового типа,
трансформация содержания образования с целью форми
рования толерантного человека, механизмов утверждения
мультикультурного мировоззрения и т.д. [7, с. 258].
Автор разворачивает этот подход следующим образом:
«Последние десятилетия сфера высшего образования
во всем мире пребывает в состоянии модернизации,
которая смогла бы своими действиями содержательно
адаптировать эту сферу деятельности к динамичным
изменениям,
присущим
современному
обществу.
Исследователи сходятся во мнении, что генеральной
линией современных социальных трансформаций является
процесс глобализации, который являет собою тенденцию
интеграции стран в единую высококонкурентную
международную экономическую систему, в которой для
общего прорыва в экономическом плане используются
возможности каждой отдельной нации» [4, с. 159].
На
базе
ноогуманистического
мировоззрения
происходит органический синтез ноогуманистических
знаний, ценностей, установок, идеалов и основных
личностных, профессиональных качеств специалиста в
единую ноогуманистическую мировоззренческую культуру
личности с планетарно–коэволюционным мышлением,
направленную на актуализацию идеи социоприродного
согласия в будущей профессиональной деятельности.
В процессе исследования нами предлагается идея, что
на фоне явлений, носящих духовно–нравственный,
эколого–экономический общекризисный характер, а
также на основе имеющегося в мировой практике опыта
функционирования философских и педагогических
систем, направленных на формирование мировоззрений
экологической и ноосферной направленности, созрели
реальные предпосылки для ноогуманизации образова
ния и, формируемое ноогуманистическое мировоззрение
в условиях ноогуманистически–ориентированной педа
гогики, предстает как новая парадигмальная тенденция
в философии образования. С данным подходом соли
даризируется группа исследователей, в частности
О. Базалук [6], А. Креминский [1], Ф. Лазарев [2],
Л. Микешина [3] и др.
Противоречие между необходимостью в обеспечении
общества востребованных временем специалистами с
ноогуманистическими ориентациями, с одной стороны, и
существующим уровнем мировоззренческой подготовки,

261

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

с другой, – обусловило актуальность данного исследова
ния, целью которого явились разработка научных
методологических, теоретических и методических
основ формирования искомого мировоззрения у буду
щих специалистов; научно–теоретическое и мето
дическое обоснование модели ее формирования и
выявление эффективных технологий, педагогических
условий, диагностического инструментария оценки
сформированности искомых мировоззренческих качеств.
В ходе исследования философской, психолого–
педагогической, естественнонаучной, музыковедческой,
культурологической литературы, нами были раскрыты
предпосылки, сущность, специфика и содержание по
нятия «ноогуманистическое мировоззрение», а также
принципы его формирования. В частности, ноогу
манистический подход, являющийся руководящей
нормой к исследованию проблемы формирования
ноогуманистического мировоззрения и поиску ее реше
ния, включает: ноогуманистические идеи, отраженные
в философско–исторических, естественнонаучных, пси
холого–педагогических трудах в разные исторические
периоды, позволяющие разработать категориально–
понятийный аппарат ноогуманизма и формируемого в его
рамках ноогуманистического мировоззрения, тем самым,
структурируя
ноогуманистически–ориентированную
педагогическую систему.
Ноогуманистический подход интегрирует отдельные
аспекты междисциплинарного, аксиологического музы
коведческого, регионального, психодидактического, лич
ностно–деятельностного, культурологического подходов,
позволяя всесторонне изучить проблему, выбрать стра
тегию и тактику педагогической деятельности в решения
поставленной воспитательно–дидактической задачи.
Одним из исходных положений ноогуманистического
подхода является опора на разноуровневый методо
логический анализ исследуемой проблемы, ставший
нормой в педагогических исследованиях последних лет,
позволивший экстраполировать ноогуманистические
идеи из разных областей знаний.
Вместе с тем, идея социоприродного согласия
является базовой, определяющей категориально–поня
тийный аппарат исследуемой проблемы и способ
ствующей раскрытию сущности таких значений, как
«ноогуманистическое мировоззрение», ноогуманисти
чески–ориентированные: философия образования, среда,
сознание, личность. Контент философии образования,
как научной дисциплины, вобравший широкий спектр
педагогических систем, методик формирования различных
типов мировоззрений экологической, гуманистической и
ноосферной направленности пополнился новыми блоками
знаний, касающихся становления ноогуманистической
мировоззренческой идентичности будущего специалиста.
Нам хотелось бы подчеркнуть близость идеи социо
природного согласия (социоприродной гармонии) как
ключевого принципа ноогуманизма, с теоретическими
постулатами концепта ноосферы.
Исходя из предпосылки о значении проблемы
формирования ноогуманистического мировоззрения
студента как категории дискурса философии образования,
мы может утверждать потребность разработки
концептуальных основ педагогической стратегии по фор
мированию искомого мировоззрения и необходимости
идентифицировать ее как парадигмальную тенденцию,
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находящейся на стадии становления ноогуманистически–
ориентированной педагогики, дающей возможность
ее научной и практической апробации в условиях
высшей школы. Сама же стратегия формирования
ноогуманистического мировоззрения, как структуры
философии образования, включающая комплекс опера
циональных, критериально–мониторинговых процедур,
должна отражать не только теоретические поло
жения гипотезы исследования, но и переводить их в
практическую плоскость для дальнейшей апробации и
проверки достоверности полученных результатов.
Мы выходим из постулата о целесообразности
формирования ноогуманистического мировоззрения
в
условиях
ноогуманистически–ориентированной
среды с использованием проблемно–дискуссионных
и инновационных видов педагогических технологий.
Результатом дальнейших исследований не только в
сфере философии образования, но и с подключением
потенциала непосредственно педагогики, в дальнейшем
должны быть разработаны теория, методология, методика
формирования ноогуманистического мировоззрения. В
начале третьего тысячелетия необходима модернизация
системы высшего образования на основе обновления (в т.ч.
ноогуманистического) ее мировоззренческой платформы,
с учетом духовно–экономических потребностей общест
ва, общемировых, тенденций и опережающим перспек
тивным прогнозом, ориентированным на гармонизацию
взаимоотношений социоприродных систем.
Стоя на методологических позициях ноогуманизма,
мы предлагаем тезис, что содержание обучения во всех
звеньях образования должно учитывать мировой опыт
других стран по ноосферизации образования, что должно
быть учтено в содержании современной образовательной
политики. В данной плоскости, необходимо разработать
и ввести государственные нормативы материально–
технического обеспечения введения ноосферного
образования (ноогуманистической педагогики) на
разных уровнях образования, обеспечив сквозную его
ноосферизацию – уже с первых лет жизни ребенок в
системе дошкольного образования, а далее в системе
школьного и университетского образования должен быть
гармонично включен в воспитательный процесс развития
ноогуманистического мировоззрения.
Вместе с тем, используя методологический потенциал
философии образования и сформировав на уровне
стратегии модернизационный проект для современного
высшего образования не достаточно для приближения
его к непосредственной реализации в образовательную
практику: также необходимо изучить и теоретически
обосновано имплементировать международный опыт
реализации научных программ, материально и техни
чески обеспечивающих фундаментальные научные
исследования ученых разных специальностей, разра
батывающих проблему ноосферизации образования –
философию образования ХХI столетия, а также учесть
особенности процессов их реализации в образовательных
пространствах разных стран.
При этом, методологические основы, понятийно–
категориальный аппарат формирования ноогуманис
тического мировоззрения студентов являются одним
из направлений первоначального опыта разработки
ноогуманистической педагогики и могут быть исполь
зованы для дальнейшего развития концептуальных идей
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в теории и практике общей педагогики, в разработке
новых направлений в философии, методологии, теории
образования, связанных с ноосферизацией образования
и практического внедрения его в образовательное
пространство страны.
В нашем исследовании мы исходим из того, что
человек понимает мир сквозь призму определенных
мировоззренчески–смысловых ориентиров, в данном
случае, – опираясь на комплекс базовых ноогума
нистических понятий: «ноосфера», «ноогуманизм»,
«коэволюция»
и
пр.
Эти
ноогуманистические
мировоззренческие основы опираются на корпус
ноогуманистических знаний, базирующихся на идеях
русского космизма, учения о ноосфере, положениях
концепции устойчивого развития, гуманистической
педагогики и психологии, квантовой теории и составляют
содержание формируемого ноогуманистического миро
воззрения, в первую очередь, отраженного посредством
когнитивно–содержательного компонента. Хотелось
бы подчеркнуть, что когнитивные процессы не
исчерпывают всего содержания проблемы формирования
ноогуманистического мировоззрения, вместе с тем, они
носят рельефный, доминирующий характер в структуре
исследуемой проблемы.
Получаемые с помощью познавательных психи
ческих процессов разного уровня сложности, эти
ноогуманистические знания вносят свой особый вклад
в формирование внутренне связанной, динамичной,
целостной картины мира, включающей в себя различные
аспекты: ноогуманистическое миропонимание, коэво
люционное мировидение и пр. Протекая одновременно,
эти процессы взаимодействуют друг с другом настолько
тонко, слаженно и органично, что подспудно, глубоко в
сознании, начинает созревать образ мира, в его временной
целостности и непрерывности.
Таким образом, в статье нам удалось продемон
стрировать эвристический потенциал ноогуманизма
как стратегии модернизации современного высшего
образования. Исходя из необходимости осуществления
ревизии парадигмы современного образования в свете
сложных цивилизационных и социокультурных вызовов,
автором рассмотрены возможности ноогуманизма в
качестве ориентира модернизационных процессов в сфере
высшего образования. В статье было продемонстрировано,
что «порядок дня» модернизации высшего образования
формируется в контексте необходимости преодоления
вызовов глобализации, экологического кризиса и т.д., а
ноогуманизм является концепцией, реализующей идею
формирования ноогуманистического мировоззрения,
синтезирующего ценности гуманизма и учения о
ноосфере, принципов соцоприродного согласия, демон
стрируя способность разрешать перечисленные выше
противоречия общественного развития.
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The heuristic potential of noohumanism at the context
of modernization of modern higher education
The author made an attempt to demonstrate the heuristic potential of
noohumanism as a modernization strategy for modern higher education. Based on
the need for revision of the paradigm of modern education in the light of the complex
civilization and socio–cultural challenges, the author discussed the possibility of
noohumanism to guide the modernization processes at higher education. The author
has demonstrated that the «order of the day» of modernization of higher education
formed in the context of the need to overcome the challenges of globalization,
crises with different nature. Noohumanism is a concept that implementing the idea
of noohumanistic worldview forming, synthesizing the values of humanism and the
theory of the noosphere, the principles of socio–natural harmony, demonstrating one’s
ability to resolve mentioned modern contradictions.
Keywords: higher education, noohumanism, noohumanistic worldview,
modernization of education, heuristicy.
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Евристичність ноогуманізму у контексті модернізації сучасної
вищої освіти
Автор здійснив спробу продемонструвати евристичний потенціал
ноогуманізму як стратегії модернізації сучасної вищої освіти. Виходячи із
необхідності здійснення ревізії парадигми сучасної освіти в світлі складних
цивілізаційних і соціокультурних викликів, автором розглянуті можливості
ноогуманізму в якості орієнтира модернізаційних процесів у сфері вищої освіти.
У статті автор продемонстрував, що «порядок денний» модернізації вищої
освіти формується в контексті необхідності подолання викликів глобалізації,
криз різної природи, а ноогуманізм є концепцією, що реалізує ідею формування
ноогуманістичного світогляду, який синтезує цінності гуманізму і вчення про
ноосферу, принципів соціоприродної злагоди, здатних вирішувати сучасні
суперечності.
Ключові слова: вища освіта, ноогуманізм, ноогуманістичний світогляд,
модернізація освіти, еврістичність.
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Проект основного освітянського закону –
перспективи та перестороги
Проаналізовано проект Закону України «Про освіту». Охарактеризовані
актуальність та значимість зазначеного законопроекту, а, відтак, і
необхідність його прийняття та запровадження. Визначені проблемні аспекти
та суперечності, виявлені у законопроекті. Внесені відповідні пропозиції щодо
удосконалення формулювання проблемних норм.
Ключові слова: освіта, реформування освітньої галузі, проект Закону
України «Про освіту, правова невідповідність».

Подальше реформування освітньої галузі в першу
чергу вимагає глобальних напрацювань у напрямку його
законодавчого забезпечення. Кардинальним кроком у
вирішенні зазначеної проблеми має стати прийняття
нового Закону України «Про освіту», який маючи статус
базового, концептуального освітянського закону, в свою
чергу відіграє роль визначального та вихідного для
прийняття цілої низки законів та підзаконних нормативних
актів, що регулюють різноманітні галузі діяльності сфери
вітчизняної освіти [2].
Метою зазначеного законопроекту є запровадження
дієвого механізму врегулювання суспільних відносин,
що виникають в процесі реалізації, охорони та захисту
конституційного права людини на освіту, прав та
обов’язків фізичних та юридичних осіб, які беруть участь
у реалізації цього права та повноваження державних
органів та органів місцевого самоврядування у сфері
освіти, а також забезпечення законодавчих гарантій
підвищення інвестиційної привабливості системи освіти,
і, як наслідок, – економічне зростання і культурний
розвиток країни в цілому.
Законопроектом передбачається здійснення систем
ної реформи освіти, ґрунтуючись на базових концеп
туальних положеннях існуючої державної освітньої
політики. Незмінними залишаться право людини на
освіту, безкоштовна загальна середня освіта, збереження
державних соціальних гарантій для вчителів, право
на безкоштовні підручники, тощо. В той же час
передбачається оновлення ключових аспектів освітньої
діяльності – принципів державної освітньої політики,
структури освітньої сфери, розподілу повноважень між
органами управління освітою різних рівнів, тощо.
Суттєвому розширенню забезпечення права на освіту
сприятиме запровадження громадського контролю і
нагляду в освітніх закладах всіх рівнів, розгортання
інклюзивної освіти та визнання як формальної, так і
інформальної та неформальної освіти з можливістю їх
конвертації, як це і передбачено законопроектом.
Наближенню вітчизняної освіти до європейських
та світових стандартів має сприяти переформатування
і оновлення змісту середньої освіти а також оновлення
системи забезпечення якості освіти всіх рівнів. Останньому
має сприяти Національне агентство кваліфікації,
створення якого передбачене проектом Закону.
Важливою нормою, що гарантуватиме матеріально–
технічне забезпечення вітчизняної освіти має стати норма
законопроекту, яка передбачає асигнування освітніх витрат
в розмірі, який не може бути меншим від 7 відсотків ВВП.
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Актуальність прийняття зазначеного закону вимагає
як необхідність його прийняття та реалізації у макси
мально стислі терміни, так і потребу в ретельному
та прискіпливому опрацюванні законопроекту, який
на виході має бути максимально відпрацьованим та
узгодженим. І тому абсолютно обґрунтованим видається
така пильна увага законодавців, педагогів та громадськості
до зазначеного проекту Закону.
На нашу думку законопроект є прогресивним та
революційним, має цілий ряд новацій, які забезпечать
розвиток та становлення освітянської галузі на базі
здобутків вітчизняної та зарубіжної науки, дозволять
прискорити інтеграцію української освіти до європейської
та світової систем.
В той же час опрацювання законопроекту дає підстави
для виявлення певних невідповідностей та внесення
відповідних рекомендацій.
І перша пересторога стосується однієї з основних
новацій законопроекту – введення дванадцятирічної
середньої освіти. Законопроектом, зокрема, передбачено
три рівні загальної середньої освіти – початкова
освіта, тривалістю чотири роки, базова середня освіта,
розрахована на п’ять років та, врешті–решт, профільна
середня освіта, на яку законопроект виділив три роки.
Логічність запропонованої тривалості останнього періоду
викликає певні сумніви. На нашу думку, незважаючи
на те, що проблема дванадцятирічної освіти в Україні
ще недостатньою мірою вивчена і відпрацьована,
запровадження її, спираючись на світовий педагогічний
досвід, можливе і доцільне. Однак пересторогу викликає
імперативний характер зазначеної норми. На нашу думку,
слід залишити одинадцятирічну освіту як обов’язкову,
передбачивши можливість дванадцятого року навчання
(або третього на етапі профільної освіти) як варіативну
для осіб, які бажають отримати більш ґрунтовні знання і
продовжити здобуття освіти у вищих навчальних закладах.
В той же час потребує додаткове вивчення положення
статті 12 законопроекту, згідно з яким початкова освіта
здобувається, як правило, з шести років. На нашу думку
це може суперечити загальноприйнятій у психолого–
педагогічній науці віковій періодизації, згідно з якої
вікова криза, яка відділяє дошкільний вік від молодшого
шкільного і, відповідно змінює провідний вид діяльності
з ігрового на навчальний, припадає саме на сім років. Тим
більше, що ми мали спробу спостерігати за результатами
шкільної реформи 1985 року, яка передбачила навчання
шести річок. Як результат адміністрація шкіл була
змушена забезпечувати для шестирічок дитсадкові
умови – денний сон, ігрові методи навчання, спеціальний
розклад, тощо. Не зважаючи на це все рівно досить часто
стикалися з фактами перевантаження, низької адаптації
і, як результат, – стресової ситуації для дітей. У зв’язку
з вищевикладеним пропонується переформулювати
згадане положення, зазначивши, що початкова освіта
здобувається, як правило, з семи років. При цьому
необхідно передбачити можливість винятку для дітей,
астрономічний вік яких не співпадає з біологічним і
психологічним, тобто тим, які випереджають вік, чи
затримуються у своєму розвиткові.
Перестороги викликають і пропозиції законопроекту
щодо заміни терміну «професійно–технічна освіта»
на термін «професійна освіта», що, на нашу думку, є
недоречним.
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Термін «професійна освіта» за своїм змістом є значно
ширшим від запропонованого і може бути застосованим
до будь–якого освітнього процесу, метою якого є
здобуття певної професії на всіх рівнях включаючи вищу
освіту. Не сприяє чіткому розмежуванню цих понять і
запропонована законопроектом мета професійної та вищої
освіти, де вищу освіту відрізняє від професійної рівень
компетентностей (якісна ознака) і наявність наукових чи
творчих компетентностей. З метою чіткого розмежування
зазначених рівнів освіти пропонується повернутися до
вже усталеного терміну «професійно–технічна освіта».
Це дозволить також уникнути додаткових заходів і витрат,
пов’язаних з перейменуванням навчальних закладів
та внесення змін до надвеликого масиву підзаконних
нормативних актів, законів і кодексів, в тому числі
бюджетного і, навіть, до Конституції України [1]. Таким
чином у разі прийняття зазначеної норми може виникнути
ситуація, яка полягатиме в тому що до внесення
відповідних змін у Конституцію України, будуть діяти
положення не новоприйнятого Закону, а конституційні
норми, які мають вищу юридичну силу.
Важливою нормою законопроекту видається ново
введене поняття академічної доброчесності. Вважаємо
подібну новацію важливою нормою, яка здатна підвищити
морально–етичний рівень учасника освітнього процесу.
Важливо і те, що у законопроекті наводиться не тільки
визначення і зміст академічної доброчесності, але і
перелік дій (чи бездіяльності), які будуть вважатися її
порушеннями, та пропонується перелік санкцій у випадку
вчинення зазначених дій. В той же час викликає сумнів
визначення хабарництва як порушення академічної
доброчесності. Безумовно такі огидні асоціальні дії як
одержання хабара не повинні мати місця в освітньому
середовищі. Однак одержання хабара є кримінально
караним діянням, відповідальність за яке передбачена
Кримінальним Кодексом України. Таким чином пропо
нується переформулювати аналізоване визначення
порушення академічної доброчесності, визначивши його
як отримання (надання) учасником освітнього процесу
неправомірної вигоди з використанням свого службового
становища.
Перехідними положеннями законопроекту перед
бачено внесення змін до статті 17 Закону України «Про
вищу освіту». Вказані зміни пропонують принципово
нову процедуру формування складу Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти. Навзамін
виборів представників на з’їздах передбачено обрання
членів агентства спеціальною конкурсною комісією
склад якої і порядок формування детально розписаний.
Залишивши поза межами обговорення недоліки і переваги
існуючого та запропонованого порядку формування
складу Національного агентства вважаємо за доцільне
вказати на декілька нормативних моментів, неврахування
яких може призвести у подальшому до правових колізій.
По–перше термін повноважень членів Національного
агентства встановлено як три роки, але не визначено,
з якого моменту ці повноваження починаються – з дня
рішення конкурсною комісією, з дня затвердження
складу відповідним розпорядчим документом Кабінету
Міністрів, з дня першого засідання, чи інше. Пропонується
передбачити норму, згідно з якою термін повноважень
членів Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти розпочинається з моменту їх призначення
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Кабінетом Міністрів України на підставі рішення
Конкурсної комісії за результатами конкурсного відбору.
Також потрібно врахувати, що на момент прийняття
закону буде діяти склад Національного агентства,
обраний і призначений за попереднім порядком. А тому
доцільно встановити легітимність складу чинного
агентства і передбачити, що новоприйнятий порядок
його формування починає застосовуватися з моменту
завершення повноважень чинного складу Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Коригування потребує і норма закону, яка не допускає
до складу Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти осіб, які визнані винними у
вчиненні корупційного правопорушення чи піддавалися
адміністративному стягненню за вчинення корупційного
правопорушення, оскільки зміни в Кодексі України
про адміністративні правопорушення визначають їх як
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.
Тому пропонується передбачити доопрацювати норму
Перехідних положень законопроекту, яка передбачає,
що не може бути членом Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти та Конкурсної комісії
особа, яка за рішенням суду визнана винною у вчиненні
корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією – протягом року з дня
набрання відповідним рішенням суду законної сили або
піддавалася адміністративному стягненню за корупційне
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією – протягом року з дня набрання відповідним
рішенням суду законної сили.
І наостанок. Прийняття будь–якого закону – навіть
найдосконалішого і всеохоплюючого – це лише половина
справи. Другу половину складають нормативно–правові
заходи по його імплементації. Потрібно внести достатню
кількість поправок в чинні закони – щоб привести їх у
відповідність до норм новоприйнятого, розробивши і
затвердивши цілу низку урядових документів та відомчих
наказів. Слід зазначити, що доопрацьований варіант
законопроекту в цьому плані вигідно відрізняється від
свого попередника, прикінцеві положення якого були
неймовірно куці. Однак і запропонований варіант,
передбачивши ґрунтовну роботу по приведенню норм
чинного законодавства до положень аналізованого
законопроекту обійшов своєю увагою підзаконні
нормативні акти, які необхідно прийняти для того щоб
новий закон зміг повноцінно діяти. Не наполягаючи
саме на варіанті регулювання імплементації закону
самим же законом, все ж зазначаємо, що центральний
орган виконавчої влади в сфері освіти і науки просто
зобов’язаний
напрацювати
широкомасштабний
і
ґрунтовний план імплементації законопроекту у разі його
прийняття і бути готовим до його запровадження.
Зазначені пропозиції були надані автором тимчасовій
робочій групі Комітету Верховної Ради України по
опрацюванню проекту Закону України «Про освіту» та
внесенню пропозицій до його розгляду у другому читанні
під час роботи у складі зазначеної групи.
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Draft of the main law on education – perspectives and threats
The Draft Law of Ukraine «About education» was analyzed. The actuality and
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Освітнє середовище
як простір самовизначення особистості:
теоретичний аспект
На основі сучасних філософсько–освітніх позицій проаналізовано
освітнє середовище як простір самовизначення особистості. Зосереджено
увагу на розумінні середовища як своєрідного соціокультурного феномену
представниками соціології, психології, філософії, педагогіки. З опорою
на визначені позиції конкретизовано освітнє середовище як компонент
загальнокультурного простору, у якому взаємодіють різні процеси і чинники
включення людини в культурні зв’язки з суспільством, набуття нею досвіду
самостійної культурної діяльності й опанування наявними в цьому середовищі
можливостями самовизначення. Поняття «освітній простір» розглянуто як
родову характеристику освітнього середовища, що становить масштабний
соціокультурний контекст та значною мірою є джерелом тих необхідних
соціокультурних трансформацій, які неминуче відображаються на кожному з
визначених типів освітніх середовищ.
Ключові слова: соціокультурний простір, середовище самовизначення
людини, освітнє середовище, види педагогічного середовища, ресурси й умови
самовизначення особистості.

Сучасна система освіти є комплексним чинником
трансформації українського суспільства, запорукою
його входження у світовий соціокультурний контекст;
її модернізація передбачає здійснення цілої низки
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заходів, яка слугує механізмом переведення всієї
освітньої галузі країни на якісно новий рівень. Процес
реформування освіти зорієнтований першочергово на
трансформацію організаційної структури та моделей
різних навчальних закладів, вдосконалення змісту
навчання, зміну навчально–методичного забезпечення.
Більш глибокі перетворення й функціонування всієї
структури освітньої системи з неминучістю призводять
до зміни взаємозв’язків між її окремими елементами, а
також до виникнення нових освітніх структур. Цілісність і
стійкість освіти, ефективність її функціонування в умовах
суспільних трансформацій може бути збереженою шляхом
розроблення комплексних наукових основ забезпечення
неперервності освіти й підтримки функціонування її як
системи в перехідний період, що передбачає розробку
відповідних концепцій та антикризових заходів, здатних
максимально елімінувати негативні наслідки можливого
розбалансування усієї системи.
Важливим при цьому є створення спеціального
механізму взаємодії національної освітньої системи
з освітніми системами інших країн для забезпечення
наступності освіти в країні в контексті основних тенденцій
розвитку міжнародного освітнього простору. Тому на часі
перед філософією освіти постає правильне тлумачення
термінів «простір» і «середовище» як актуальних у філо
софсько–культурологічному вимірі проблеми, а складні
процеси соціальних змін у державі зумовлюють пошуки
нового розуміння сутності таких понять як «освітній
простір» та «освітнє середовище».
Аналіз значного масиву джерел доводить, що вченими
ґрунтовно досліджено теоретико–методологічні засади
педагогічної освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, С. Клепко,
Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, В. Кушнір, О. Мороз,
В. Радул, В. Сластьонін та ін.) і умови самовизначення
особистості у вищих педагогічних навчальних закладах
(О. Глузман, Р. Гуревич, А. Лисенко, В. Лозова, Н. Мой
сеюк, Р. Олексенко, О. Пометун, Л. Римар, С. Сисоєва,
Г. Тарасенко та ін.). Також широкому колу питань
професійного саморозвитку сучасного вчителя присвячені праці філософів освіти та педагогів (А. Алексюк,
Н. Бібік, В. Бондар, П. Гусак, О. Киричук, В. Луговий,
Н. Кічук, О. Савченко, Г. Товканець, Ю. Шаповал,
В. Шахова та ін.).
Аналіз літератури з проблеми дослідження умож
ливлює висновок про те, що питання тлумачення
освітнього середовища в закладах освіти є актуальним
для української педагогічної науки, його нинішня
розробка ведеться з урахуванням досягнень світової
науки: у монографіях дисертаціях та інших наукових
працях висвітлено теоретичні концепції та класифікації
дефініції «середовище» (С. Сергеєв, В. Ясвін, К. Ясперс
та ін.); набув поширення термін «освітнє середовище»
(Є. Бондаревська, В. Веснін, І. Левицька, А. Лукіна,
І. Улановська, О. Ярошинська та ін.); проведено низку
спроб типізувати освітні середовища. Категорію
«освітньо–виховне середовище» вивчали Л. Буєва,
Ю. Кулюткін, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Петрівський,
Н. Селіванова, С. Тарасов І. Якиманська та ін., «творче
освітнє середовище» – К. Приходченко, В. Ясвін.
У сучасних умовах інформатизації суспільства широко
вживаним є термін «інформаційно–освітнє середовище
навчального закладу» (А. Білощицький, С. Лещук);
проблематиці формування освітнього середовища
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загальноосвітнього навчального закладу присвячені
роботи А. Каташова, В. Панов, Т. Осипова та ін.
Метою цієї наукової розвідки є узагальнення провід
них наукових позицій і підходів, котрі уможливлюють
розуміння освітнього середовища як своєрідного
соціокультурного простору самовизначення особистості.
Ретроспективне дослідження сукупності наукових
праць з проблеми засвідчило – поняття «середовище» є
предметом вивчення філософії, соціології, антропології,
психології, педагогіки та інших наук. Цей термін
у найбільш поширеному значенні тлумачиться як
«оточення, сукупність природних умов, у яких проходить
діяльність людського суспільства, живих організмів» [6];
у філософії його розглядають у двох основних аспектах:
вузько середовище трактують як сукупність природних
умов, у яких проходить діяльність людського суспільства
й організмів [17, с. 435]; у широкому розумінні –
посилюється соціальний аспект життєдіяльності людей
та середовище визначається як суспільні, матеріальні й
духовні умови їхнього існування [18]. Таке трактування
співзвучне з соціологією, що оперує терміном «соціальне
середовище», який означає:
1) сукупність матеріальних, соціальних, політичних,
економічних й духовних умов існування, формування і
діяльності індивідів та соціальних груп;
2) фрагмент навколишнього світу, що складається із
взаємодіючих індивідів, груп, інститутів, культур тощо
[14, с. 338]. Водночас підкреслюється, що навколишнє
середовище має вирішальний вплив на формування і
розвиток особистості, зокрема важливим визначається
мікросередовище як інтегральна сукупність «соціальних
груп, соціальних спільнот, соціальних інститутів і
соціальних організацій, із якими пов’язаний індивід у
процесі соціалізації, міжособистісного спілкування й
діяльності» [15, с. 947].
Отже, у філософії й соціології середовище розуміється
як сукупність різних (природних, соціальних, політичних,
економічних, духовних) умов існування індивіда, у яких
відбувається розвиток і самовизначення особистості.
У психологічній науці поняття «середовище» має свої
специфічні ознаки:
1) як характеристика того, що протистоїть людині в
навколишньому світі, котрий, на відміну від самої людини,
називається середовищем;
2) як те, що відрізняється від свідомості, психіки
людини, знаходиться поза ними [5, с. 237];
3) як сукупність природних умов;
4) як суспільно–історична дійсність, природне й
соціальне середовища [1, с. 229];
5) як сукупність умов, що оточують людину і
взаємодіють із нею як з організмом та особистістю, причому
у взаємодії середовища й особистості зміни особистості
можуть відставати від змін середовища, що викликає
протиріччя, врахування яких є важливим для процесів
виховання і перевиховання особистості [10, с. 141]. Отже,
у психології поняття «середовище» розкривається через
взаємозв’язок із поняттями «оточення», «умови, що
відображають взаємодію людини й навколишнього світу»,
«обставини діяльності особистості».
У вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі
до поняття «середовище» вноситься різне змістове
наповнення. Уперше у вітчизняній педагогіці його
використав засновник теорії фізичного виховання
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особистості П. Лесгафт, який прослідкував зв’язок
особистісного розвитку з конструкцією педагогічного
середовища. Важливість значення середовища у вихо
ванні людини підкреслювали К. Ушинський, Г. Ва
щенко, В. Сухомлинський та інші відомі вчені. У ХХ сто
літті ідея виховання середовищем знайшла своїх
прихильників серед творців соціально–особистісного
підходу (А. Калашников, С. Шацький, А. Макаренко
та ін.); цими педагогами підкреслювалася залежність
навчання від характеру суспільних відносин, що
втілилося у дидактичному принципі зв’язку навчання
з життям. Практичну реалізацію ідеї виховання
середовищем у зарубіжній педагогіці було здійснено в
діяльності німецьких «сусідських» інтегрованих шкіл
(Нігермайер, Циммер), французької «паралельної школи»
(Бло, Порше, Ферра), американських «шкіл без стін»
(Уолтер, Уотсон, Хоскен) [3, с. 92].
Нині теорія середовища отримала свій подальший
розвиток, у філософсько–освітньому аспекті поняття
провідною стала категорія «взаємодія». Відповідно,
сучасними вченими виділяються різні види педагогічного
середовища: природне, предметно–просторове, естетичне,
освітнє, соціально–педагогічне, соціокультурне тощо. У
сучасній філософії освіти середовище розглядається як:
життєві умови людини, її оточення, пов’язане спільністю
цих умов, обстановка [19, с. 1255]; як соціальний простір
людини, зона безпосередньої активності індивіда, його
найближчого розвитку та дії, феномени соціального
та особистого життя людини: досвід минулого життя,
досвід спілкування, вплив засобів масової інформації
тощо [2]. Отже, в педагогічному сенсі середовище
тлумачиться як оточення людини, умови, при яких вона
взаємодіє з цим оточенням та які мають певний вплив
на розвиток особистості, активізують або гальмують
цей процес. Поширення набуло поняття «освітнє
середовище». З опорою на філософські й соціологічні
позиції вчені розуміють освітнє середовище як складник
соціокультурного простору, у якому взаємодіють різні
освітні процеси і їхні компоненти та де людина з раннього
віку включається в культурні зв’язки з суспільством,
набуває досвіду самостійної культурної діяльності [2].
У більшості сучасних досліджень (Ю. Кулюткін,
В. Слободчиков, В. Панов, С. Тарасов, В. Ясвін і ін.)
освітнє середовище трактується з позиції взаємодії
особистості з навколишнім середовищем, яке представлене
сукупністю різних обставин:
– система впливів і умов формування особистості за
заданим зразком, а також можливостей для її розвитку,
що містяться в соціальному і просторово–предметному
оточенні [22, с. 28];
– соціальних, культурних, а також спеціально органі
зованих психолого–педагогічних умов, у взаємодії яких
з індивідом відбувається становлення й самовизначення
особистості [16, с. 4];
– педагогічно організована система умов, впливів і
можливостей для задоволення ієрархічного комплексу
потреб особистості і трансформації цих потреб у життєві
цінності, що забезпечує активну позицію особистості в
освітньому процесі, обумовлює її розвиток і саморозвиток
[8, с. 41];
– система впливів і умов, які створюють можливості
розкриття інтересів і здібностей, творчого потенціалу за
безпечення задоволення потреб особистості, використання

267

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

освітніх технологій відповідно до її вікових особливостей
[7, с. 85].
Отже, при формулюванні визначення освітнього
середовища ми спираємося на точку зору В. Ясвіна і
розглядаємо це поняття як сукупність умов, впливів
і можливостей, що створюють простір для розкриття
інтересів і здібностей особистості забезпечують її активну
позицію в процесі особистісного розвитку, саморозвитку
і самовизначення.
Зі сказаного вище витікає ще один значущий аспект
проблеми, яка нами досліджується. Останнім часом у
наукових публікаціях, матеріалах науково–дослідних
конференцій і семінарів зустрічаємо такі терміни як
«освітнє середовище», «розвивальне середовище»,
«інформаційний простір» тощо. Більшість учених
підкреслюють, що «простір» і «середовище» є поняттями
близькими, але не синонімічними, розглядаючи простір
як набір умов, певним чином пов’язаних між собою, котрі
можуть здійснювати вплив на особистість, при цьому в
понятті простору не передбачена включеність індивіда,
оскільки простір може існувати й незалежно від людини
[4; 9].
Згідно з позицією В. Слободчикова, освітній простір
містить три взаємопов’язані предметні проекції − освітні
середовища, освітні інститути, освітні процеси. Причому,
під освітнім середовищем ученим розглядаються
соціокультурні форми предметності, які в тому чи
іншому вигляді містять і реалізують зміст освіти, мають
нормативно закріплену систему діяльності суб’єктів
освіти. У пропонованій ним моделі освітнього простору
кожен зі згаданих елементів визначається перетином
двох інших: середовище зумовлюється сукупністю
освітніх інститутів і освітніх процесів; освітній інститут
нормативно визначає й організовує зміст освітнього
середовища та освітніх процесів; характер освітнього
процесу зумовлюється типом освітнього інституту,
змістом і можливостями освітнього середовища [11,
с. 181–190; 12].
В. Ясвіним освітнє середовище розглядається як
система впливів, умов і можливостей розвитку особистості
та формування її відповідно до визначеного зразка. При
цьому зазначені вплив, умови й можливості зумовлюються
соціальним та просторово–предметним оточенням,
утвореним середовищем [22, с. 131]. Соціальний
компонент – це простір міжособистісної взаємодії
учасників освітнього процесу, у якому відбувається спільна
розбудова ними освітнього середовища як предмета й
ресурсу освітньої діяльності, відтак – самовизначення
кожної особистості залежить від способу організації
цієї взаємодії. Освітнє середовище вчений розглядає
як центр освітнього простору, що задає цілі, зміст і
механізми організації освіти за допомогою тих освітніх
ресурсів, якими вона володіє. Освітні ресурси – елементи
соціального і просторово–предметного оточення, які
представляють собою «змістовні фрагменти культурної
діяльності» людства [22, с. 105], що, своєю чергою, певним
чином впливає не тільки на зміст освітнього середовища,
а й на тип освіти або предмет спільної діяльності в межах
освітнього процесу.
Поняття освітнього середовища, на думку В. Сло
бодчикова, віддзеркалює взаємозв’язок умов, які забез
печують розвиток конкретної людини, але в цьому
випадку передбачена не лише її присутність у середовищі,
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а й взаємодія оточення з нею як із суб’єктом взаємовпливу.
Під освітнім середовищем учений також розглядає
соціокультурне оточення особистості, створене природним
або штучним шляхом, яке включає різні набори засобів і
змісту освіти, здатні забезпечити її самовизначення й
продуктивну освітню діяльність. Освітнє середовище
тлумачиться ним як багатовимірна система, адекватна
сучасним потребам суспільства, що відповідає тенденціям
розвитку культури, економіки, виробництва і технологій;
важливою ознакою сучасного освітнього середовища
розглядається взаємодія значної кількості локальних
освітніх середовищ, спільне використання різноманітних
методів, прийомів та інновацій педагогами багатьох країн,
що сприяє розвиткові сфери освіти загалом та є проявом
тенденції до інтеграції освітніх процесів у різних країнах
у цілісний світовий освітній простір. Таким чином,
середовище – сукупність умов, обставин, оточуюча
індивіда обстановка, воно не є чимось однозначним і
завчасно відомим. Середовище розпочинається там, де
відбувається зустріч суб’єктів педагогічного формування,
де стає можливим спільне проектування й побудова
можливостей самовизначення особистостей і де між
окремими інститутами, програмами, суб’єктами освіти,
освітніми функціями починають вибудовуватися певні
зв’язки й закономірності [12].
Отже, освітнє середовище – це спеціально змодельовані
місце й умови, які забезпечують різноманітні варіанти
вибору оптимальної траєкторії формування і розвитку,
а відтак – самовизначеності особистості. Наголошуючи
на особливій організації освітнього середовища, учені
підкреслюють важливість і необхідність організації
суб’єкт–суб’єктного впливу на розвиток особистості.
Суб’єкт, який керує освітнім процесом (педагог або
батьки), забезпечує систему дій із перетворення
середовища в засіб діагностики, проектування й
продукування виховного результату. У педагогічній науці
і практиці виокремлений особливий середовищний підхід
як теорія і технологія опосередкованого управління
процесами формування та розвитку особистості, тобто –
цілеспрямованого керування засобами й можливостями
середовища. Учені – представники цього підходу –
пропонують змістити акценти в діяльності педагога з
активної взаємодії з особистістю того, хто навчається,
на процеси формування навчального середовища,
яке сприятиме його самонавчанню, саморозвиткові й
самовизначеності в подальшому житті.
Будь–яке середовище характеризується динамічністю
й невизначеністю, особливо – в складні періоди розвитку
суспільства. Істотною ознакою освітнього середовища
є його здатність до трансформацій. Освітньому
середовищу властиві рухливість і мінливість, оскільки
воно утворюється в результаті безлічі подій і ситуацій, це
середовище весь час динамічно трансформується, його
компоненти вступають у нові відносини й утворюють
нові форми, причому модель цього середовища, на якому
б етапі розвитку вона не знаходилася, не може бути
завершеною, ніколи не має закінченої, повної форми, якій
властиві впорядкованість і стабільність [20].
Усі види соціальних відносин в освітньому середо
вищі організовуються у відповідності з чіткою системою
правил (норм), тому в означеному контексті свого сенсу
набуває смислова впорядкованість як важлива умова
забезпечення адекватності освітнього середовища.
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Освітнє середовище як джерело різнопланового куль
турного досвіду є специфічною сукупністю впливів.
Елементи культури у відповідності з цілями і завданнями
навчання, виховання, професійної підготовки тощо також
перетворюються в освітній середовищний ресурс. Чим
більшою є кількість фрагментів культури, які будуть
перетворені в освітній ресурс, тим результативнішим
і впливовішим буде освітнє середовище, тим більше
можливостей для самовизначення особистості воно
забезпечить. Як набір можливостей успішного опану
вання необхідного соціального досвіду середовище
відображає сукупність конкретних умов, котрі дозволяють
оптимізувати процес взаємодії і взаємовпливу в
освітній сфері, при цьому кожна умова також становить
відповідний освітній середовищний ресурс.
Стосовно
структурно–змістової
характеристики
середовищних ресурсів учені виділяють кілька сфер
освітнього середовища: предметну, просторову, органі
заційно–смислову, соціально–психологічну. Запропо
нований підхід до визначення структури освітнього
середовища дозволяє виокремити такі поняття як
«розвивальне особистісно зорієнтоване освітнє середо
вище», «адаптивне освітнє середовище», «безбар’єрне
освітнє середовище». Аналіз освітнього середовища
з позицій специфіки забезпечуваних середовищних
впливів (наскільки вони мають розвивальний ефект,
враховують різноманітні потреби та інтереси особистості,
сприяють її життєвому самовизначенню й самореалізації)
дозволяє пояснити сутність розвивального особистісно
зорієнтованого середовища; розуміння освітнього
середовища з точки зору наявності в ньому можливостей
для успішного засвоєння елементів культури кожним
суб’єктом з урахуванням його індивідуальних внут
рішніх ресурсів, здібностей і задатків надає змогу
конкретизувати сутність поняття адаптивного освітнього
середовища, у той час як аналіз освітнього середовища
з точки зору наявності у ньому умов, що сприяють
профілактиці небажаних наслідків негативних впливів
на життєдіяльність суб’єктів освіти, дозволяє трактувати
його як безбар’єрне освітнє середовище [13; 21].
Отже, освітнє середовище – це сукупність локальних
середовищ, у яких функціонує особистість («я – ситуація»,
сім’я, клас або навчальна група, заклад освіти, подвір’я,
мікрорайон тощо), що забезпечують їй пізнання, розвиток
і самовизначення. Основним елементом усіх видів освіт
нього середовища розглядається середовищний ресурс,
представлений у вигляді середовищних впливів і середо
вищних умов; поняття ж «освітній простір» розглядаємо
як родову характеристику освітнього середовища, що
становить масштабний соціокультурний контекст та
значною мірою є джерелом тих необхідних соціокультурних
трансформацій, які неминуче відображаються на кожному з
визначених нами типів освітніх середовищ.
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Educational environment as a space of self–determination of
personality: theoretical aspect
In the article on the basis of modern philosophical and educational positions
there is analyzed the educational environment as a space of self–determination of
personality. Attention is focused on understanding the environment as a kind of
socio–cultural phenomenon by representatives of sociology, psychology, philosophy,
pedagogy. It was found that in the philosophy the environment is considered as a set
of material and spiritual conditions of existence of society and every person in it;
psychologists interpret this concept as an organism and personality, and personality
changes may not coincide with changes in the environment. Sociology use the term
«social environment», which is interpreted as a combination of material, social,
political, economical and spiritual conditions of existence, formation and activity of
individuals and social groups; as a fragment of surrounding world, which is composed
of interacting individuals, groups, institutions, cultures etc., as the microenvironment,
which is the integrated set of «social groups, social communities, social institutions
and social organizations, which are related to the individual in the process of
socialization, interpersonal communication and activity». Basing on defined positions
there were specified the educational environment as a component of general cultural
space, in which there is an interaction of different processes and factors of including
the person to the cultural connections with society, its acquiring the experience of
independent cultural activities and acquiring the possibilities of self–determination,
which are available in this environment. As an important feature of the modern
educational environment there was considered the interaction of a significant number
of local educational environments, common use of different methods, techniques and
innovations by educators in many countries, which contribute to the development of
education sector in general and is a manifestation of the trend towards integration
of educational processes in different countries into the integrated world educational
space.
Keywords: socio–cultural space, the environment of self–determination of
personality, educational environment, types of pedagogical environment; resources
and conditions of self–determination of personality.

***
УДК 378.1:378.4+378.225;123.1:140.8

Гриценкo М. В.,
кaндидaт філoсoфських наук, старший нaукoвий
співробітник відділу політики та врядування
у вищій освіті, Інститут вищої освіти НAПН України
(Укрaїнa, Київ), mari_na@ukr.net

Трансформація автономії університетів
і академічної свободи: європейський досвід
Актуалізується необхідність реформування національної системи
освіти в Україні, що має супроводжуватися якнайширшим забезпеченням
принципів академічної свободи та інституційної автономії, і стати
своєрідним фундаментом демократичних трансформацій, які стосуються всієї
національної соціальної системи. Розкрито основні параметри та змістовні
характеристики принципів академічної свободи та автономії університетів в
контексті реформування університетської освіти. Визначено, що автономія
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університетів постає глобальною цінністю і умовою стратегічного розвитку
конкурентоспроможного суспільства. Наголошується, що наближаючись до
європейських норм, українські університети мають продовжувати розробляти
ефективні механізми автономізації вищої освіти на засадах академічної свободи
спочатку на регіональному, а далі – на всеукраїнському рівні.
Ключові слова: вища освіта, університет, освітня модель, академічна
свобода, автономія університету, викладач, науково–дослідна діяльність,
освітні перетворення.

Світова практика свідчить про те, що вища освіта
є вагомим чинником соціально–економічного розвитку
конкурентоспроможного суспільства. У свою чергу,
розвиток власне вищої освіти спирається на розуміння
того, що університет є інституцією суспільства, і тому
має знаходитися за межами державного втручання.
Його відповідальність – це відповідальність перед
суспільством. Чи є академічна свобода й автономія
ознакою вітчизняного університету, чи це прерогатива
виключно західноєвропейського університету?
Відповідаючи на це запитання, слід зауважити, що
сьогодні академічна свобода та автономія накладають
відбиток на моделі управління, фінансування, організації
навчання в західноєвропейських університетах. Академічна
свобода та автономія забезпечують демократизм,
раціональність і прагматизм в організації навчального
процесу, децентралізацію управління в університетах,
самостійність університетських підструктур при про
веденні наукової, освітньої, економічної або міжнародної
діяльності, свободу для викладачів і студентів брати
участь в соціальному й політичному житті суспільства.
Актуальність вище наведених положень додатково
загострюється з наростанням небезпек суперечливої і
складно прогнозованої сучасності. Істотна суперечність
між нагальною потребою пошуку оптимальної освітньої
моделі університету в Україні та відсутністю філософсько–
методологічного підґрунтя для цього складає зміст
наукової проблеми, на розв’язання якої спрямована дана
стаття.
Серед вітчизняних нaукoвців, які досліджують
проблеми університетської освіти, aкaдемічнoї свoбoди,
aвтoнoмії університетів слід виокремити В. Aндрущенкa
[1], М. Згурoвськoгo [8], В. Єрмоленка [7], В. Савельєва
[11], В. Савчука [12], С. Пролеєва [13], М. Полякова [12]
тa інших.
Аналізу змісту університетської освіти присвячені
праці зарубіжних філософів, соціологів, педагогів –
В. Гумбoльдтa [5], Дж. Діaлaвa [17], Г. Гельмгольца [4],
Б. Рідінгса [21], М. Полані [20], Дж. Ньюмена [10], а в нaші
дні М. Квієка [19], Ф. Aльтбaхa [16] Б. Фиапшева [15] тa
бaгaтьoх інших, в яких увага акцентується на соціальній
ролі університету як центру виховання інтелектуальної
еліти.
Для предметного розгляду принципів академічної
свободи та автономії університетів, перш за все слід
розпочати з розкриття їх основних параметрів та
змістовних характеристик. В широкому значенні,
акaдемічнa свoбoдa – це кoмплекснa кaтегoрія, якa
хaрaктеризує сoціaльний прoстір сaмoстійнoсті і
незaлежнoсті aкaдемічнoї спільнoти в рaмкaх aкaдемічнoї
діяльнoсті. Академічна свобода стосується всіх членів
академічного співтовариства – науковців, викладачів і
студентів. Для більш глибoкoгo рoзкриття ідеї aкaдемічнoї
свoбoди слід розглянути пoняття aкaдемічнoї aвтoнoмії
в якoсті сфери сaмoстійнoгo і незaлежнoгo прийняття
рішень aкaдемічнoю спільнoтoю щoдo змісту нaукoвих
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дoсліджень і oсвіти, метoдів пізнaння і нaвчaння, a тaкoж
прaвил гіднoї пoведінки, нoрм рaціoнaльнoсті, стaндaртів
нaукoвoсті тa oсвіченoсті. Автономія університету –
це свобода як для ВНЗ, так і для викладачів загалом
визначати пріоритетні цілі й завдання та самостійно
обирати засоби для їх досягнення. В усі часи існування
університетів академічна свобода та автономія
університетів піддавалися тиску з боку влади. Окрім того,
академічна свобода студентів у вигляді студентського
активізму в кінці XX ст. вважалася небезпечною для
подальшого розвитку університетів. Саме тому питання
автономії й підзвітності є надзвичайно важливими як
для західноєвропейських університетів, так і вітчизняних
вищих навчальних закладів.
Важливими чинниками, які докорінно змінили
парадигму вищої освіти в усьому світі і водночас
вплинули на процеси розширення чи обмеження
автономії й академічної свободи інституцій вищої
освіти, стали глобалізація та динамічний розвиток
високих технологій. З одного боку, процеси глобалізації
сприяли інтернаціоналізації вищої освіти, пожвавили
наукову комунікацію та обмін, а з другого боку, стали
викликом для традиційної місії університетів. Суспільна
відповідальність університетів
нині
поповнилася
ще одним специфічним завданням: захищати і
розвивати місцеві культурні, інтелектуальні та наукові
традиції.
Перш за все, глобалізація пов’язана з університетською
автономією, яка, на думку багатьох міжнародних
організацій
вважається
«невід’ємною
складовою
теорії і практики вищої освіти» [3, с. 18]. Основною
теоретичною проблемою, на наше переконання, є питання
про методологічні підстави університетської автономії.
Іншими словами, проблема полягає в знаходженні
принципу, через який потреба в автономії могла б бути
виправдана. Найбільш яскравим прикладом подібної
прагматики можна назвати документи міжнародного права
та Болонського процесу, в яких в якості такого принципу
зазвичай проголошується академічна свобода як, у свою
чергу, необхідна умова розвитку вищої освіти і науки.
Однак те, що виявляється стереотипом для європейської
свідомості, зовсім не обов’язково є універсальним
законом.
Сьогодні в судженнях щодо залежності академічної
свободи від автономії закладів вищої освіти домінують
уявлення, які є зафіксованими в авторитетних міжнародних
документах. Так, в Magna Charta Universitatum (Великій
хартії університетів), яка була підписаною на святкуванні
900–річчя Болонського університету 18 вересня 1988 р.,
вказується, що «університет є автономною установою,
яка критичним чином створює і поширює культуру через
наукові дослідження та освіту. Аби адекватно реагувати
на потреби сучасного світу, він повинен мати моральну
та інтелектуальну незалежність по відношенню до будь–
якої політичної й економічної влади, реалізуючи свою
діяльність в області досліджень і освіти» [6, с. 158]. Тут
виражена історично виправдана думка про академічну
свободу, коли автономія не наділяється будь–яким
специфічним змістом, відмінним від академічної свободи
(ці два ключових поняття вжиті синонімічно).
Таке широке визначення академічної свободи дає
право вважати, що в ньому міститься і сутність технічної
автономії університетів, яка полягає в можливості
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університетів безцензурно видавати нові книги, журнали,
підручники, методичні посібники і т.д.
Але вже в «Рекомендації про статус викладацьких
кадрів установ вищої освіти» (ЮНЕСКО, Париж,
11 листопада 1997 р.) безапеляційно фіксується, що «право
на освіту, викладання і дослідницьку діяльність може бути
реалізованим в повному обсязі лише в умовах академічної
свободи і автономії закладів вищої освіти» [14, с. 25].
Відносини ж між академічною свободою і автономією
закріплені так, що «автономія є інституціональною
формою академічної свободи», і для того «щоб належним
чином користуватися академічною свободою ... заклади
вищої освіти повинні мати автономію» [14, с. 27]. У цьому
документі покладається початок змістовному розрізненню
і функціональному підпорядкуванню понять автономії та
академічної свободи.
Отже, найбільш вагомим аргументом прихильників
інституціональної автономії закладів вищої освіти
вважається твердження про нерозривний зв’язок
університетської автономії та академічної свободи. Теза
вибудовується таким чином, що ідея автономії знаходить
своє виправдання через стереотипні цінності, в якості
яких виступають свобода, людські потреби, громадянське
суспільство. Аргумент при цьому зводиться до твердження
про те, що інституційна автономія установ вищої освіти
є необхідною умовою реалізації академічної свободи.
Автономія підноситься до традиційної і навіть системної
цінності, одержує легітимність через ту особливу роль,
яку вона відіграє відносно академічної свободи.
В якості радикального твердження, що становить
фундамент майбутньої єдності і супідрядності свободи
і автономії, можна навести слова відомого вченого
М. Полані: «будь–яка влада, яка спробує централізовано
керувати роботою вчених, в кінцевому рахунку призведе
науку до застою» [20, с. 3].
У наведеному висловлюванні імпліцитно міститься
ідея самоцінності наукової істини, висхідній до німецької
ідеалістичної філософії. Тут неявно стверджується, що
знання не зобов’язане мати ніякої іншої цінності, крім
тієї, що є закладеним в ньому самому. Ідеал знання заради
знання, дійсно, служив мотивом для багатьох романтично
налаштованих вчених в XIX ст., особливо відразу після
заснування Берлінського університету. Однак з тих пір
наукове знання набуло для дослідників позаминулого
століття соціального значення. Тому і формула «знання
заради себе самого» [19] піддається в наші дні великому
сумніву, особливо якщо взяти до уваги не тільки соціальну
корисність науки, але й потенційну, а в деяких випадках і
реальну небезпеку, витікаючу від неї.
Фінансова залежність і, як наслідок, обмеження
автономії «лікуються», по досить поширеній у наші
дні думці, диверсифікацією джерел доходу. Однак
цей засіб здається панацеєю тільки на перший погляд.
Якщо проаналізувати дану тезу більш уважно, то можна
побачити, що її реалізація означає вихід організації в
простір конкурентного ринку, що веде до трансформації
ціннісно–цільових підстав діяльності. Адміністрація
ВНЗ, опинившись в таких умовах, починає керуватися
цілями, далекими від академічних, а саме принципами
ефективності й ринкової вартості досліджень на
противагу її істинності, конкурентоспроможності
освіти на противагу її фундаментальності та ін. У силу
зазначених перетворень може бути обмежена академічна
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свобода не тільки окремих учених–викладачів, але і цілих
академічних спільнот, які не приносять бажаного доходу
галузі знання.
Таким чином, принцип автономії вищого навчального
закладу пов’язаний з наданням академічних свобод,
реалізація яких націлена на створення оптимальних
умов для наукової і педагогічної творчості, пошуку
істини, її вільного викладу і поширення. Очевидно, що
цілі освітньої діяльності, які здійснюються вищими
навчальними закладами, не можуть бути досягнуті при
відсутності свободи вибору світоглядної, моральної та
ідеологічної основ освіти, свободи у визначенні методики
навчання, свободи науково–дослідницької та педагогічної
творчості, вільного пошуку, викладу та розповсюдження
інформації. У сфері вищої і післявузівської освіти, де
найтіснішим чином переплетені освіта і наука, названі
свободи традиційно іменуються академічними свободами.
Ми маємо розуміти, що саме поняття академічних
свобод всередині університету мало і має різні змістовні
наповнення у країнах Європи, де деяким університетам
виповнилося по 6–8 століть, у США, де ВНЗ протягом
ХХ століття змінили цілі, формат та зміст освіти, і на
пострадянському просторі, де найвідоміші університети
лише починають відроджувати академічні свободи, які до
речі працювали за царських часів.
За часів, приміром, імператора Олександра ІІ чинов
ники Російської імперії хоч і здійснювали регулярні
наступи на академічні свободи університетів, але не
наважувалися примушувати лекторів узгоджувати у
відомствах зміст авторських курсів, що вони викладали
студентам. Тоді ж територія ВНЗ вважалася настільки
священною, що ніхто не міг посягнути на неї.
За радянських часів вся наука була примусово винесена
за рамки ВНЗ, оскільки 95% науковців працювали
на
розвиток
військово–промислового
комплексу
СРСР. Коли Союзу не стало, а більшість НДІ почала
занепадати, вітчизняні університети не змогли підхопити
ініціативу – і не лише тому, що у більшості викладачів,
з причини колосального педагогічного навантаження,
роками вбивали здатність займатися наукою, а й тому,
що впродовж майже 25 років держава так і не змогла
налагодити систему великих державних замовлень на
масштабні наукові розробки [2].
Важко не погодитись, що конституюючим для
університету є, мабуть, два елементи. Перший – це
навчально–дослідницька робота, причому дослідницька
складова в ній від курсу до курсу має наростати і досягати
своєї кульмінації в дипломі. Другий, і головний, –
це професор, тобто викладач–дослідник. Саме живе
спілкування в процесі дослідження, емпатичних
взаємопроникненнях вчителя і учня, коли нове знання
твориться прямо на лекції або в дискусії на семінарі, і є
практично незамінним способом входження в науковий
простір. У науку вводять за руку, інакше потрапити туди
дуже важко.
Взагалі ідею нового університету В. Гумбольдта
узагальнювали багато дослідників, але вона була
сформульована досить чітко уже в XIX ст. Зокрема,
Джеймс Харт [18] визначає цю ідею наступним чином: «В
уяві німців ідея університету включає ціль і умови; ціллю
є Wissenschaft – знання у найбільш піднесеному сенсі
цього слова, тобто певний, систематичний, самостійний
пошук істини в усіх її формах, безвідносно до якого б то
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не було утилітарного використання. Умовами є Lehrfreiheit
і Lernfreiheit. Lehrfreiheit означає право викладача
вчити тому, що він побажає, і так, як він того побажає.
Lernfreiheit передбачає звільнення студентів від будь–яких
обов’язкових навчальних розпоряджень – усіляких вправ,
контрольних опитувань, перевірочних робіт і т.п.». Через
три роки у своїй промові під час вступу на посаду ректора
Берлінського університету всесвітньо відомий учений
Г. Гельмгольц наголосив на тих основних особливостях,
які відрізняють німецький університет від французького,
англійського та інших. Серед основних відмінностей він
назвав і академічні свободи, за якими для професорів не
існує «ніякої заборони... для наукового обговорення будь–
якого не було б наукового питання», тобто «необхідною
є повна свобода викладання з кафедри (Lehrfreiheit)» [12,
c. 90–91].
Безумовно, участь викладачів і студентів у вільній
науковій діяльності значно покращила якість освіти, а «ідея
університету» Гумбольдта стала зразком для систем вищої
освіти у всьому світі. XIX століття можна назвати золотим
століттям німецьких університетів, коли процвітала
академічна свобода, що викликало щире захоплення
у багатьох країнах. Свобода вчити і свобода вчитися
стали гордістю німецьких університетів. Академічна
свобода для німецького філософа і реформатора
була фундаментальним правом, яке було нормою для
забезпечення єдності освіти і наукових досліджень, що,
на переконання Гумбольдта, має автоматично вести до
розвитку національної самосвідомості.
Ліберальні ідеї Гумбольдта, власне, обмежувалися
персональною свободою університетського викладача, і
тільки в науковій сфері. Спираючись на слова німецького
реформатора, багато хто робить поспішні висновки про
різке неприйняття ним державного управління вищою
школою. У свою чергу, сам філософ приймає більш
зважену позицію, розуміючи, що «найбагатші академії
та університети – аж ніяк не завжди ті місця, де наукою
займаються найбільш глибоко і розсудливо», в силу того,
що «небезпека свободі загрожує не тільки з боку держави,
але і з боку самих установ, які вже при своєму виникненні
мають певний дух і згодом схильні пригнічувати прояв
іншого духу. Держава повинна запобігти і тим викликам,
які розпочинаються вже з того часу» [9, с. 151].
Слід акцентувати увагу, що ідея академічної свободи
у німецьких філософів початку XIX ст. має специфічний
характер, в основі якого – уявлення про наукове пізнання
як чисте прагнення до істини заради неї самої, позначене
протестантською етикою, – те, що сьогодні називається
класичною науковою раціональністю. З цієї причини важко
переносити цінності німецької ідеалістичної філософії
на ґрунт сучасності, не беручи до уваги методологічних
підстав академічної свободи.
Наукове знання, на переконання Гумбольдта, є найви
щою цінністю, але при цьому не заперечується соціальне
значення університетської діяльності. «Університети, –
стверджує вчений, – за своєю суттю дуже тісно пов’язані
з безпосередніми інтересами держави». Тому «якщо ...
у вищих навчальних закладах панівним стане принцип
прагнення до науки як такої, то і не потрібно буде більше
турбуватися ні про що інше окремо ... Тоді всі вимоги
внутрішньої сторони справи будуть задоволені» [5, с. 29].
Дещо іншу модель взаємин між університетом і його
соціальним оточенням запропонував через півстоліття
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Джон Ньюмен. Його ідея католицького університету
також містила високу оцінку академічної свободи.
«У занятті науками, де істина виявляється людським
інтелектом, надзвичайно важливо, щоб дослідник був
вільний, незалежний, щоб дії його були не обмежені і щоб
він мав можливість безперешкодно приділяти всю свою
увагу, всю силу свого розуму предмету дослідження ...»
[10]. Але при цьому Ньюмен фактично ставив університет
в підлегле становище по відношенню до церкви, але
не в сенсі прямого контролю, а в світоглядному плані:
«Католицькій церкві він (університет) сприяє, по–перше,
тому, що будь–яка істина сприяє істині; по–друге, і в ще
більшій мірі, тому, що природа завжди буде віддавати
належне Благодаті, адже розум – не більше ніж ілюстрація
і апологія Одкровення; і, по–третє, тому, що Церква є
вищою владою, і коли вона говорить ex cathedra (лат. –
авторитетно), то їй мають підкорятися» [10].
На переконання Ньюмена, саме ліберальна освіта
повинна бути стрижнем університетської освіти, саме
вона повинна бути в основі системи університетського
виховання, яке формуватиме інтелект людини. Ліберальну
освіту він визначав як «процес підготовки, при якому
інтелект замість того, щоб опинитися сформованим або
принесеним в жертву якій–небудь частковій або випадковій
меті, якому–небудь спеціальному ремеслу або професії,
дослідженню, науці, тренується заради себе самого, заради
самосприйняття і заради власної вищої культури...» [12,
с. 99]. У теоретичній моделі Джона Ньюмена практичне
втілення такого університету вбачалось у вигляді
Всесвітнього університету, який акумулює кращі надбання
попередників. Такий університет він називає «квітучим»,
таким, у якому навчаються студенти з усього світу, «усі
спілкуються на одній мові, мають одну віру, прагнуть до
однієї великої мудрості; а відтак, коли закінчиться термін
їхнього перебування, повертаються назад, щоб по усій
землі нести мир людям».
Саме розвиток розуму є основою діяльності
університету, а надмірна спеціалізація, розвиваючи
конкретні науки, певною мірою заважає розвитку
індивідуальності вченого, його інтелектуальної здатності.
Університет за Джоном Ньюменом – це установа, уся
діяльність якої спрямована не на підготовку у конкретних
галузях знання, а на розвиток мислення, яке потім повинне
спрямовуватися на знання. Джон Ньюмен вважав, що
університет не може поєднувати одночасно функції
дослідження і функції навчання у тому сенсі, в якому він
бачив останнє. І це відрізняє підхід Джона Ньюмена від
ідеї «дослідницького університету В. Гумбольдта» [12,
с. 99–100].
Таким чином, можна сміливо говорити про те, що
філософія Гумбольдта стверджує академічну свободу
вченого, безпосередньо підпорядковуючи діяльність
університету як соціального інституту державі, а філософія
Ньюмена, також стверджуючи академічну свободу,
підпорядковує університет і його наукову діяльність,
якщо не безпосередньо в управлінському відношенні, то,
щонайменше, в світоглядному плані – церкві.
Отже, існування університетів в європейській історії
значною мірою визначалося, з одного боку, потребами
суспільства і необхідною фінансовою та правовою
підтримкою держави, а з іншого – ідеологічними і полі
тичними інтересами церкви і відповідною легітимацією
університетської практики.
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Як запевняють М. Поляков та В. Савчук, вирішальним
моментом у становленні повнокровного американського
університету стало звернення його ідеологів до досвіду
німецького університету. Німецька наука, що розвивалася
в XIX ст. у межах «дослідницького університету»
В. Гумбольдта, досягла визначних успіхів. Америка
знайомилася з цими досягненнями не лише за друкованою
інформацією, а й з вуст тих американців, які навчалися
в німецьких університетах. Кількість їх постійно
зростала і сягнула піку наприкінці XIX ст. Випускники
і ті, що отримали академічні ступені, поверталися до
США і створювали той образ академічного німецького
університету, який поступово набув вигляду певної
моделі майбутнього американського «дослідницького
університету» [12, с. 106]. Підкреслимо, що модель
німецького університету була не просто перенесена на
ґрунт американської вищої освіти, а творчо переосмислена
з урахуванням особливостей організації та управління
в американській системі освіти та тих традицій
університетської освіти, які вже склалися.
Б. Фіапшев у своїй монографії наголошує, що
академічні свободи найбільш досконалі і відпрацьовані
якраз в США. Дослідники відзначають унікальність
американської моделі освіти. Вони вважають, що
«американізація вищої школи» багатьох країн – від
Німеччини до Таїланду – стала реальністю. Країни
перейняли у США структуру вищої освіти, побудову
навчальних програм, ієрархію дипломів, гарантії
академічних свобод, схеми управління навчальним
закладом, принципи взаємовідносин з приватним
сектором економіки і т.д. В існуючих у вищій школі США
механізмах «тенюре» і «faculty» закладений принцип
«гарантії професійної недоторканності професорів і права
молодого асистента». Молодий викладач має право бути
експертом в своїй конкретній галузі, може викладати так,
як вважає за потрібне, за своєю методикою [15, с. 191].
Висновки. Підводячи підсумки, можна сказати, що
ключовою категорією, що дозволяє встановлювати і
регулювати взаємовідносини між вищою школою, владою
і суспільством, є автономія. Сьогодні, так само як і багато
століть назад, найрізноманітніші, часом протилежні,
сили закликають до звільнення університету від
владного патерналізму. Автономія університетів постає
глобальною цінністю і умовою стратегічного розвитку
конкурентоспроможного суспільства. Університет краще
служитиме суспільству на засадах академічної свободи,
якщо він сам зможе визначати власні цілі, пріоритети
та методи їх досягнення. Принцип автономії вищих
навчальних закладів нерозривно пов’язаний з наданням
академічних свобод, реалізація яких націлена на створення
оптимальних умов для наукової і педагогічної творчості,
пошуку істини, її вільного викладу і поширення.
Одним із шляхів реформування системи освіти,
покращення якості університетської освіти є створення
європейської системи забезпечення якості, складовою якої
мають стати: інституціалізація вищої освіти, академічна
свобода (свобода навчання і свобода викладання),
автономія університетів, збереження кращих традицій
фундаментальності, розвиток віртуальних університетів
і дистанційних форм навчання, які виникають тільки
за допомогою сучасних інформаційних технологій,
задоволення потреб трансформаційного періоду в
інтеграції та інтернаціоналізації.
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which should be accompanied by the broadest possible implementation principles
of academic freedom and institutional autonomy, and become a kind of foundation
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of democratic transformations relating to all national social system. The article
reveales basic parameters and characteristics of meaningful principles of academic
freedom and university autonomy in the context of the reform of university education.
Determined that the autonomy of universities is a global value and condition of
the strategic development of a competitive society. It is noted that approaching the
European standards, universities of Ukraine have to develop effective mechanisms
for autonomy of higher education based on academic freedom first regionally and
then – at the national level.
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Життєві стратегії студентської молоді:
теоретичні проблеми дослідження
Доводиться, що життєві стратегії репрезентують вищий рівень
формування життєвого проекту особистості та містять у собі когнітивний,
ціннісний та праксеологічний компоненти, при цьому вища освіта виступає
важливим конституюючим елементом життєвих стратегій студентства.
Ключові слова: особистість, життєва стратегія, «Я»–стратегія, вища
школа.

Концепт «сучасність» містить в собі комплекс
взаємозалежних ідей і цінностей, серед яких помітне
(часто – визначальне) місце посідають знання, наука,
освіта. Саме знання і його активна експансія до усіх сфер
життя (йдеться, перш за все, про Європу XVI–XVIII ст.)
зумовили якісне оновлення суспільного організму,
прискорену динаміку розвитку, виникнення і діяльність
політичних рухів і ідеологій, економічну (і будь–яке
іншу) ефективність тощо. Низка революцій у способах
мислення, у технологіях і у політичному устрої визначили
обличчя сучасного світу.
Конструюючи і осмислюючи генотип сучасної
цивілізації, ми неминуче повинні включити до нього
особливий статус розуму, раціоналізм, довіру до науки й
наукових форм пізнання, зумовлений цим секуляризм, – і
відповідний цим уявленням тип особистості, образ людини,
що виростає із цих ціннісних підстав і є необхідним для
динамічної епохи викликів, різноманітного ризику і
лавиноподібних інновацій.
Людство – як і окремий індивідуум – починає
гостро усвідомлювати особливе значення освіти в долі –
загальній та індивідуальній. Це втілюється не тільки в
«економіці знань», але й в «суспільстві знань», глобальній
«цивілізації знань». Зрозуміло, не тільки сфера освіти
продукує і поширює знання (не менш важливі академічні
установи, в яких, проте, зайняті фахівці, підготовлені
в сфері освіти), але саме в цій сфері знання виступає
системоутворюючою серцевиною, тут знання знаходить
соціально значущі інституційні форми, трансформується
в інтелектуальні проекти, технології, дисципліни, наукові
школи тощо.
Не менш важливою є й інша, особистісна іпостась
освіти. Вона сприймається як важливий засіб формування
особистості, виявлення та розвитку здібностей,
вибудовування власної життєвої стратегії – і одночасно
як необхідний спосіб гнучко і адекватно відповідати
складності і багатовимірності сучасного світу.
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Особливо яскраво цей феномен простежується у сфері
вищої освіти. Молодь вибудовує модель свого життя,
інкорпоруючи до неї той чи інший образ вищої освіти з
відповідними компетенціями і статусами, пов’язуючи
саме з вищою школою свої життєві очікування і мрії.
Є всі підстави стверджувати, що вища освіта виступає
одним з найважливіших системоутворюючих начал
у життєвих стратегіях сучасної молоді. Здобуваючи
освіту, людина певною мірою врівноважує набутими
знаннями і компетенціями плин непередбачуваних змін,
що руйнують усталеність та піддають сумніву класику
та традицію. Не є випадковою тенденція руху до ледь не
загальної вищої освіти у найбільш розвинених країнах
світу, де вступ до університету розглядається батьками як
безальтернативний шлях для дитини у майбутньому.
Вивчення в рамках філософії освіти уявлень україн
ських студентів про вищу освіту дозволяє більш
чітко усвідомити, які саме сторони і елементи освіти
приваблюють молодих людей, які чинники зумовлюють
вибір професії (вишу), наскільки реалістичними (або,
навпаки, далекими від життя) є погляди студентів щодо
професійної кар’єри і т.п. Не менш важливо і те, що подібне
дослідження дозволяє створити більш багатоплановий
і реалістичний портрет самої молоді (студентства),
зрозуміти ступінь її соціальної та академічної зрілості,
адекватності життєвим реаліям тощо.
Мета статті – аналіз теоретико–методологічних
засад дослідження місця і ролі вищої освіти в життєвих
стратегіях сучасного українського студентства.
Питаннями, які безпосередньо стосуються пробле
матики нашого дослідження, займалися такі вітчизняні
автори, як В. Андрущенко, О. Базалук, В. Бакіров,
В. Бех, В. Вашкевич, В. Геєць, Е. Герасимова, О. Гомілко,
Л. Губерський, Д. Дзвінчук, В. Євтух, В. Заблоцький,
І. Зязюн, С. Клепко, С. Крилова, С. Кримський, В. Кремінь,
М. Култаєва, О. Куценко, С. Куцепал, В. Кушерець, В. Лях,
Л. Мельник, Г. Нестеренко, О. Линовицька, В. Лутай,
М. Михальченко, В. Пазенок, Л. Панченко, І. Радіонова,
Т. Розова, З. Самчук, О. Скубашевська, Н. Хамітов,
О. Хомерікі, В. Ярошовець та інші.
Важливими для нашого дослідження були роботи
таких зарубіжних вчених, як У. Бек, Д. Белл, П. Бурд’є,
Ю. Габермас, Г. Гарднер, Дж. Гелбрейт, Е. Гідденс,
Т. Еріксен, В. Іноземцев, Б. Капустін, М. Кастельс,
Г. Колодко, Я. Корнаї, Г. Люббе, А. Маслоу, І. Масуда,
Д. Нейсбіт, А. Ослунд, А. Сен, Е. Сміт, Д. Тапскотт,
Е. Тоффлер, Ф. Уебстер та ін. Праці цих вчених мають
особливе значення для розуміння нових явищ сучасності,
виявлення її якісної суті.
Для розробки теоретико–методологічних засад
дослідження важливе значення має концепція життєвих
смислів, яку втілив у своїх працях В. Франкл [11]. Ми
поділяємо переконання, згідно якого особистість конче
потребує вибудовування власного життя згідно певних
смислів, що усвідомлюються як цінність і надають усьому
існуванню важливого сенсу. Відсутність таких смислів
знецінює життя, ставить під сумнів будь–який зовнішній
«успіх».
У рамках нашого дослідження ми виходили з розу
міння життєвої стратегії особистості як базової диспози
ційної структури, в якій людина вибудовує в часовій
перспективі той чи інший бажаний (передбачуваний)
життєвий «каркас» на основі певних ключових цінностей,
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співвідносячи вказане загальне бачення із власними
здібностями, компетенціями, а також, що вкрай важливо,
з можливостями вдосконалення останніх, придбання
нових знань, отримання професії, освіти, зміни сімейного
статусу, місця проживання тощо. Життєві стратегії
узагальнено можна визначити як динамічну систему
перспективного орієнтування особистості у майбутньому
житті з можливістю внесення ефективних змін залежно
від конкретного задуму й суспільних обставин. Життєві
стратегії – це явище не тільки соціального, але й
морального характеру. Вони не вичерпуються питанням,
ким бути, а також містять вирішення проблеми, яким
бути, що стає важливим етапом на шляху морального
самовизначення.
Загальний процес формування і артикулювання
стратегії ми пропонуємо визначити як стратегієтворення.
Системно це поняття у соціальних науках не обґрунтоване,
хоча поодинокі випадки його вживання мали місце. У
найбільш загальному вигляді стратегієтворення може бути
представлене як стратегічний процес, в ході якого людина
формує бачення своїх стратегічних життєвих горизонтів,
оцінює своє наявне становище, свій потенціал, який може
бути мобілізований на досягнення цілей та, нарешті,
певним чином визначає часові (термінальні) параметри
реалізації стратегії.
Людина, здійснюючи власний стратегічний процес,
вибудовує на ту чи іншу віддалену перспективу (зазвичай
на кілька місяців, років, іноді – десятиліть) яку, на наш
погляд, коректно визначити як стратегічний життєвий
горизонт – тобто певну ієрархію бажаних цілей (станів,
статусів).
Як і властиве горизонту, його образи і цілі не є
здебільшого дуже чіткими – це принципово важливо
для розуміння саме специфіки життєвої стратегії.
Скажімо, може йтися про загальний характер освіти чи
спеціальності, чи про характер роботи, якою людина
в принципі хотіла б займатися, – чи про спосіб (ритм,
інтенсивність) життя, який людина хотіла б вести. Мірою
реалізації людина підтверджує чи коригує свою стратегію,
вектори руху, деінде відмовляючись від старих і ставлячи
нові цілі.
Реалізація стратегії відбувається як рух до
стратегічного горизонту. Цей рух, як правило, передбачає
більшу деталізацію життєвих завдань – у вигляді сценаріїв,
проектів, планів. Скажімо, найбільш загальне розуміння
того, що людина прагне присвятити себе гуманітарним
наукам, передбачає визначення конкретного спрямування
цього прагнення, вибір конкретної спеціальності та ін.
Для досягнення поточних та віддалених цілей людина,
відповідно, розкриває і розвиває свій потенціал, мобілізує
свої здібності та енергію. Елементами стратегії виступають
етапи, коли людина, власне, інвестує у власну перспективу,
розвиває себе, отримує освіту, набуває компетенцій тощо.
Є підстави розуміти життєву стратегію саме як стратегію
набуття і розгортання власного потенціалу, перш за все
творчого, креативного.
Низка дослідників під творчим потенціалом фактично
розуміють обдарованість, готовність до діяльності, а
точніше – творчу обдарованість, готовність до творчої
діяльності. Тому тут актуально згадати про ресурс творчих
можливостей людини, здатність конкретної людини до
здійснення творчих дій, творчої діяльності в цілому
[8]. За визначенням В. О. Моляко, творчий потенціал
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розглядається як «ресурс творчих можливостей людини,
здатність конкретної людини до здійснення творчих дій,
творчої діяльності», як здібність до творчості [10, с. 14].
Зазначене є системною характеристикою особистості,
яка надає їй можливість створювати, творити, знаходити
нове, невідоме їй самій та унікальне; ця характеристика
дозволяє людині самостійно приймати рішення, діяти
оригінально та нестандартно в різноманітних ситуаціях,
дає можливість їй розвиватися і визначає унікальний шлях
цього розвитку.
Безумовно, у більшості випадків може йтися про
те, що таку узгоджену і продуману життєву стратегію
в цілісному і усвідомленому вигляді виробляє далеко
не кожен. У більшості випадків її необхідно виявляти
й реконструювати за допомогою тих чи інших методів
дослідження [7, с. 7–16]. Однак у цілому ряді життєвих
ситуацій, коли людина знаходиться в стані вибору
(професії, покликання, супутника життя), мова йде саме
про ситуацію осмислення (переосмислення, формування)
життєвої стратегії: формування (артикулювання) власних
життєвих цінностей, їх осмислення (ревізії, відмови від
них), розгляду прийнятого рішення в контексті образу
власного Я і бажаного майбутнього.
Життєва стратегія найближче співвідноситься з
поняттями «життєвий план» і «життєвий сценарій». На
наш погляд, ці поняття не суперечать і не виключають
один одного. Вони являють собою явища принципово
різного порядку і ступеня деталізації. Разом з тим вони є
такими, що доповнюють одне одне (є комплементарними).
Життєва стратегія являє собою найбільш загальну
життєву орієнтацію особистості, це – уявлення про життєві
цілі, спосіб життя, моделі поведінки, бажане соціальне
(сімейне) оточення, бажаний фах, характер занять
тощо. Життєва стратегія – концепція життя, найбільш
загальний дизайн людських вподобань, мотивів і прагнень
(мрій у тому числі), поєднаний із діями, сценаріями
активності. Життєствердження, самореалізація – втілення
стратегічних накреслень. Зрозуміло, стратегія ніколи не
може бути бездоганно і безпомилково втілена в умовах
реальної практики.
У порівнянні з загальним розумінням життєвої
стратегії іншим виглядає місце і роль життєвого
сценарію. Стратегія уникає надлишкової деталізації
і покрокового розпорядку дій. Це – концепція життя,
фундаментальна мотиваційна підсистема особистості.
Сценарій же може розроблятися стосовно досягнення тих
чи інших пунктів, позначених в стратегії. Сценарій (як і
«життєві плани») – елемент стратегії. Стратегія виступає
загальним родовим поняттям по відношенню до всіх
інших форм перспективної організації власного життя на
свідомої (аналітичної, раціональної) основі. Зрозуміло,
«свідомість» тут зовсім не тотожна реалістичності,
виваженості або адекватності. Тим більше, що життєва
стратегія завжди включає в себе елемент мрії, образ
бажаного майбутнього, ідеального себе. Як включає і
такий важливий мотивуючий компонент, як віра – віра
в себе, у власні сили, в свою здатність реалізувати себе,
віра в близьких, друзів, свій народ, країну. З огляду на
це, можна припустити, що і майбутнє у країни може бути
успішним лише тоді, коли молоді люди в своїх життєвих
стратегіях вибудовують свої плани стосовно до рідної
землі, до свого народу, до рідного коріння. У вищому
навчальному закладі, відповідно, велику роль відіграє
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виховання віри у сили науки, повагу до академічної
корпорації, традицій свого вишу, авторитетних викладачів,
славетних випускників тощо.
У структурному відношенні життєва стратегія являє
собою певний особистісний фрактал соціальної ідеології.
Це – певний комплекс найважливіших цінностей, які
сповідуються особистістю, хоча вони не обов’язково
піддаються рефлексії та вербалізації. Реалізація цих
цінностей, їх досягнення і відстоювання втілює сенс
життя людини, хоча б навіть вона цими категоріями
(«цінності», «сенс життя») і не оперувала ніколи.
Відповідно до ієрархії життєвих цінностей вибудовуються
і ключові життєві цілі – освітні, професійні, особистісні
та ін. За своєю морфологією (складом) життєва стратегія
так само, як і ідеологія містить у собі певну оцінку
дійсності (самооцінка, «Я»–концепція, оцінка соціальної
дійсності), образ бажаного стану (ідеал, мрія, цілі)
та певне уявлення про те, як цього бажаного стану
досягти.
В системі цінностей індивідуалістичного порядку
серцевину життєвої стратегії становитимуть категорії
самоствердження, самореалізації, виявлення і розвитку
власного потенціалу, гедоністичні устремління, процес
пізнання або творчості і т.п. Натомість, у системі
цінностей колективістського плану переважають ідеали
служіння, боргу, виконання обов’язків, продовження
сімейної справи (професійної династії) і т.п. У реальному
житті людина сповідує певний симбіоз цих орієнтацій,
поєднуючи їх із різними іншими аксіологічними
утвореннями. Відповідно, в ціннісній системі координат
і вибудовується певний варіант життєвої стратегії, що
й репрезентує бачення найбільш загального вектора
життєвої траєкторії, вибудуваної відповідно до ціннісних
орієнтирів.
Точка відліку життєвої стратегії – суб’єкт, «Я», певне
бачення себе, презентація себе. Життєва стратегія –
проективне (перспективне) розгортання «Я»–концепції. В
ході розвитку людини і втілення цілей життєвої стратегії
поступово відбувається якісна трансформація наявного
«Я», стається розкриття (актуалізація) потенційних
якостей людини, вони стають дійсністю та опорою
у досягненні цілей наступного рівня – тобто діє вже
інше, оновлене, більш «прогресивне» Я. Розширенням
потенціалу є, безумовно, і активізація зав’язків із іншими
людьми, з навколишнім світом, самопізнання тощо.
В літературі зустрічається розуміння життєвої стратегії
як «своєрідної соціальної, культурної та психологічної
проекції індивіда на своє майбутнє» [5]. На наш погляд,
поняття «проекція» невиправдано звужує сутність
саме стратегієтворення, адже це поняття (проекція)
передбачає наявність у якості об’єкта проекції чогось
усталеного і вже готового, тоді як стратегія виходить саме
з того, що вона скерована на становлення, розгортання,
розвиток особистості. У якості ж елемента (технології)
стратегієтворення, зрозуміло, використовуються засоби
співставлення наявного себе – із бажаним, удаваним. Але
таке співставлення було б невірно вважати саме
«проекцією».
Таким чином, вихідним пунктом життєвої стратегії
виступає певна самооцінка, «самоаудит», який дозволяє
з тим або іншим ступенем обґрунтованості і критичності
вибудовувати домагання, піднімати планку цілей на
свідомо досяжну (або навмисно недосяжну) висоту тощо.
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Безумовно, саме адекватність власного образу власного
«Я» і буде визначати якість і масштаб всієї життєвої
стратегії, ступінь її відповідності життєвим реаліям
(наявним та перспективним), здібностям особистості,
соціального контексту тощо. «Я»–концепція – це
особистісна санкція на постановку і подальшу корекцію
найважливіших життєвих цілей (якщо необхідно – і
цінностей, життєвих принципів), це – і установка на
використання (освоєння) тих чи інших найважливіших
стратегічних життєвих ресурсів [6, с. 118–132]. У певному
сенсі – це освоєння стратегічних ресурсів в рамках
певних стратегій може виступати важливою метою, а в
інших – проміжним ступенем (наприклад, створення сім’ї,
отримання освіти, отримання військового звання, тощо).
Отже, в структурному плані життєва стратегія – це
базова «Я»–концепція особистості в її проектному модусі,
тобто розгорнута в майбутнє. Зміст цієї «Я»–концепції –
образ себе, взятий в контексті й у співвіднесенні з
ключовими життєвими цінностями. Точка відліку
стратегії – особистість в її теперішньому часі. Основні
установки стратегії – рух у бік бажаного, належного, в бік
мрії, ідеалу. Тут ми зайвий раз можемо уподібнити життєву
стратегію особистості ідеологічному фракталу – будь–
яка ідеологія формує і артикулює певний ідеал, бажане
стан речей. Сутність життєвої стратегії якраз і полягає в
тому, що вона являє собою комплекс уявлень (стратегія як
концепт) і практичних дій (стратегія як модель поведінки),
спрямованих на приведення у відповідність існуючого
стану речей – з належним, бажаним.
У найбільш загальному вигляді процес формування
власного образу майбутнього (чи формування власної
проекції особистості у майбутньому) можна розділити на
кілька етапів:
– формування певної мети, що ґрунтується на
об’єктивних потребах особистості. Тому, життя людини
можна представити у вигляді постійного процесу
постановки і досягнення самих різних цілей;
– створення життєвих програм особистості, які
ґрунтуючись на завданнях, потребах та інтересах
відображають розвиток самої особистості як суспільної
істоти;
– життєва програма отримує подальшу конкретизацію
в життєвих планах особистості;
– сукупність життєвих планів і програм особистості
отримує подальше оформлення та систематизацію у
межах стратегії життя;
– певна стратегія життя являє собою модель життя
особистості [3, с. 11].
Життєві стратегії у своєму цілісному вигляді не можуть
бути зведеними до якогось одного виміру чи тлумачення.
Тільки різнобічні підходи та методи дослідження можуть
дати адекватне (але не вичерпне цілком) розуміння
феномену життєвих стратегій особистості.
У найбільш загальному – філософському – розумінні
до побудови життєвої стратегії можна підходити як до
мистецтва жити, як до життєтворчості як такої, як до форми
вкорінення певних смислів і цінностей у реальному світі.
Е. В. Грабарова, розглядаючи найбільш загальні різновиди
«вміння жити» з позицій ціннісних життєвих орієнтацій,
виокремлює три різновиди цього вміння: 1) мінорне
ставлення до життя як до безглуздого та болісного
існування; 2) мажорне ставлення до життя як до джерела
задоволення; 3) мажорне ставлення до життя як способу
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осмисленої самореалізації та служіння вищим цілям [4,
с. 497]. Безперечно, використання такого підходу щодо
освітніх орієнтацій та їхньої ролі у життєвих стратегій не
буде плідним через занадто велику міру невизначеності
самих понять «мажорність» та «мінорність». Можна
припустити, що для багатьох молодих людей необхідність
навчання може сприйматися як вимушена життєва
необхідність, так само як для багатьох – як мажорна
можливість пережити радість пізнання, розвинути свої
здібності та ін. Разом з тим наявність усвідомленої
необхідності отримання вищої освіти безперечно свідчить
про осмисленість цілепокладання молодої людини, її
відносну готовність до навчальної діяльності та якійсь
рівень виробленості «вміння жити» та «мистецтва
жити».
Таке мистецтво жити має глибокі корені в людській
історії та інтелектуальній (ширше – духовній) традиції.
У світі всебічної спеціалізації та експансії «швидкісної»
культури та «плинного» часу відсутність «мистецтва
жити» (так, як його мислили, скажімо, Сенека та
Монтень) проявляють себе у поширенні різноманітних
психічних розладів, стресових синдромів (на кшталт
синдрому хронічної втоми), депресій, самогубств,
поширення наркоманії та алкоголізму тощо. Причому ці
тривожні симптоми стосуються, перш за все, найбільш
розвинених країн, де «життєвий успіх» вимагає
постійного перенапруження, цілодобового занурення у
справу, що дуже часто веде до нервового й соматичного
виснаження та «вигорання». Не випадково стають дедалі
більш затребуваними різноманітні тренінги особистісного
зростання та саморегуляції, послуги психологів,
психоаналітиків та психіатрів, консалтинг–фірм зі стрес–
менеджменту тощо [12].
Загальні відчуття психологічного розладу, одинокості
та кинутості є одним з чинників поширення так званих
«нових релігійних рухів» та культів, різноманітних
практик психічної регуляції, медитації тощо. Однією з
форм виходу з кризи духовних цінностей є поширення
феномену дауншифтінгу (від англ. downshift – спуск
донизу), коли людина, що досягла певного життєвого
успіху (посади, грошей, престижу), починає відчувати,
що цей успіх є фікцією і зовсім не приносить відчуття
щастя чи либонь задоволення. Навпаки, ритм життя
заради збереження досягнутих позицій перетворюється на
гонитву, а сама людина – на засіб. Дауншифтінг пропонує
радикальне рішення в дусі соціального ескапізму – тобто
рішучої відмови від колишньої системи цінностей,
відмови від свого способу життя та пов’язаних з ним
посад, прибутків, кола знайомств тощо. Дауншифтер
нерідко змінює й місце життя – переселяється, наприклад,
до сільської місцевості, починає вести господарство,
читати книжки, подорожувати тощо.
Такі прояви радикального розриву з парадигмою
«життєвого успіху» свідчать про необхідність осмислення
кризи життєвих цінностей, пов’язаних виключно з
параметрами досягнення виграшу, перемоги, завоювання
«місця під сонцем». Це також є показником того, що
загальна філософська культура молодих людей є вочевидь
недостатньою для того, щоб формувати оптимальні
життєві стратегії, які не потребували б докорінного
корегування у подальшому.
Поряд
з
елементами
ментально–духовними,
зазначеними вище (їх важливість – визначально) життєва
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стратегія може бути розглянута і як ділової стратегії –
особливо якщо головні цілі життя репрезентовані
уявленнями про кар’єрне зростання. В цьому випадку
життєву стратегію можна метафорично представити у
вигляді особистісного маркетингу. Справді, маркетингова
стратегія орієнтована на чітке, осмисленої і системне
освоєння ринку (в даному випадку – простору життя,
ринку зайнятості тощо), усвідомлення унікальності та
конкурентних переваг «товару» (в даному випадку –
самого себе з усіма плюсами і мінусами), можливих
способів і ресурсів просування «товару» і завоювання
престижних позицій на «ринку» (тут може йти мова в
принципі про будь–яких стратегічних цілях життєвої
стратегії особистості).
В цілому, як можна зрозуміти, необхідність
вибудовувати стратегічні орієнтири і ініціювати власний
стратегічний процес є особливо актуальною, коли йдеться
про життєве роздоріжжя, коли з особливою гостротою
та невідворотністю постає нагальність того чи іншого
вибору.
До ситуацій подібного стратегічного вибору,
безумовно, належить і вибір майбутньої професії, вибір
профілю навчального закладу, характеру майбутньої
діяльності. Цей вибір формується під впливом багатьох
чинників і обставин, як явних, очевидних, так і латентних,
непрямих, не завжди чітко усвідомлюваних. Тут може
мати значення і сімейні традиції, і віяння часу (моди), і
переваги друзів, і міркування престижу.
Але одне можна стверджувати впевнено. Попри
всю складність вибору й різноманіття можливостей, що
відкриваються, вища освіта як така виступає в уявленнях
молоді необхідним елементом вибудовування життя,
важливою сходинкою на шляху реалізації всіх інших
життєвих планів, умовою формування гідної життєвої
перспективи взагалі. Тут відбувається складна взаємодія
особистої життєвої стратегії з домінуючими в суспільстві
стереотипами щодо вищої школи і її можливостей –
в умовах загальної кризи системи освіти в Україні,
різних новацій, не завжди обґрунтованих, руйнівної
комерціалізації, катастрофічного зниження рівня вимог і
до студентів, і до викладачів.
У цьому контексті вища школа, з одного боку,
намагається виживати і зберігати рівень якості освіти, що
дає підстави вважати її саме вищою школою. Це – освіта
на найвищому рівні складності; зв’язок з останніми
досягненнями науки, зв’язок освіти з практикою,
формування цілісного образу фахівця, відкритого змін і
готового не тільки до них адаптуватися, а й бути активним
агентом, ініціатором цих змін [1, с. 454]. На жаль, ці та
інші критерії вищої освіти рідко виступають на авансцену
громадських дебатів і мало враховуються молодими
людьми при виборі професії.
З іншого боку, вища школа повинна безперервно
змінюватися, оновлюватися з урахуванням глобальних
тенденцій і викликів. Ця здатність до гнучкості і
сприйнятливості стає критеріально важливою як в
інституційному вимірі (для держав, громадських
інститутів), так й у вимірі особистісному. У цьому плані
значення має не тільки чітко визначений набір дисциплін
і строгість навчального плану, як раніше. Особливого
значення набувають загальні критерії особистісної
стратегії, що включаються до середовища невизначеності
і постійних змін.
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Аналіз різноманітних емпіричних джерел дозволяє
констатувати, що в основі уявлень абітурієнтів (і,
відповідно, студентів) представлений досить чітко
окреслений комплекс установок, що поєднують у
собі прагнення набути знання, розширити кругозір,
отримати професію – з більш–менш чітко вираженим
бажанням отримати формальне свідоцтво про вищу
освіту, необхідність якого носить як би загальновизнаний
«вимушений» характер (що віддзеркалює певну
девальвацію як формальних ознак освіти, так і знання як
такого).
Важливим аспектом дослідження життєвих стратегій
студентства є з’ясування того, наскільки складним
і усвідомленим є вибір молодими людьми вишу і
спеціальності, наскільки такий вибір базувався на
адекватному образі вищої школи, виразному уявленні про
вимоги вищої освіти і труднощі (можливості) навчання.
Усе це разом з уявленнями про майбутнє працевлаштуван
ня (самостійному або за допомогою рідних і близьких)
дає можливість судити про рівень відповідальності і
зрілості (або інфантильності) респондентів, їх готовності
вчитися і самостійно піклуватися про себе.
Серед чинників, які стоять на заваді розвитку й
вкоріненню компетентного стратегієтворення є, по–
перше, брак стратегічної традиції практично на всіх
рівнях влади та управління. Йдеться як про рівень
загальнонаціональних стратегій, так і про стратегії
розвитку макро–регіонів, областей, окремих міст, сіл
або органів територіальної самоорганізації, місцевих
громад. На папері існує чимало стратегічних документів,
на розробку різноманітних стратегій виділяються гранти
зарубіжних донорських структур. Чимало організацій
громадянського суспільства та окремих ентузіастів набули
великого досвіду у розробці різноманітних проектів
стратегічного спрямування [2, с. 28–115]. Деякі з таких
проектів відносно успішно втілені в життя.
Але переважна більшість розробок так і залишається
на стадії проектів і не впливає жодним чином на стан справ
як в країні, так і на окремо взятих територіях. Причиною
цього є відсутність соціально–економічної і політичної
стабільності, плинність кадрів, переважання серед
представників керуючих псевдоеліт людей, спрямованих
не на перспективу, а на швидке отримання «результату» вже
завтра (а краще сьогодні), причому, як правило, результату
у матеріально–грошовому еквіваленті. Наслідком є
деградація національного виробництва, усіх базових
соціальних інституцій, зосередженість на виживанні, на
пошуках елементарних коштів на елементарні проблеми.
Усе це безпосередньо впливає на молодь, на студентство,
особливо на їхні уявлення щодо життєвих перспектив на
терені України.
По–друге, в Україні слабко сформовані власне суб’єк
ти стратегієтворення. Не відчуваються консолідованість
дій представників бізнесу та «третього сектору», безліч
окремих організацій неспроможні сформувати та
просувати в публічній сфері якісь стратегічні ініціативи
чи проекти стратегії. Практично жодне з міністерств не
виробило і не запропонувало якихось дієвих і привабливих
стратегій розвитку галузі, так само як і реформ, якщо під
останніми розуміти якісь позитивні зрушення. Абсолютно
несформований суб’єктний базис на місцевому рівні.
Поняття «громада» є скоріш віртуальним, дуже рідко
мешканці населених пунктів чи представники місцевої
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територіальної спільноти виступають в якості практич
ного співтовариства у вирішенні проблем, у формуванні
стратегій місцевого розвитку, хоча така проблема існує
особливо на терені чисельних «депресивних територій»
по всій Україні. Відповідно, молодь не має досвіду
залучення до базового (місцевого) рівня демократії
як самоврядування. Так само слабко розвиненим є і
студентське самоуправління.
По–третє, в Україні фактично відсутня стратегічна
освіта, якщо розуміти під нею підготовку відповідних
агентів стратегічної інновації в усіх соціальних сферах –
від державного управління, бізнесу, військового
будівництва – і до розвитку місцевого самоврядування
і територіальної самоорганізації. Винятком можуть
вважатися курси адміністративного менеджменту та
управління проектами, які викладаються переважно у
вишах управлінського спрямування. Так само і питання
особистісного саморозвитку та формування власних
життєвих стратегій знаходяться поза межами навчальних
планів та програм абсолютної більшості українських
вишів. Нагальною є необхідність зміни самої парадигми й
методології формування навчальних планів вищої школи
з метою свідомого формування стратегічного мислення
майбутніх фахівців, виховання в них багатовимірних
компетенцій, які гарантуватимуть у їх майбутньому
не тільки конкурентні переваги на ринку праці, але й
сприятимуть формуванню лідерських якостей у сфері, яку
вони оберуть для самореалізації.
По–четверте, до процесу створення, осмислення
й обговорення соціальних стратегій дуже невеликою
мірою залучені ЗМІ, які могли б популяризувати корисні
соціальні ініціативи, розповсюджувати у формі соціальної
реклами відомості про стратегічні ідеї, громадські
слухання тощо.
Таким чином, можна зробити наступні висновки.
На наших очах формуються риси нової соціальної
реальності. Їй властива небувала раніше інтенсивність
комунікацій, виробництва і розповсюдження (експансії)
інформації, ущільнення часу і простору, акселерація усіх
проявів динаміки. Це усе зумовлює зростання ризиків,
невизначеності і стресовості розвитку. З особливою
силою вникає необхідність впорядкування розвитку,
його раціоналізації, формування визначальних рис
майбутнього через посередництво свідомих дій, рефлексії,
виокремлення і підтримки якихось бажаних тенденцій
тощо. Відповідно, актуальними стають завдання
вироблення і реалізації на різних рівнях соціального буття
різних стратегій як форми впорядкування і програмування
розвитку. Серцевиною і базисом усіх форм стратегічного
мислення має бути особистість, що не тільки не чинить
опір майбутньому (чи просто адаптується до нього), а є
творцем бажаного майбутнього, його свідомим носієм
(агентом змін, новатором і інноватором тощо).
Життєва стратегія особистості – інтегративний
рівень програмування особистісного розвитку. Усі інші
форми організації життя підпорядковані і визначаються
стратегічними цілями і цінностями. Стратегія виступає
загальним родовим поняттям по відношенню до всіх
інших форм перспективної організації власного життя
на свідомої (аналітичної, раціональної) основі. Людина
вибудовує стратегічний життєвий горизонт як певну
ієрархію бажаних цілей (станів, статусів). Реалізація
стратегії відбувається як рух до стратегічного горизонту.
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Цей рух передбачає більшу деталізацію життєвих
завдань – у вигляді сценаріїв, проектів, планів. Для
досягнення цілей людина, відповідно, розкриває і розвиває
власні можливості, глибше розуміє себе, свої достоїнства
і недоліки.
Стратегія як процес формування і обґрунтування
цілей передбачає вибір і осмислення ресурсів реалізації
стратегії, засобів і методів реалізації. Головним ресурсом
досягнення цілей життєвої стратегії є власний потенціал
людини, її освіта, характер і здібності. Найбільш
значущі властивості і риси, які визначають перспективну
успішність чи неуспішність стратегії, зазвичай узагаль
нено визначають у якості творчого потенціалу особистості.
Різні типи мотивацій, що репрезентовані у життєвих
стратегіях, певною мірою дозволяють прогнозувати
перспективи розвитку постіндустріальної культури в
українському суспільстві. Йдеться про носіїв системи
цінностей постматеріального порядку, де творчість, знання
і можливості самовираження принципово домінують над
статусними позиціями, фінансовими вигодами і рутинною
роботою.
Вітчизняна система вищої освіти, яка переживає
тривалу кризу, наскільки можна бачити, не завжди
здатна відповісти інтелектуальним запитам і очікуванням
постіндустріального покоління, а, отже, і формуванню
адекватних життєвих стратегій особистості. Розвиток
стратегічної освіти та стратегічного мислення в системі
вищої освіти може поступово змінити ситуацію.
Вища освіта як така виступає в уявленнях молоді
необхідним елементом вибудовування життя, важливою
сходинкою на шляху реалізації всіх інших життєвих
планів, умовою формування гідної життєвої перспективи
взагалі. Життєва стратегія людини (як і суспільства)
завжди включає в себе елемент мрії, образ бажаного
майбутнього, ідеального себе. Як включає і такий
важливий мотивуючий компонент, як віра – віра в себе,
у власні сили, в свою здатність реалізувати себе, віра в
близьких, друзів, свій народ, країну. З огляду на це, можна
припустити, що і майбутнє у країни може бути успішним
лише тоді, коли молоді люди в своїх життєвих стратегіях
вибудовують свої плани стосовно до рідної землі, до свого
народу, до рідного коріння. Освіта в цьому відношенні
може відігравати винятково важливу роль.
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Life strateges of student’s youth: theoretical
and methodological problems of the research
The article proves that life strategies represent the highest level of the formation
of the life project of the person and include cognitive, evaluative and praxeological
components, while higher education is an important constitutive element of the life
strategies of students.
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Викладання основ філософії права
у гуманітарній підготовці студентів
нафтогазового профілю
Розкрито важливість основ філософії права у формуванні правової
культури студентів нафтогазового профілю. Обрано генетичний,
компаративний, культурно–історичний, соціокультурний методи для цілісного
й системного аналізу представленої теми. Представлено предмет вивчення
філософії права, яким є універсальні закономірності автономного феномену
права. Відзначено, що розуміння феномену права цілісно можна зрозуміти
лише в контексті загальної картини становлення правової культури під
впливом моральних цінностей та ідеалів. Визначено, що в українській духовній
культурі християнський морально–етичний фактор, зокрема вчення про гріх (як
злочин перед Богом), уявлення про справедливість, корпус заповідей, приписів,
протягом століть відігравав важливу роль у становленні правової свідомості й
культури. Доведено, що в університетах нафтогазового профілю актуальність
вивчення основ філософії права полягає не тільки в формуванні загального
світогляду та правової культури, але й у суто практичній площині майбутньої
професійної діяльності випускників вузу, зокрема у керівництві нафтогазового
сектору народного господарства України.
Ключові слова: філософія права, право, мораль, гуманітарна підготовка,
викладання, вузи нафтогазового профілю.

У процесі викладання навчального курсу «Філософія»
для студентів нафтогазового профілю, зокрема в Івано–
Франківському національному технічному університеті
нафти і газу, важливо сформувати загальне й чітке
уявлення про правову свідомість, що розкривається в
окремому розділі філософії (яка у системі юридичної
освіти виступає як автономна навчальна дисципліна) –
філософії права. Зважаючи на обмеженість кількості
навчальних годин, на наше переконання, варто подати
хоча б окрему тему, яка стосується уявлення про право, що
безпосередньо пов’язане з буттям людини й суспільства,
а його формування, розвиток детермінують цивілізаційні,
релігійні, моральні, міжнародні, національні та ін.
фактори [5].
Актуальність розкриття такої теми полягає ще й в
тому, що, як відомо, рівень правової культури в нашій
країні не високий, що пояснюється, зокрема, сукупністю
таких причин: «У сучасній правовій системі України
зустрічаються елементи, які формувалися під впливом
слов’янських та євразійських правових традицій,
таких як недовірливе відношення до права, пріоритет
колективних прав над індивідуальними правами, непослух
владі права і, як наслідок цього, правовий нігілізм»
[13, с. 2].
Отож, метою статті є розкриття важливості
вивчення основ проблеми філософії права для студентів
нафтогазової галузі.
Окремо постульована наукова проблема не розгля
далася, попри широку традицію осмислення проблем
філософії права, а також її співвідношення з мораллю. У
нашій статті опиратимемось на наукові узагальнення із
загальної теорії права, філософії права таких науковців:
С. Алєксєєв, А. Дайсі, О. Івакін, А. Козловський,
М. Козюбра, О. Кравчук, С. Меленко, В. Нерсесянц,
П. Рабінович, С. Рабінович, І. Ситар, К. Шелестов. У роботі
використано генетичний, компаративний, культурно–
історичний, соціокультурний методи, що забезпечило
умови цілісного й системного аналізу представленої
теми.
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Розуміння основ філософії права слугуватиме
також практичному вектору філософського знання,
яке засвоюватимуть майбутні фахівці нафтогазового
профілю. Як вказано у Статуті Івано–Франківського
національного технічного університету нафти і газу,
серед основних напрямів діяльності вузу є, зокрема, такі:
надання послуг із сертифікації персоналу нафтогазової
галузі в порядку, встановленому чинним законодавством;
сертифікація продукції, в тому числі нафтогазового
машинобудування, проведення робіт з діагностики,
стандартизації і сертифікації технологічних процесів,
обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення,
технічного захисту інформації; розробка документів, що
обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ,
організацій та інших суб’єктів підприємницької діяльності
тощо [див.: 12]. Навіть кілька положень пріоритетних
завдань діяльності одного з провідних технічних вузів
України свідчить про те, що від майбутніх фахівців
нафтогазової промисловості вимагається високий рівень
правової культури не лише як від свідомих громадян, але
й як від тих людей, котрі консультуватимуть законодавців
та правознавців щодо окремих питань їхньої сфери
діяльності в аспекті права.
Юридичні та філософські науки поєднуються саме в
філософії права, що покликана досліджувати роль і місце
права в культурно–історичному розвитку людства та його
універсальні категорії (права людини, свобода, закон,
відповідальність тощо).
Як зазначає І. Ситар, «праворозуміння – це усвідомлення
суб’єктом суспільного життя шляхів регулювання сус
пільних відносин, які існують у конкретному суспільстві,
відображають ідеї добра і справедливості та формально
виражені у джерелах права тих чи інших правових систем»
[11, c. 43]. Безумовно, що філософія допомагає розкрити
ці поняття та категорії, адже, за словами О. Кравчука,
«норми права регулюють абстрактні суспільні відносини,
тобто відносини, які повинні або можуть виникнути
в перспективі. Коли учасники суспільних відносин
потрапляють у конкретну життєву ситуацію, передбачену
згаданими правовими нормами (має місце юридичний
факт), між цими учасниками виникають правові відносини,
які представляють собою сукупність їхніх юридичних
обов’язків та пов’язаних із ними прав у відношенні
конкретного об’єкта. І вже ці права та обов’язки учасники
правовідносин реалізують шляхом виконання, дотримання,
використання та застосування» [6, с. 329].
Як зазначає О. Івакін, «філософія права – це розділ
філософії, і займається вона суто філософськими
питаннями. До цих питань, пов’язаних із граничними
підставами буття Світу і буття людини, належить і
феномен права, пов’язаний з вільною волею людини»
[2, с. 80]. Додамо до визначення науковця, що, зважаючи
на предмет поле філософії «людина–світ», філософія
права глибоко зосереджується на природою і смисловим
діапазоном права у житті людини.
В. Нерсесянц відзначає, що «філософія права, яка
раніше розроблялася в межах загальної теорії права в якості
її складової частини, поступово оформлюється в якості
самостійної юридичної дисципліни загальнонаукового
статусу та значення (поруч із теорією права і держави,
соціологією права, історією правових та політичних
вчень, вітчизняної та зарубіжної історії права та держави»
[8, с. 16].

281

Випуск 114

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Сучасна філософія права набуло автономного
наукового характеру у ХІХ ст., відокремившись від
попереднього дискурсу натурального права.
На нашу думку, вже сама генеза філософії, зокрема
перша форма людської свідомості – міф – містить спроби
упорядкування світу (як і у правових системах). Так,
у космогонічних міфічних наративах репрезентовано
парадигми впорядкування світу у протиставленні
загального порядку (те, що в середньовічній філософії
називалося терміном ordo universi) та хаосові, а також
діяння, що були спрямовані на збереження стану гармонії
світу, та уявлення про правочинність влади. Усі ці елементи
архаїчного світогляду мали сакральний характер.
Термін «філософія права» ввів німецький юрист,
засновник історичної школи права Густав фон Гуго (1764–
1844). Значною мірою спричинився до поширення цього
терміну Г. Гегель своєю працею «Філософія права» [див.:
8, с. 11–16].
Будучи наукою на межі окремих наукових сфер,
філософія права досліджує право з різних сторін,
розкриває природу права чи самої ідеї права. За
словами П. Рабіновича, «предметом науки філософії
права є найзагальніші (гранично загальні) ті об’єктивні
закономірності світу, які специфічно реалізовуються
у процесах виникнення, структурування й розвитку
явища, відображуваного терміно–поняттям «право». А
сама ця наука становить, відповідно, систему знань про
такі закономірності» [9, с. 15]. Безумовно, розуміння
сутності феномену права важливе не тільки для юристів,
але й для тих майбутніх фахівців, котрі займатимуться
іншими сферами народного господарства нашої держави,
зокрема й в нафтогазовому її сегменті. Адже осягнення
цього базового поняття детермінує інші ініціативи й види
діяльності. Не є таємницею, що саме низький рівень
правової свідомості (або ж відверте нехтування нормами
права) людей, рішення яких визначають діяльність
окремих галузей економіки, промисловості, негативно
впливає на загальну соціальну атмосферу і політичні
настрої в країні.
Наведемо міркування А. Козловського щодо важли
вості вивчення філософії права як для правознавців,
так і для філософів: «Саме через філософію права
юрист засвоює ті віковічні цінності, фундаментальні
категорії та інтелектуально–пізнавальні засоби, які
згодом слугуватимуть для нього орієнтиром у його
правозастосувальній діяльності. Для майбутнього ж
філософа курс філософії права має розкрити і підтвердити
одну з найважливіших особливостей філософії: ідея
є основою дійсності, самою сутністю буття. Будучи
найабстрактнішою наукою, філософія водночас є
найконкретнішою, найпрактичнішою наукою. Ідеї та
цінності філософії так чи інакше втілюються в життя
через право» [3, с. 36]. Звісно, що в технічному виші
маємо можливість подати лише окрему тему чи питання
з філософії права або ж виділити окремі вузлові проблеми
для самостійної чи індивідуальної роботи. Однак така
дещо обмежена форма все–таки дозволяє розкрити
основи розуміння права як духовного феномену та його
важливості в соціальному житті. На наше переконання,
для студентів вузів нафтогазового профілю, зокрема Івано–
Франківського національного технічного університету
нафти і газу, вивчення й засвоєння основних уявлень про
право як феномен людської культури поєднання двох цих
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аспектів є актуальним, як для професійної діяльності, так
і для виконання своєї ролі свідомих громадян.
Стратегічна важливість для держави нафтогазового
сектору ставить високі вимоги також і в юридичній
площині як у межах національної правової системи, так
і міжнародного права, тому для керівництва цієї сфери
важливо набути високий рівень правосвідомості, а не
тільки знання законів. Адже «загальні принципи права –
це вияв узагальненого правового досвіду та правових
тенденцій, які розвиваються в глибинах нормативно
розвинутого суспільного життя. На їх появу і розвиток
впливають не тільки норми позитивного права, а й багато
інших нормативних і ненормативних чинників – мораль,
політика (зокрема міжнародна), звичаї, наукові теорії та
концепції тощо» [4, с. 25]. У цьому ракурсі показовими
є теоретичні висновки класика конституційного права
вікторіанської епохи Альберта Венн Дайсі (Albert Venn
Dicey) (1835–1922), основна праця якого стосувалася
аналізу британської конституції (Introduction to the Study
of the Law of the Constitution, 1885), зокрема питання,
чи потрібно їй існувати у письмово фіксованій формі.
Згаданий класик виділив три риси т.зв. англійської
основи домінування права, а саме: свобода (legal
freedom) – можливість чинити все, що дозволяють
закони; рівність перед правом (legal equality) та перевага
правової свідомості (predominance of the legal spirit).
А. В. Дайсі стверджував, що записані статті не гарантують
громадянину відсутність переслідування, якщо не
існує процедура, котра уможливлює зміну їх приписів
державою та її органами. Конституція Великобританії не
написана саме тому, що не вербалізує права громадян та
діє на основі конвенансів, а не приписів, що становить
значно більшу перешкоду для тиранії, ніж у тих країнах,
де прийнята конституція. «Ненаписана конституція»
Об’єднаного Королівства гарантує дотримання прав
людини через доступність громадянам системи systemy
common law та equity, над якими уряд має мінімальний
вплив [див.: 14].
Підносячись до узагальнень вищих цінностей,
філософія права займається дослідженням поняття
справедливості. Антропологічний її характер детермінує
аналіз основоположних цінностей та ідеалів людського
буття, зокрема: свободи людини, рівності особистостей,
правового примусу, походження права, правова
відповідальність, моделі діалектичних зв’язків «право–
мораль», місце права в культурі тощо.
Однією з ключових проблемних тем філософії права є
зв’язки права з мораллю. Протягом історії людства акценти
в їхньому співвідношенні змінювалися в залежності
від пануючої світоглядної парадигми та особливостей
суспільного устрою. Відомо, що з найдавніших часів
утвердилося переконання про перевагу моралі над
правовими моделями поведінки, адже універсальні етоси
й моральні цінності шанувалися значно більше ніж
формально встановлені закони та судові рішення. В епоху
глобалізму, коли простежується виразний перехід від
традиційних до ліберальних цінностей, переосмислюється
усталені уявлення про співвідношення права й моралі,
що повинно відповідати запитам актуального часу. Саме
І. Кант є родоначальником правової концепції в руслі
ліберального дискурсу із наданням вченню про право
самостійного, «суверенного» статусу, що вивільнив його
з–під впливу загальних етичних модусів. Таке «очищення»
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права, зокрема від моральних приписів, уможливлює
побачити його з усіма властивими йому рисами й
особливостями. Проте й до сьогодні співвідношення права
й моралі рефлексуються в філософській та юридичній
науковій літературі. Доводиться, зокрема, думка про те,
що право й мораль займають автономне місце в складі
соціальних механізмів, що опосередковують суспільні
відносини, а також те, що правові начала виконують в
окремих випадках першорядну роль, нерідко відповідаючи
вимогам суспільного прогресу. Підхід І. Канта щодо
співвідношення права й моралі, що побудований на
виділенні «строгого» права, дозволяє не тільки вивести
право на один рівень із мораллю, але й надати моралі
такої якості, яка, з одного боку, вивищує її над правом,
а от насправді – завдяки моральним ідеалам і цінностям
відчутно вивищує право, надаючи йому статус сакральної
категорії (мети у житті людського суспільства). Оця
«сакральність» права утверджується в громадянському
суспільстві через вищі моральні цінності та ідеали,
надаючи йому, окрім регулятивної функції, високу
духовну значимість. Такий ефект можливий завдяки
категорії правового обов’язку, яка виражає моральну
оцінку права. Згідно І. Канта, повага до права для людини
не просто обов’язок, а обов’язок – безумовний, абсолютно
директивний. Засновник німецької класичної філософії
навіть протиставляє його іншому універсальному
імперативу – любові до ближнього (називає його
«обумовленим обов’язком»), що як, відомо, є центральним
у християнстві. Становлення й дієве функціонування
поняття «правовий обов’язок» можливим є тільки в
громадянському суспільстві, в якому право стає метою
суспільного життя. Саме тоді у дискурсі моралі право
виражається в обов’язку, що має імперативний характер.
Протягом століть у західній цивілізації домінувала влада
й релігія, що виробляли й утверджували відповідну їм
традиційну мораль. Існує певний стереотип, що моралі
належить певний пріоритет на категорію справедливості,
котра характеризує основи «рівноваги» (образно виражено
в алегоричних класичних зображеннях античної богині
Феміди) у праві й співвідноситься з його онтологічною
та праксеологічною визначальною якістю – «рівної міри».
Проте поняття «рівноваги», «рівної міри» – це іманентні
характеристики саме права як соціального інституту, що
покликаний забезпечити рівність усіх перед законом та
судом [див.: 11, с. 678–686].
Загалом слід відзначити, що «римське право не було
чистим продуктом нормативної трансформації римського
духу та давньогрецької мудрості, але й ще наслідком
впливу на соціум християнської етики. Саме симбіоз
грецької мудрості, римського духу та християнської етики
і дав початок процесам формування й розвитку такого
феномена світового масштабу, як європейське право,
частиною якого є і право українське» [7, с. 391].
Стосовно саме української культури права, то в ній
християнська етика відігравала дуже значиму роль.
Варто окреслити коротко основні характеристики
християнської моралі. Християнська мораль ґрунтується
на універсальному моральному законі, що виступає як
об’єктивний та незмінний, оскільки належить до самої
природи людини – розумної істоти, яку створив Бог.
Порушення цих моральних норм вважається гріхом, тобто
свідомим і вільним вибором, який суперечить Божій волі
й небесній ієрархії цінностей. Гріх вважається провиною
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проти істини, розуму, людського чистого сумління,
відсутністю любові та поваги до Бога і ближнього через
егоїстичну прив’язаність до певних благ. Християнська
етика переконує, що гріх завдає шкоди людській природі
та піддає небезпеці загальну людську солідарність.
Розуміння гріха як образи Бога базується на наративі
Святого Письма, зокрема новозавітних оповідях про
страждання Ісуса Христа, причиною чого була саме
людська гріховність. Однак хресна жертва стала тим
джерелом, з якого випливає прощення гріхів. Проблема
гріховності тісно пов’язана із питанням про свободу
сумління християн як природного, проте водночас
обмеженого морального імперативу людини.
Як відомо, Старий Завіт подає декілька сотень
заборонених і приписаних норм, що складають т.зв.
юдейський закон (ортодоксальна юдейська традиція
нараховує їх аж 613). Окрім суто моральних вимог, він
подає також ритуальні норми й громадянські закони
давнього ізраїльського царства. Основою старозавітного
закону є Декалог (десять заповідей: Вих. 20, 2–17; Втор.
5, 6–21), який дуже важливий і для християнської системи
моралі.
Основний принцип етичного вчення Ісуса Христа –
любов до ближнього (кожної людини). Підкреслюється,
що справжня любов до Бога розглядається як невіддільна
від любові до ближнього. Під любов’ю до іншого мається
на увазі не просто бажання йому блага, але й відповідні
вчинки. Христос пояснював старозавітні заповіді
розширено, відповідно духові, а не тільки «букві».
Наприклад, заповідь «не вбивай» Він розумів не лише як
заборону вбивства як такого, але навіть гнівного слова
(пор. Мт. 5, 21–22), що завдає шкоди іншій людині. Згідно
християнства, ритуальні приписи менш важливі, ніж
виконання обов’язків у відношенні до свого ближнього.
Важлива у християнстві і ідея справедливості,
яка розуміється як віддавання кожному того, що
йому належиться. Вважається, що справедливість у
міжлюдських стосунках створює й підтримує гармонію
та порядок, забезпечує мир, оскільки наказує шанувати
права всіх.
Перелічені окремі цінності християнської моралі
утримують рівновагу в суспільстві. Протягом століть
в українській культурі, соціальному житті часто
акцентувалося передусім на християнських імперативах,
а не компендіумах чітко сформульованих і зафіксованих
законів.
Попри автономність моралі й права не варто нехтувати,
що «між ідеологічними деклараціями і реальними
відносинами існують розбіжності. Та юридична практика,
яка не враховуватиме практики моральнісної, фактичних
«нравів», ризикує відірватись від реалій суспільного
життя. З огляду на це правозастосовне рішення, так
чи інакше, коректуватиметься реальною суспільною
мораллю і при цьому має орієнтуватися на деякий
«середньостатистичний» конкретно–історичний рівень
моральності» [10, с. 178].
Як бачимо, предметом вивчення філософії права
є універсальні закономірності автономного феномену
права. Його сутність цілісно можна зрозуміти лише
в контексті загальної картини становлення правової
культури, зокрема під впливом моральних цінностей та
ідеалів. В українській духовній культурі християнський
морально–етичний фактор, зокрема уявлення про гріх (як
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злочин перед Богом), уявлення про справедливість, корпус
заповідей, приписів, протягом століть відігравав важливу
роль у становленні правової свідомості й культури.
Отже, на наше переконання, важливість розуміння
основ філософії права для студентів вузів нафтогазового
профілю полягає не тільки в формуванні загального
світогляду, в якому право займає чільне місце,
ознайомлення із підставами правової культури, але й у
суто практичній площині, оскільки частина випускників
займатиме керівницькі посади нафтогазового сектору
народного господарства України. Вважаємо, що керівник,
окрім юридичного супроводу фахівців–юристів, повинен і
самостійно мати високий рівень правової освіченості, від
чого залежатиме ефективність його трудової діяльності.
Не виключено, що випускники нафтогазових спеціаль
ностей і займатимуться законотворчою діяльністю, в
якій важливо не просто механічно знати закони, але й
усвідомлювати сутність феномену права в усій складності
його соціальних зв’язків із суспільною мораллю та
духовно–культурним рівнем розвитку суспільства.
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Поява та розповсюдження
збройного насилля в світі1

Встановлено, що провідним фактором який вплинув на появу збройного
насилля є зміни кліматичних умов та пристосування до них людини. Досліджено
масштаби та наслідки застосування збройного насилля в період становлення
та розвитку ранніх держав. З’ясовано, що збройне насилля в Середні віки
пов’язане з декількома групами воєн – війнами, що мали на меті переселення
народів, міжусобними та релігійними конфліктами. Виявлено, що Нові часи
характерні революційним збройним протистоянням та колоніальними війнами.
Встановлено, що вони заклали основу становлення сучасної Західної цивілізації.
Зазначено, що економічний фактор був провідним серед чинників розв’язання
Першої та Другої світової війн. З’ясовано, що в основу збройних конфліктів,
що відбулись після Другої світової війни, лягли не економічні, а геополітичні
причини. Встановлено, що наприкінці ХХ ст. змінються причини збройного
насилля та суттєво вдосконалюється технологія його реалізації.
Ключові слова: збройне насилля, історичні періоди, політичний процес.

Протягом усієї історії людства збройне насилля
виступало могутнім засобом впливу на політичний
процес у середині держави та на міжнародному рівні.
У межах збройної боротьби з’являлись нові країни і
зникали інші, змінювались правителі і політичні режими,
розповсюджувались знання і нав’язувалась антигуманна
ідеологія. Старт сучасним Західним демократіям дала
революційна боротьба, провідним засобом якої було
збройне насилля. На сьогоднішній день, не дивлячись на
приголомшуючі досягнення науково–технічної революції
та становлення інформаційного суспільства, людство
не відмовилось від збройного насилля, змінилась лише
форма та засоби його реалізації. Останню тезу зайвий
раз підтверджує розв’язана проти України гібридна
війна. Для вироблення ефективних та різнопланових
засобів протидії зазначеній агресії необхідне глибинне
теоретичне осмислення та узагальнення причин появи та
розповсюдження такого феномену як збройне насилля.
Збройному насиллю, як продовженню політичної
боротьби приділяли увагу мислителі стародавніх часів,
зокрема давньокитайський теоретик та полководець
Сунь–цзи, античні філософи Геракліт, Демокрит, Платон
та Аристотель. Не оминули увагою цей аспект політики і
мислителі періоду Відродження та Нового часу. У першу
чергу, слід назвати Н. Макіавеллі, а також Дж. Локка та
І. Канта. Класиком світової військової науки вважається
прусський воєнний теоретик К. Клаузевіц. Значу увагу
проблемам війни приділяв відомий французький соціолог
Р. Арон та один із творців цивілізаційного підходу
англійський історик, соціолог та геополітик А. Тойнбі.
Серед сучасних вітчизняних науковців, роботи яких
пов’язані з темою нашого дослідження можна назвати:
1
Публікація містить результати досліджень, проведених
при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних
досліджень за конкурсним проектом Ф – 71.
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О. Феденко та В. Панасюка [1], Н. Макаренко [2], В. Лав
риненко та М. Логінова [3], Ю. Бадаха [4]. Однак зазначені
дослідники приділяли увагу теоретичному осмисленню
саме війни, що є лише одним із видів збройного насилля.
Комплексної роботи, в якій було б проаналізовано
феномен збройного насилля з періоду зародження і до
сучасної доби також не існує.
Основним завданням статті є виявлення факторів, що
вплинули на появу такого феномену як збройне насилля;
дослідження основних видів збройного насилля у різні
історичні періоди; надання характеристики провідним
причинам застосування збройного насилля як засобу
внутрішньої та зовнішньої політики; аналіз змін у
технології застосування збройного насилля наприкінці
ХХ ст.
Підраховано, що за 5,5 тис. років, що людина існує
на землі, відбулось близько 14,5 тис. великих і малих
збройних конфліктів [1, с. 219]. Появі збройного насилля
ми завдячуємо зміні кліматичних умов. Завершення
льодовикового періоду призвело до вимирання крупних
тварин та розповсюдження малих прудких тварин,
полювання на яких потребувало принципово нових
технологій. Зазначені зміни стимулювали появу та
вдосконалення різноманітних видів зброї, що суттєво
підвищувало ефективність полювання, стимулювало ріст
чисельності населення, однак паралельно призводило
до винищення біомаси у місцях розселення. Племенам
доводилось періодично змінювати місце розселення, що
призводило до зіткнення інтересів із сусідами та перших
збройних конфліктів.
Причини, що призвели до появи збройного насилля
та безпосередньо збройні конфлікти стимулювали зміну
способу виробництва – перехід до виробничого типу
господарства та становленню перших держав. У цей
період підсумками збройного насилля було піднесення
або зникнення царств, а для окремих людей – смерть або
рабство. Війна була грізна і проста, до цього звикали, з
цим мирилися, і в цьому дусі виник своєрідний напів
фаталістичний, напівгеройський світогляд та ставлення
до самої війни. Так, у давньогрецькому світогляді була
міцно укорінена думка, що світ громадянської спільноти
є світом вільних чоловіків, чия найголовніша справа –
війна [5, с. 224].
Збройне насилля періоду ранніх держав відрізнялось
розмахом і великими результатами, а особливо – впливом
на долі країн, оскільки воно руйнувало старі, ослаблені
держави та сприяло появі нових. Удосконалення засобів
збройного насилля та постійні масштабні конфлікти
врешті–решт призвели до створення державних союзів
та великих державних утворень. У цьому процесі саме
збройне насилля було основним засобом, а збройні сили –
необхідною опорою для створення таких держав та союзів
[6, с. 56].
Організація та ведення війн, що призвели до
створення великих держав було по суті першим кроком на
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шляху до одвічної мрії – завоювання всього світу. Яскраво
ілюструє це історія великих завойовницьких держав.
Кожне завоювання тут було одночасно розширенням
світу, розширенням того кола, усередині якого війна
переставала бути нормальним явищем і ставала лише
злочинною міжусобицею, що відбувається випадково,
рідко та засуджується. У цьому сенсі криваві війни перших
імперій мали велике культурне значення. Так, без грецької
мови і грецьких понять, так само як без «римського
світу» і римських військових доріг, Євангельське вчення
не могло б поширитися так швидко й у таких масштабах.
Грецькі слова і поняття стали загальним надбанням тільки
завдяки войовничому Олександрові Македонському; і Рах
romana був досягнутий багатьма століттями війни.
За В. Соловйовим, саме збройне насилля створило
колись могутні всесвітні монархії, що заклали основу для
культурного зростання народів, які війною прокладали
подальший шлях людського успіху і загальної культури.
Шляхом збройних конфліктів на розвалинах цих монархій
створювались більш широкі зв’язки народів, намічалися
обрії майбутнього світу і виковувалася величезна площа,
у межах якої потім були слова Євангельського благовісту
[2, с. 155].
Збройне насилля в Середні віки пов’язано із існуванням
декількох груп воєн. Перша група – це, війни, що втілювали
в собі ідею переселення народів. Переселення народів або
їх більш щільне заселення Європи продовжувалося більше
тисячі років, починаючи з перших зіткнень (наприкінці
II століття до н.е.) кімворів і тевтонів з римлянами і
закінчуючи завоюванням в XI ст. норманами островів
Великобританії. По суті – це був пошук території, що
більше відповідала народним талантам і яка давала кращі
перспективи для соціально–економічного та культурного
розвитку (так звані геополітичні концепції війни). Саме
войовничий характер давньогерманських племен призвів
до остаточного розпаду слабкої та застарілої Римської
імперії, поставив їх перед необхідністю створення дер
жавності на завойованих землях та заклав основи нового,
більш прогресивного феодального устрою у Європі.
До другої групи війн слід віднести міжусобні
конфлікти, що породжувались самою суттю феодального
устрою та принципами наслідування влади. У кінцевому
рахунку цей вид воєн призвів до розпаду Франкської
імперії та заклав основу самостійного існуванню
більшості європейських держав.
Ще одна група воєн – це війни релігійні. Сюди слід
віднести війни з навертання у християнство, хрестові
походи, гуситські війни тощо. Загалом релігійні війни
досить суперечливе явище, важко зрозуміти як церква
виправдовувала намагання мечем або насильством вбити
в совість людини суму таких засад, що можуть з’явитися
тільки вільним виливом релігійного почуття.
Нові часи відкриваються циклом збройних конфлік
тів, викликаних реформаторським рухом. Слід визнати,
що реформація дуже вплинула на духовне життя Європи,
внесла в народ нові ідеї, розвинула начала індивідуалізму
і волі, дала волю науці, висунула на перший план світські
інтереси [7, с. 30]. Слід додати, що перші буржуазні
революції в країнах Європи, зокрема в Англії, також були
одягнені в оболонку релігійних перетворень. Проте, мали
більш глибоку сутність, спрямовану на корінні зміни в
соціально–економічному, культурному та політичному
житті.
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Новим типом збройних конфліктів, що досить
невиразно спостерігалися в Середні віки та набули
розповсюдження в Нові часи є колоніальні війни. Вони
вийшли на сцену історії з відкриттям Америки і вступом
європейців на територію Індії. Загалом зазначений тип
збройного насилля ще наприкінці Середньовіччя призвів
до розповсюдження нових товарів у Європі, революції цін
та безконфліктного становлення абсолютних монархій. У
межах зазначеної форми правління було закладено основи
нового економічного устрою, нові ідеали світосприйняття,
що у кінцевому рахунку лягло в основу подальших
революційних рухів. Становлення колоніальних імперій
сприяло первинному накопиченню капіталу, розвитку
промисловості та стрімкому науково–технічному прогресу
в Європі.
XIX – початок ХХ ст. відзначились двома типами
збройного насилля – революційним та національними
війнами. Революційні війни – це бурхливі і короткочасні
етапи на дорозі досягнення народами соціальних
ідеалів. Зазначена особливість є водночас їхнім
виправданням. Другий тип збройного насилля стає
засобом накопичення матеріальних цінностей окремими
державами. Відомий французький історик М. Блок,
характеризуючи юридичні та моральні мотиви війни,
наголошував на економічному аспекті війни як джерелі
прибутку [8, с. 306].
У першій половині ХХ ст. збройне насилля
перетворилось на трагічну, реальну проблему світового
масштабу. Політико–економічні процеси розвитку
Європи 1914–1945 рр. позначились в історії Першою
та Другою світовими війнами з притаманними їм
руйнівними військовими діями, геноцидом, вимушеною
міграцією, зміною державних кордонів. Загалом ці війни
та міжвоєнний період можна розглядати як безперервний
процес, в якому була прихована підготовка до війни, на
основі конфлікту імперій та національних інтересів,
по суті, це була основна риса політики провідних
європейських країн зазначеного періоду.
Міжвоєнний період характерний політичною неста
більністю, погіршенням міжнародних відносин, нарощу
ванням військової могутності держав. Остання, на думку
відомого американського дослідника С. Хантингтона,
формується з таких чотирьох аспектів: кількісного
(жива сила, зброя та ресурси); технічного (ефективність
озброєння); організаційного (розгортання і бойовий
дух військ); та соціоетального (здатність і готовність
залучити збройні сили в різних ситуаціях), а самі війсь
кові дії відбуваються на різних рівнях (політичному, стра
тегічному, оперативному та тактичному) [3, с. 165–164].
Основною передумовою світових війн ХХ ст. можна
вважати бажання перерозподілу світових ресурсів,
що тягнуло за собою гонку озброєнь. Також сюди слід
віднести реваншизм, посилення ролі тоталітарних
режимів в деяких європейських країнах, лідери яких
намагалися сформувати у свідомості громадян масову
ідеологію, в основу якої було покладено почуття загроз
національній безпеці, агресивне ставлення до сусідніх
країн та протекціоністську торгівельну політику.
Отже, лідери ключових держав першої половини
ХХ ст. намагались за рахунок збройного насилля
прискорити економічне зростання своїх країн, не
дивлячись на те, що провідні економісти цього періоду
наголошували на безперспективності таких намагань.
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Так, відомий економіст Людвіг фон Мізес розглядаючи
питання економічної теорії війни, зазначав, що для
покращення добробуту потрібно розширювати систему
поділу праці і відповідно скорочувати прагнення до
військових дій. Подібні положення лягли в основу і
філософії laissez faire манчестерської школи. Суть якої
полягає у наступному: «виникнення міжнародного поділу
праці потребує остаточної відмови від війни» [9, с. 780].
Зазначені теоретичні положення підтвердились і
практикою. Так, економічний розвиток під час ведення
воєн визначався значним зростанням воєнних потреб,
для задоволення яких потрібно було збільшення обсягів
виробництва та імпорту з одночасним зниженням рівня
споживання та інвестицій. Військове виробництво у
основних учасників воєн складало 30–60% загальних
виробничих потужностей. Для гальмування споживчого
попиту використовувалися різноманітні інструменти,
зокрема, високий рівень оподаткування та військові займи.
В арсеналі економіки війни були і такі традиційні засоби як
облоги та блокади. Вони, можливо, не мали вирішального
значення для досягнення миру, але прискорювали його
досягнення.
Узагальнюючи наслідки світових воєн та міжвоєнного
періоду представники Кембриджського університету
визначили три основні зміни в розвитку країн європейської
цивілізації. По–перше, економічне зростання, інтеграційні
процеси та процвітання перестало залежати від наявності
колоній, можливості впливу на владу в залежних країнах
та експлуатації їх природних ресурсів. По–друге, в
європейських правлячих колах зростає тенденція
до співробітництва, як між собою, так і з США при
відновленні економіки, координації обмінних курсів та
узгодженні тарифів, що заклало основу європейської
інтеграції та співробітництва з країнами, що розвиваються
в процесі деколонізації. По–третє, європейські лідери
навчились використовувати можливості держави для
регулювання економічного життя, остаточно відмовились
під принципу «Нічого сторожу», реалізація якого призвела
до «Великої депресії» 1930–х рр. У військовий час уряди
мали значний уплив на економіку, в ручному режимі
нарощували обсяги виробництва та імпорту, знижували
рівень споживання та інвестицій. Розширення масштабу
державних повноважень та підвищення ефективності
державної влади під час війни визначило і нове завдання
післявоєнного періоду – пошуку адекватних меж держав
ного контролю над ринкової економікою [10, с. 219–220].
В основу збройних конфліктів, розв’язаних після
Другої світової війни, лягли вже не економічні, а
низка довготривалих геополітичних причин. В СРСР
«вважали», що винуватцем усіх воєнних конфліктів був
імперіалізм та створена ним система, у США та країнах
Західної Європи – навпаки. Проте однією з найбільш
розповсюджених причин було суперництво (геополітичне,
геостратегічне, геоекономічне та ін.) між двома центрами
біполярного світу. Деякі збройні конфлікти були викликані
претензіями окремих держав на роль регіональних
«центрів сили» [4, с. 90].
До особливого виду збройного насилля зазначеного
періоду слід віднести воєнні конфлікти між державно
сформованими частинами однієї нації, що були поділені
за політико–ідеологічними, регіональними і соціально–
економічними принципами. Ці збройні конфлікти
відрізнялись гострим та безкомпромісним характером
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ведення бойових дій. Типовим прикладом таких воєнних
конфліктів є Корея (1950–1953 рр.), В’єтнам (1964–
1973 рр.), Йемен (1963–1967 рр.).
Розповсюдженою причиною розв’язання збройних
конфліктів було намагання впливових держав утримати
в своїй орбіті країни, з котрими до виникнення кризових
відношень підтримувалися тісні міждержавні зв’язки
(Лаос, 1960–1970 рр., Конго, 1960–1968 рр., ГДР, 1948–
1949, 1953, 1961 рр., Угорщина, 1956 р., Чехословаччина,
1968 р.).
До особливого типу збройного насилля, що
набрав розповсюдження після розпаду біполярної
системи слід віднести конфлікти, причинами яких є
міждержавні територіальні суперечки. Вони виникають
у тих випадках, коли спірні території мають стратегічне
воєнне чи економічне значення для обох держав. Досить
часто до конфліктних ситуацій призводили спроби
перегляду прикордонних міждержавних договорів, а
також відмова держав (як правило, молодих) визнати
колишні адміністративні кордони, що були встановлені
в межах колоніальних імперій чи колись єдиних
багатонаціональних федерацій (Іран, Ірак, Індія, колишні
Югославія та СРСР, Перу, Еквадор та ін.) [4, с. 93].
Для другої половини ХХ ст. характерною рисою є
не лише зміна причин збройного насилля, а й суттєво
вдосконалюється технологія його реалізації. Даний
період позначився в історії людства бурхливим науково–
технічним прогресом, у тому числі, створенням
принципово нових видів зброї, що зумовило докорінну
зміну колишніх уявлень про війну, модифікацію її форм,
засобів та методів ведення бойових дій. Так, під час війни
в Кореї (1950–1953 рр.) було застосовано 9 раніше не
відомих видів зброї. У В’єтнамі (1964–1975 рр.) – 25 видів.
У зоні Перської затоки в 1991 р. – понад 100. Корінним
переломом у військовій справі можна вважати операцію
«Буря в пустелі», у ході якої класична війна перетворилась
на високотехнологічну [1, с. 220].
Збройні конфлікти кінця ХХ – початку ХХІ ст., що
вели США та їхні союзники у Перській затоці (1991 р.),
Югославії (1999 р.), Афганістані (2001 р.) та Іраку
(2003 р.) наглядно продемонстрували, що це були війни
нових технологій, безконтактні війни, що називають
війнами шостого покоління. В них головна роль належала
високоточній зброї, засобам інформаційного забезпечення
в реальному масштабі часу. Основними носіями цієї зброї
стала авіація та сили флоту, що застосовували різні зразки
крилатих ракет морського та повітряного базування,
керовані бомби. Широко використовувалися космічні
та повітряні системи розвідки, а також автоматизовані
системи бойового управління. Управління воєнними
діями в реальному масштабі часу стало можливим з будь–
якої точки земної кулі [11, с. 72–73].
Змінились і цілі цих збройних конфліктів – знищення
економіки, систем управління, воєнних об’єктів та об’єктів
життєдіяльності держави, капітуляція й повалення
режимів С. Мілошовича, руху «Талібан» та С. Хусейна
[12, с. 7].
Таким чином, збройне насилля зародилось у первісну
добу та його поява була пов’язана із зміною кліматичних
умов та пристосуванням до них людини. Зброя, що була
винайдена для полювання на нові види тварин починає
використовуватись задля відвоювання у сусідніх племен
територій багатих на біомасу. Поступово збройне
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насилля стає звичною, повсякденною практикою, воно
супроводжує весь період становлення ранніх держав та,
врешті–решт, призводить до появи могутніх імперій.
В Середі віки збройне насилля використовувалось як
засіб переселення народів, вирішення міжусобних
та релігійних конфліктів. Нові часи в історії Західної
цивілізації розпочинаються циклом революційних
війн та становленням колоніальних імперій, що надало
можливість первинного накопичення капіталу. Намагання
низки держав зберегти колоніальні завоювання та
бажання перерозподілу їх іншими призвело до Першої та
Другої Світових війн. У другій половині ХХ ст. економічні
причини застосування збройного насилля поступаються
геополітичним. Основою передумовою розв’язання
збройних конфліктів стає протистояння двох центрів
біполярного світу.
Розпад соціалістичного табору, поява нових впливових
геополітичних центрів, становлення інформаційного
суспільства, призвело до чергових змін у першопричинах
застосування збройного насилля та засобах його
реалізації. На нашу думку, проблема збройного насилля у
сучасну добу потребує додаткового глибинного аналізу та
узагальнення, тож у подальшому актуальним є присвятити
зазначеній темі окрему розвідку.
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The apparition and spread of armed violence in the world
It was found that the leading causes of influencing the emergence of armed
violence are climate changes and adapting to them human. The extent and effects
of armed violence in the period of formation and development of early states are
investigated. It was found that armed violence in the Middle Ages due to several groups
of war – a war that had the aim of migration of peoples, religious and internecine
conflicts. It was revealed that the New Age is characterized by revolutionary armed
confrontations and colonial wars. It is indicated that the economic factor was the lead
in the deployment of the First and Second World Wars. It was established that the
basis for armed conflict unleashed after the Second World War lay is not economic,
but geopolitical reasons. It was revealed that in the late twentieth century changing
causes of armed violence and significantly improved its implementation technology.
Keywords: armed violence, historical periods, political process.
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International migration policy:
essence and content
The author attempts to explain an essence and content of international migration
in the featured paper. That end, a history of migration, theories, and conventions of
migration are reviewed. A wide coverage is given to a history of migration. The paper
also reflects information about the migration theories of the twentieth century. The
specialized international institutions on migration are also noted. Furthermore, the
author emphasized Ravenstein’s laws of migration as a basis of migration theories.
The paper features with the information about the status of states and citizens, which
are subject of international migration.
Keywords: international migration policy, theories of migration, laws of
migration, history of migration.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Migration processes and international migration
policies of the modern international relations system attract
more attention of the world’s countries and international
organizations. This is no coincidence. In 2015, the number of
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migrants worldwide reached to 232 million. UN the Secretary–
General, Ban Ki–moon, noted this in his speech dedicated to
«International Migrants» Day on December 18 [1]. The figure
was 154 million in 1990. Despite the fact that the most of the
migrants are from developing countries, they live in more
developed countries [2]. We can say that in the last fifteen
years, the number of migrants in the world increased by 50%.
This, in turn, results in the formation of various implications.
Generally, it is important to consider the following steps
for understanding the content of international migration policy
and international migration:
1. Legal definition of migration and international migration
terms;
2. History of migration;
3. Factors affecting the migration;
4. Theories of migration;
5. Worldwide demographic figures;
6. Modern migration centers;
7. International organizations.
The study of the development of migration processes
in a state level becomes more efficient based on the
made–up migration policy. Because spontaneous controlling
and management of migration processes can result in
serious implications. Irregular or otherwise, uncontrollable
migration can turn into undesirable challenges. The preset
and programmed migration policy is required to prevent
these challenges. By virtue of this policy, each state can
avoid the adverse consequences of the migration processes.
For that end, international migration policies are globally
implemented in the framework of international relations in
the last decade. What are meant by international migration
and international migration policies? What are the essence
and the content? Our main goal is to find answers to these
questions.
Contemporary political literature explains international
migration and migration as follows:
Migration (in latin: migration – movement) – is the
temporarily or permanently movement of people from one
country to another [3].
The term international migration can be understood as
the movement of people who leave hometown or permanent
residence country. In this case, people move across
international boundaries [4]. As seen from the definition the
main point is the movement of people across international
boundaries. Migrants who are moving within a country are
not international migrants. Therefore, there is a discrepancy
between internal and international migration.
Migrants follow the fundamental principles of migration
during international migration. These principles are the
main driving factors of migration processes up to date since
migration occurred. Even Ernst George Ravenstein, who
drafted the laws of migration for the first time in history,
reflected these principles in his laws. These laws are listed
below:
1. Most migrants move only a short distance;
2. Migration is carried out step by step (there is a process
of absorption, whereby people immediately surrounding a
rapidly growing town move into it and the gaps they leave are
filled by migrants from more distant areas, and so on until the
attractive force [pull factors] is spent. There is a process of
dispersion, which is the inverse of absorption;
3. Long–distance migrants go to one of the great centers of
commerce and industry;
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4. Each migration flow produces a compensating counter–
flow;
5. Natives of towns are less migratory than those from
rural areas;
6. Females are more migratory than males; (later
Ravenstein added: it is about the internal migration, the
international migration dominated by men);
7. Major of migrants are young adults. Families rarely
move outside their hometown;
8. Large towns increase much more rapidly in population
by migration rather than natural population growth;
9. Volume of migration increases in proportion to the
development of industry, trade, and transport;
10. Migration is mainly focused in the areas of agricultural
industry and trade centers;
11. Economic factors are the main cause of migration [5].
As can be seen, each of the above–mentioned laws is
actively involved in the migration processes of the modern
world. Despite differences in content and meaning, these
laws have enough influence the formation, development,
and adjustment of the migration processes in any case.
Today’s migration processes are almost different versions of
Ravenstein’s laws of migration. We need to look at a history of
migration to understand the nature of international migration.
In fact, the history of migration indicates a long process of
migration and displacement of people that lasted from the
creation of the first human being up today. In general, the
history of migration comprises the following stages:
1. Migration of ancient world;
2. Slavery during migration;
3. Feudal era migration;
4. Great geographical discoveries during migration;
5. Migration of industrial society;
– Migration of rural population of Ireland to the UK,
mass migration to colonies of the US and occupation of South
Africa, Australia and New Zealand by Europeans coincides
with this period;
6. Migration of the twentieth century.
According to archaeologists, originated in Africa about
200 thousand years ago, humanity has spread over the
world – in Europe, Asia, Australia, America. It is proved that
approximately in 1190 BC the Phoenicians arrived in Canaan
and gave the area the name of Palestine. It is proved that in
587 BC, 95% of Jews were taken away from Palestine to the
Babylonian slavery, and in 538 – the Persian king Cyrus freed
them and they returned to their homeland. The Celts arrived
in Italy, the Balkans, Northern Spain, and Portugal. Goths and
Vandals settled in Southern Russia and in the Carpathians.
Historians call this wave of migration the ‘Great Migration’
[6]. This was recorded as a first mass migration in history. In
the IV century BC, oriental tribes for unclear reasons began a
mass migration to Europe. The Great Migration had serious
consequences for this period. The Germanic vandals, giving
way to the Huns, invaded Rome resulting in the collapse of the
Roman Empire, the ancient world’s greatest empire.
The second greatest migration happened in the era of
the Crusades. Since 1092, European citizens began active
promotion of the East. The aim was simple – a lack of living
space in Europe, but it was carried out under the guise of
religion. This migration lasted almost three centuries. In the
fifteenth–seventeenth centuries, a great migration began from
European countries in the newly discovered Americas – North
and South [7]. The industrial revolution, new invasions, and
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colonies in the subsequent period created the conditions
for the formation of new migration flows. The World Wars
occurred twice in the twentieth century and existence of the
bipolar world about 70 years had an impact on the migration
flows. There are some processes affecting to formation and
development of migration. Firstly, we should determine the
direct factors and circumstances affecting any citizen to
become a migrant. We define these factors as internal and
foreign factors.
Internal factors are those factors that force an individual to
leave the place of origin. They are:
1. Political factors – unstable political situation within
a country, the existence of political persecution, pressure
for political views, mass human rights violations, and the
authoritarian political regime and so on.
2. Economic factors –poor economic situation, the
absence of middle class, the majority of taxes and duties, lack
of entrepreneurship and private business environment, low–
rate development of economic indicators.
3. Social factors– low level of health and education, lack
of social–oriented politics, bureaucracy, and corruption, lack
of employment, a wrong orientation of youth politics, lack of
social work.
4. Natural factors – among those factors, the geographical
location of the country is more affecting. Thus, drought, lack
of drinking water, poor flora and fauna, the weak development
of tourism opportunities, lack of access to the sea and other
water bodies and etc. can cause migration.
Foreign factors – are those factors, that force an individual
to become a migrant. They are:
1. Need for low labor– if an individual cannot be employed
in their own country and can be easily employed in a foreign
country then he or she becomes a part of labor migration.
2. High wages– here includes high–skilled professionals.
An individual who cannot get a proper wage for his or her
skills is forced to migrate to other countries.
3. Political and economic stability – if an individual cannot
observe political and economic stability in the homeland,
meanwhile find these values in the neighboring countries then
he or she is forced to leave the homeland.
4. Social insurance– this factor is explained by the
state’s strong employment benefits. If a government has a
well–prepared social policy, then the country could become
a favorable destination country for the citizens of other
countries.
5. The simplicity of migration procedures – this factor is no
less important factor than other listed factors. Because simple
visa procedures, lack of xenophobia, fully liberal immigration
legislation could lead to the strengthening of migration flow.
As we have seen, both group of factors having enough
effect to formation and development of migration processes.
If we talk about the more affecting factors, of course, foreign
factors are prevalent. Because the events, development, and
changes occurring outside the country are more interesting for
people. At last moment, this leads them to become a migrant.
One of the components comprising the base of international
migration policy is the theory of migration. Through theories,
we can express an opinion about development, adaptability,
investigation as well as future trends of migration. Based on
Ravenstein’s laws of migration several theories of migration
have been developed by a number of academists and
researchers. The theory, «Intervening opportunities: a theory
relating mobility and distance» of an American socialist
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Samuel A. Stouffer was published in 1940 in American
Sociological Review. According to him, the distance and the
population – are not the main determinant of the migration
flow between of the two points. The number of people
migrating certain distance is inversely proportional to the
number of intervening opportunities between the place of
origin and destination. In his opinion, intervening opportunity
can be everything that interferes with the migration process.
This may be the cost of transport, local laws, the negative
attitude of the local population, and so on [8].
The question how far can a migrant move remains in the
focus of all classical theories of migration from the formation
of Ravenstein’s laws of migration up today. George Kingsley
Zipf, an American linguist and philologist, in his article
«The (P1 P2 / D) Hypothesis: On the Intercity Movement
of Persons», published in 1946 in American Sociological
Review, based on the laws of Ravenstein investigated the
impact of distance on intercity movement. The scientist tried
to explain such migration processes in terms of the principle
of least effort or least resistance. This principle lies in the
fact that people in achieving results always choose the action
that requires the least effort from them. The core of Zipf’s
theory: the value of intercity migration flow depends on the
distance between the cities. The money spent, the experienced
difficulties increase with the increase of distance [8]. As shown
in the above–mentioned theories, the distance is a key factor of
migration flows regardless of the type and form. The distance
has an important role in international migration processes. If
people were migrating to near distances about a century ago,
with the development of technology and transport, as well as
with the scientific revolution the distances began to increase.
For people who want to participate in migration processes by
moving from Australia to the United State and from Japan to
Brazil, it is enough simply to collect the relevant information
about those countries from the Internet to become a potential
migrant or stay permanently in the homeland. Likewise,
internal migration, push and pull factors play an important
role in international migration flows. American sociologist
Everett S. Lee talked particularly about this in his article
«Migration Theory» («A theory of migration») published
in 1966. Lee reformulated the theory of Ravenstein, paying
attention to push and pull factors. Thus, Lee pointed out that
there are two groups of factors that affect the area of origin
and the area of destination– they are: positive and negative.
The forces acting on the migrant can be many and diverse.
Lee reviewed migration as a balance of pull and push factors
between the area of origin and the area of destination [8].
Whereas the formation dates of the above–mentioned theories
of migration are different, they fully comply with today’s
international migration. If we pay close attention, we’ll see the
existence of border, length or shortness of distances, economic
development or regress as well as other factors constitute the
basis of the migration process. We should not forget another
important point that the world’s demographic indicator is one
of the factors affecting migration and international migration.
The increase and decrease of people number directly influence
the activity of migration processes. Thus, if the number of
people who left the country is more than the number of people
who are coming, then there is a negative balance of migration
processes. By contrast of this act, a positive balance occurs.
The growth and decline of people in number have a direct
connection to labor migration. Because the growth and decline
of people in number firstly affect the country’s labor. Currently,
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the world’s population is 7.3 billion people, according to UN
estimates. For the difference, it can be noted that the figure
was 7 billion people in 2011. China, India, USA, Indonesia,
and Brazil share the major part of the world’s population
[9]. Two traditional centers of international migration are the
United States and Western Europe. As for the US, the labor
force of this country historically formed by immigrants. In
the 1950s the United States have adopted policies to attract
highly qualified staff, which is done up to now. In the 1970s,
the number of legal immigrants in this country reached
4.5 million people [10].
Another traditional center of international migration
is Western Europe. According to the estimation of the
International Labor Organization, the 25% of the world’s
foreign labor are employed in Western Europe. Average
annual growth of foreign labor is 600 thousand people, and
together with their families – not less than 1.3 million people.
In the 1980s, though there was some reorganization of the
structure of foreign workers’ employment, the inflow to the
EU hardly slowed. Only in the 1990s, it began to show a
downward trend. Germany, France, and the United Kingdom
remain leaders for the number of immigrants in Europe.
Economic growth and development of peripheral capitalism
have led to an emergence of new regional workforce centers
in 60–70s. Among these centers are the oil–producing Middle
East – United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, etc. Only in the
mid of 90s, there were about 4 million labor migrants in Saudi
Arabia.
Another important center of labor attraction is Australia.
The country uses about 200 thousand foreign workers. Like the
United States, Australia aimed at assimilation of immigrants
[11]. The inevitability of management of migration by
organizational structures is directly related to the development
history of migration. Thus, availability of an organization for
regulation of worldwide migration movement, that initially
occurred as a spontaneous act and structurally organized in
later stages by covering large areas and people, has become
an important factor. Because, migration shall be reviewed not
only as the movement of people, but also as remittances of
migrant workers employed (remittance), a large scale of brain
flow, the presence of potential terrorists in these processes, an
illegal crossing of the border, and finally as a joining process
of culture and traditions.
International Organization for Migration (IOM) was
established in 1951, and the main precondition for its creation
was the need to control large flows of migrants in Europe, as
a consequence of the by World War II. Since its inception,
the organization has helped more than 11 million people. It’s
headquarters is located in Geneva. IOM, together with its
international partners is undertaking the following programs:
1. Migration program for humanitarian purposes (to help
people affected by the conflict and its consequences, refugees
and returnees, displaced persons);
2. Migration program for development (preventing the
flow of skilled labor in the state, investigating the needs and
interests of local population in the origin and host countries);
3. Technical Cooperation Programs (provision of advisory
services to intergovernmental and non–governmental
migration organizations, to develop the necessary
comprehensive measures to address migration issues in a
changing international environment);
4. To carry out researches and analysis of information (to
organize regional and international seminars and conferences
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to discuss the problems of migration, to carry out researches
about the causes and consequences of migration, the needs,
and status of migrants).
Currently, the International Organization for Migration
has 124 member states and 16 observer states [12].
Another important institution is International Labor
Organisation (ILO). The ILO was established as an agency
of the League of Nations following the treaty of Versailles
in 1919. As of 2012, the ILO has 187 member states. The
headquarters of the organization is located in Geneve. The
reasons for the formation of the ILO are:
Political reason – The first reason for the creation of
the ILO served as the revolution in Russia and some other
European countries. The ILO organizers decided to create an
international organization dedicated to the world to promote
social progress, the establishment and maintenance of social
peace between different segments of society, the resolution of
emerging social problems peacefully.
Social reason – Heavy and unacceptable were the
working conditions and lives of workers at the beginning of
the XX century. They were subjected to ruthless exploitation;
their social security is practically absent. Social development
lagged behind the economic, which hindered the development
of society.
Economic reason – The desire of individual countries to
improve the situation of workers caused an increase in costs.
This required solutions of contradictions in labor relations
between the state, employers and employees in most countries
[13].
In addition, it should be noted that the international
conventions play an important role in the management and
regulation of the international migration. Conventions adopted
in different years constitute a legal basis for international
migration involving refugees, stateless persons, and other
important components of the migration. The most important
conventions are:
1. The International Convention on the Protection of
All Migrant Workers and Members of Their Families –
18.12.1990;
2. The Vienna Convention on Consular Relations – April
24, 1963;
3. The European Agreement concerning the Provision
of Medical Care to Persons during Temporary Residence –
October 17, 1980;
4. The International Convention for Suppression of the
Financing of Employee Involvement, Their Use and Training –
December 4, 1970;
5. Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms – November 4, 1950.
As you can see, we have reviewed history, theory, and
conventions of international migration to explain the content
of international migration. Hence, it should be noted that
international migration is a part of international relations and
it is dynamically developing. For countries, it is impossible to
remain outside the migration processes. Because, economic
difficulties and problems may arise at least on every continent,
in every country, depending on various reasons. While, it is
inevitable to be the subject of migration.
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міграції. Важливе місце в роботі приділяється історії міграції. Вона також
містить інформацію про теорії міграції ХХ століття. Автор також зазначив
спеціалізовані міжнародні інститути, які займаються питаннями міграції.
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Ключові слова: міжнародна політика міграції, теорії міграції,
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Вплив політичних метафор
на прийняття політичних рішень
Аналізуються механізми прийняття політичних рішень. Автор розглядає
основні приклади використання політичних метафор різними суб’єктами,
які приймають участь у процесі прийнятті політичних рішень. У тексті
акцентується увага на маніпулятивній складовій політичних метафор, завдяки
яким суб’єкт політичної діяльності досягає необхідного для себе рішення
та легітимізації своїх дій. До поширених у політичному житті метафор
належать метафори організмів, законів природи, машин і похідних від них,
війни та захворювань.
Ключові слова: прийняття політичних рішень, політична метафора,
нейролінгвістичне програмування.

Політичні метафори у сучасному світі стали
дієвим механізмом впливу на суспільство, ефективним
механізмом у боротьбі з опонентами та компонентом
побудови політичного іміджу. Така функція політичної
метафори давно використовується у якості політичної
технології під час прийняття політичних рішень. Завдання
метафори у даному процесі – розробити ефективний
механізм який би уніфікував та систематизував процес
формування, прийняття та реалізації політичних рішень
у відповідності до демократичних норм взаємодії влади
та суспільства. Незважаючи на те, що у тоталітарному
суспільстві вплив політичних метафор найбільший,
зумовлений наявністю пропаганди у всіх сферах
суспільного життя, у даній статті акцент робиться на
процесі прийняття рішень у демократичному суспільстві.
Метафора – не тільки елемент мислення, а й спосіб
передачі інформації, що робить її вплив на прийняття
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політичних рішень значнішим. Дослідник А. Соловйов та
В. Пугачов у книзі «Вступ до політології» наголошують,
що існує декілька етапів прийняття політичних рішень –
підготовчий (аналіз порядку денного та формування
проблеми) та виробленні рішення. Зазвичай, політичну
проблему на підготовчому етапі інтерпретують як історію,
при якій попередні політики стали причиною того, що
наразі поганий стан у суспільстві. Метафора входить
у список символів наряду з синекдохою, які суб’єкти
політики використовують для позначення проблеми, що
є початковим етапом процесу формування політичного
порядку денного.
Моделюючу функцію метафори докладно дослідили у
XX столітті, коли у політичній лінгвістиці виникає новий
напрямок дослідження – когнітивний. Тезу про те, що
метафора не є лише риторичною та поетичною фігурою
мови, а вкоріненна безпосередньо у мислення людини
висунули дослідники Дж. Лакофф та М. Джонсон. У
контексті цього напрямку дослідження їх послідовники
виявили, що метафора є дієвим механізмом усвідомлення
дійсності. Дослідник Алексєєв вказує на те, що метафора
володіє двома характеристиками: емоційний вплив
та моделювання дійсності [4, с. 129]. Ці особливості
виконують функцію розпізнавання політичної діяльності,
у випадку використання у мові політика, а також
розуміння.
У книзі «Слово в действии» за редакцією Т. Уша
кової та Н. Павлової, використовуючи інтент–аналіз
дослідження політичних промов, наголошується, що
основні метафори, які використовують у політичній
промові, це метафори будівництва, суперечки, війни,
спорту, транспорту, механізму, геометрії та рослини.
У контексті прийняття політичних рішень існують три
типи метафор:
1. метафори, які виконують функцію як розпізнавання,
так і розуміння.
2. метафори, функцією яких є посилення емоційного
впливу.
3. метафори, основною функцією яких є моделювання
дійсності.
Розпізнання метафор, наголошують автори, дає
змогу зробити розрізнення між живими та неживими
метафорами. Деякі мовленнєві конструкції підлягають під
критерій живих метафор, проте такими не є. Наприклад,
боротьба зі злочинністю, шлях до вирішення проблеми,
будівництво державних структур, суперечка – це
війна (яку ввели ще Дж. Лакофф та М. Джонсон). Такі
метафори називаються мертвими і не використовуються
для емоційного впливу на опонента та суспільство. Вони
мають значення, наприклад, якщо реально відбувається
будівництво державних інститутів [4, с. 127].
Дослідниця Д. Стоун у книзі «Парадокс політики»
зазначає, що політичні метафори це важливе знаряддя
стратегічних тверджень у політиці. Політичні метафори
не тільки описують проблему, але й пропонують варіант
вирішення її, саме тому вона є елементом пропаганди.
Вчені М. Рейн та Д. Шон ввели у науковий обіг поняття
«нормативний стрибок», що означає перехід у політичній
метафорі від опису до припису.
Конструкція, за якої сутність метафори («а схоже
на б») набуває політичного характеру, коли в оповіді
про соціальну послугу проблема визначається як «розд
рібненість», а порятунок визначається як «координація»,
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адже у метафоричному образі перше сприймається як
погане, а друге як добре [3, с. 122].
Найчастіше у процесі формування порядку денного
для подальшого прийняття політичного рішення,
використовують метафори про організм, а саме думка
про природність законів природи у суспільстві. Часто
політичні інститути, організації та партії сприймаються
як живий організм, який має цілі. Порівняння політичних
циклів з «життєвими» пояснює, чому одні періоди сприяли
розвитку, а інші – занепаду, чому в одні періоди державні
інститути реформують, а потім вони пристосовуються до
наявного стану речей.
У праці Д. Стоун аналізуються декілька способів
визначення політичних проблем, у контексті яких все одно
зауважується на використанні символічних елементів.
Першим способом визначення політичної проблеми
є подання її у формі оповіді як констатації політичної
ситуації. Автори зазвичай роблять презентації у вигляді
оповідей, де є сюжетні лінії, позитивні та негативні герої,
жертви, конфлікт, поле битви тощо. Цей засіб є настільки
звичним, що ми навіть не помічаємо його в текстах та
промовах політиків. Але він є надзвичайно популярним.
Під час формулювання політичної проблеми
найчастіше використовують такі метафори, як оповідь
про занепад і про контроль.
Метафорична оповідь про занепад має таку структуру:
«спершу все було дуже добре. Потім усе погіршало. І
тепер становище ледь стерпне. Треба щось робити» [3,
c. 115]. Часто така оповідь віщує кризу, крах, якщо певних
заходів не буде вжито. Її використовують, щоб домогтися
збільшення фінансування певних галузей, бо інакше їй
загрожує старіння, занепад, розхитування ситуації тощо.
Різновидом метафори про занепад є оповідь про
надзвичайно кризовий стан: «На початку все було
жахливо. Далі завдяки комусь покращало. Проте тепер
щось чи хтось став на заваді нашому героєві, і становище
знов гіршає» [3, c. 117].
Ще одним різновидом формування політичного
порядку денного на початковому етапі прийняття
політичних рішень є метафорична оповідь про оманливі
зміни, суть якої полягає в ствердженні, ніби те, що ми
вважали через свою наївність змінами на краще, насправді
було ознакою занепаду.
Оповідь про контроль істотно відрізняється від
попередніх видів і звучить так: «Становище кепське. Ми
завжди вважали, що не контролюємо становище, з чимось
мусили погоджуватись, але нічого не могли змінити.
Проте дозвольте тепер показати, що насправді ми можемо
контролювати становище» [3, c. 118].
Часто політичні сили вживають таким прийом у
ЗМІ як «змова», адже такий поворот у сюжеті оповіді
теж заперечує можливість знайти елементи контролю
над певними подіями. У «змові» часто стверджується,
що насправді політичні події були спричинені групою
зловмисників, які здійснювали перешкоду на шляху
справжніх героїв. Іншими словами, змова дає можливість
перекласти відповідальність за невдачу на певну невідому
(або відому, якщо створюється образ ворога) групу.
Експерт наголошує, що у випадку необхідності
збільшення державного фінансування, політики вико
ристовують розповідь по «занепад» і «крах». Найбільш
маніпулятивним механізмом використання метафор
є апеляція до почуттів. Враховуючи, що головним
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суспільним механізмом поведінки у державі є «закон про
навмисне винагородження» Чарлза Мюррея, то політична
вимога призначити додаткове асигнування на допомогу
людям, які мають проблеми (бідність, хвороба,наркоманія
чи безпритульність), завжди працює ефективно.
Іншим прикладом політичних метафор є машини
та механічні знаряддя. Дослідниця Стоун стверджує,
що політична думка XVIII століття сприймала державу
та політику як механізм, який необхідно утримувати
у порядку. Після того періоду використання метафор,
пов’язаних з порядком та ефективною роботою інститутів,
стало запорукою стабільності. Яскравим прикладом цього
напрямку є метафора «баланс», яку використовують для
позначення сталого розвитку процесів у внутрішній та
зовнішній політиці. У той час, як з’являється загроза
ядерної війни (характерно для риторики протистояння двох
наддержав Радянського Союзу та США та часів «холодної
війни»), то політики переходять на використання смислової
конструкції «баланс жаху», що означає стримування
противника загрозою «натиснути на червону кнопку».
На сьогодні відмова Російської Федерації від співпраці
з США у процесі утилізації ядерного плутонію змусила
експертів говорити про повернення риторики «холодної
війни» та ремісії радянської риторики з боку російського
керівництва. У промові президента РФ Володимира
Путіна відмова від співпраці з США є ультимативною,
що являє собою також погрозу. У внутрішній політиці
слово «баланс» часто використовують для позначення
процесів, які відбуваються в економіці, зокрема у процесі
формування державного бюджету. Збалансований
бюджет, пише Стоун, передбачає, що надлишок доходів і
дефіцит видатків є поганими тенденціями, а інвестиції в
освіту, підприємництво тощо є розумними. Таким чином,
метафора балансу містить у собі оповідь про падіння від
рівноваги до дисбалансу і вимагає зміни: додавати до
однієї сторони тим самим забираючи від іншої.
Іншим прикладом метафор «механізму» є приклади
«відхилення та вклинення». Найчастіше метафору
«вклинення» використовують для позначення державного
регулювання, що за умов ринкової економіки є
неефективним механізмом і часто у населення викликає
негативне сприйняття. Процеси, які намагаються показати
у прикладі «відхилення» сприймаються як неминучий рух
униз. Метафори, які використовуються для позначення
«вклинення» чи «відхилення» використовуються як
оповіді що попереджають про занепад та застереження
про те, що політики не повинні рухатись у такому
напрямку, щоб до того призвести.
Метафора «відхилення» за довгий та час свого
ефективного використання спричинила появу наративного
сюжету про «слизьку стежку». Оповідь у такому випадку
виглядає наступним чином: «вони починаються з
визначення, що політичне явище (закон, пропозиція,
програма політичної партії) не є по своїй сутності чимось
небезпечним чи негативним, проте якщо його заохочувати,
то це дійсно призведе до негативного наслідку. Філософ
Дан Брок назвав механізм «слизької стежки» останнім
сховком консервативних захисників існуючого стану.
Це вказує на те, що будь–які аргументи проти того, щоб
запроваджувати зміни (реформи, внесення нових законів)
сприймається як загроза існуючому порядку [3, с. 124].
Герман Кан у праці «Про ескалацію» досліджує
метафору «драбини», яка є різновидом метафори
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«відхилення». Дослідник проаналізував висловлювання
політиків, які агітували за початок бойових дій, або
відтерміновували цей момент, і відзначає, що всі вони
розповідали про те, що існує декілька поступових
кроків, які призводять до ескалації. Метафора «драбини»
викликає думку про контроль та переповідає загрозливу
історію між рядками декларативної та формальної оповіді
[3, c. 125].
Важливо також зазначити, що жанр оповіді вико
ристовується не тільки в політичних промовах. Він
стає скоріше загальноприйнятим засобом донесення
інформації до аудиторії.
На сучасному етапі розвитку медіа–ресурсів попу
лярним засобом формування громадської думки стосовно
політики є політичне ток–шоу, де спілкування та дискусії
між представниками різних політичних сил завдяки
таким яскравим засобам увиразнення та унаочнення,
як оповідь про занепад та про контроль, також стають
частиною загального сюжету великої оповіді про
політичне життя суспільства. Використання цих засобів
дає змогу донести інформацію до цільової аудиторії в
максимально сприятливому для сприйняття форматі – як
оповідь, а такі літературні засоби, як метафори, синекдохи
та двозначність, роблять її яскравою та, відповідно,
впливовою.
Сьогодні боротьбі з корупцією у державних інститутах,
зокрема українських, надається велике значення. Те,
як підсвідомість дешифрує політичні дії за допомогою
метафор, показав російський дослідник А. Баранов на
прикладі усвідомлення явища корупції. Учений вказує на
те, що це суспільне явище визначається як негативне. Але
в політичних промовах часто використовуються органічні
метафори, що вказує на підсвідоме позитивне сприйняття
цього явища. Загалом, необхідно враховувати особливості
культурного простору, на тлі якого розвивається
суспільство, адже в національній мові існує багато мовних
кодів, які актуалізуються в колективному підсвідомому.
Впливаючи на це, можна спрогнозувати вірогідність
тієї чи іншої політичної кампанії. Це забезпечується
наявністю в метафоричних системах діалектичного
поєднання характеристик архетипності та варіативності.
Політичні метафори є дієвим механізмом для
нейролінгвістичного програмування населення, яке
використовують у сучасних країнах для прийняття
політичних рішень. Завдяки метафорами створюються
патерни, які забезпечують сприйняття людьми політики.
Для такого програмування населення використовують
здебільшого сугестивні метафори, які мають більший
вплив на несвідоме. Іншим прикладом є метафори, які
апелюють до моралі та порядності. Перевага таких метафор
у тому, що вони ефективніше сприяють некритичному
сприйняттю населення дій політиків або сприйняття
передвиборчих кампаній. Вище вже зазначалось про
науковий доробок американської дослідниці Д. Стоун
стосовно того, як політики використовують «історії» для
пояснення своїх дій, у нейролінгвістичному програмуванні
також використовують «історії», проте не політики, а
пропагандисти. Всеволод Зеленін у книзі «По той бік
правди: НЛП як зброя інформаційно–пропагандистської
війни»
доводить,
що
для
нейролінгвістичного
програмування завжди використовують не одну
метафору, а структуровану систему для ефективної
передачі нейролінгвістичної, соціокультурної та етнічної
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бази, адже влив архетипних метафор довели раніше.
Саме в нейролінгвістичному програмуванні метафори
використовують для рефреймингу та трансформації
колективного несвідомого населення у політичному
навіюванні.
Висновки:
1. Політична метафора використовується у процесі
прийняття політичних рішень для формулювання
проблеми. Зазвичай, суб’єкти політики використовують
оповідь як спосіб передачі актуальної інформації.
2. Політики використовують метафору, щоб вплинути
на суспільство або на опонентів, через дві особливості:
емоційність та вплив на свідомість.
3. Політична метафора створює ілюзію «простоти»
політичної проблеми, завдяки чому приховується її
маніпулятивний механізм.
4. До поширених у політичному житті метафор
належать метафори організмів, законів природи, машин і
похідних від них, війни та захворювань.
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The impact of political metaphors in political decision–making
This article analyzes the mechanisms of political decision making. The author
considers the main examples of political metaphors different actors who participate
in the political decision making. The text focuses on the manipulative component
of political metaphors that make up the subject of political activity necessary for a
decision and legitimize their actions.
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Переговорний процес
як невід’ємна складова політики
та роль особистості на переговорах
Висвітлюється переговорний процес як невід’ємна частина політичного
життя суспільства. Розкрито підходи ряду дослідників до розуміння переговорів
у політиці, визначено їхню роль та місце у політичній сфері, акцентовано увагу
на ролі особистості на політичних переговорах, з’ясовано характеристики
та якості, які повинен мати сучасний та успішний переговірник, а також
висвітлено типології і складові політичних переговорів.
Ключові слова: переговори, політичний конфлікт, роль особистості,
політика, врегулювання політичних конфліктів.

Переговори прийнято вважати невід’ємною частиною
політичного життя суспільства. Основа будь–якого
переговорного процесу складається з комунікації
учасників, яка має спрямовуватися на спільне вирішення
поставленої проблеми, пошук альтернативних варіантів
розвитку ситуації, досягнення згоди, уникнення
зростання конфліктної напруги серед сторін. Сьогодення
промовисто вказує на існуючу тенденцію збільшення
переговорних контактів у різних сферах життя. Сучасну
політику, дипломатію, внутрішню та зовнішню торгівлю,
роботу міжнародних міждержавних організацій наразі
складно уявити без переговорів. Переговори прийнято
вважати особливо ефективним та перевіреним часом
комунікаційним засобом, який покликаний сприяти
зростанню взаєморозуміння, допомагати здійснювати
співробітництво між державами, політичними силами,
громадськими організаціями, окремими політиками.
Ретельна та уважна підготовка до перемовин разом із
міжособистісними відносинами між учасниками, їхнім
професіоналізмом, життєвим та професійним досвідом,
рівнем володіння та розуміння предмету обговорення
і визначають складові ефективності переговорного
процесу. Переговори є цивілізованим, демократичним
способом відстояти та захистити свої інтереси, окреслити
свою позицію з того чи іншого питання, власне бути
зрозумілим та почутим не лише на побутовому рівні, але
й на державному та міждержавному. Загальновідомо, що
переговори набули важливого значення в різних сферах
діяльності людини. Це складний та відповідальний
процес, що вимагає від учасників не лише необхідних
навичок переговорної взаємодії, але й вміння сприймати
й розуміти один одного, йти на поступки та приборкувати
власні амбіції.
Створення 1945 року Організації Об’єднаних Націй
(ООН) поклало початок масштабного використання
переговорів як основного способу врегулювання
міжнародних політичних проблем. Зі зростанням процесу
глобалізації та зростаючої взаємозалежності держав стала
збільшуватися роль міжнародних політичних переговорів.
Серед причин посилення значення міжнародних
переговорів називають появу глобальних проблем,
рішення яких неможливе в рамках зусиль однієї держави
[13, с. 20].
Класики теорії переговорів Р. Фішер та У. Юрі
визначають політичні переговори як «метод досягнення
згоди… без поразки сторін» [15, с. 15]. Американські
дослідники К. Селлих та С. Джейн стверджують, що
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переговори є ситуацією взаємозалежності, оскільки в ній
один учасник переговорів впливає на іншого й навпаки
[11, с. 17].
Загальновідомо, що переговори є складним процесом,
який включає в себе наступні складові [7, с. 8]:
– пошук згоди між людьми, що мають різні інтереси;
– обговорення відмінностей в позиціях сторін для
пошуку прийнятного рішення;
– дискусія між сторонами для подолання розбіж
ностей;
– обмін поступками;
– тривале спілкування між сторонами з різними
інтересами, під час якого вони досягають згоди чи не
досягають її в залежності від очікуваних учасниками
наслідків.
Американський теоретик з конфліктології Т. Шеллінг
визначав переговори як стратегію протиборства. Згідно
з його концепцією, за певних ситуацій, коли переговори
спрямовуються на односторонню перемогу переговори
можуть залишатися частиною конфлікту, а прийняте
рішення – лише тимчасовим компромісом на противагу
використанню силових методів [12, с. 117].
Р. Мокшанцев визначає переговори як спільне
обговорення сторонами проблеми із можливими залу
ченням посередника з метою досягнення згоди. На його
думку, це складна форма людської взаємодії, мета якої
полягає в прагненні домовитися конкретним сторонам
конкретно про щось. Переговори зазвичай ведуть від
власного імені або від імені якоїсь групи. Специфічність
переговорів полягає в тому, що учасники в рамках
встановленої процедури мають втілювати в життя чи
захищати свої інтереси. Дослідник, посилаючись на
думки інших фахівців, робить висновки, що переговори –
це спільна діяльність з партнером, процес скоординованих
дій суб’єктів для досягнення домовленостей. Не дивлячись
на розбіжності між партнерами з переговорного процесу,
їх учасники сівши за стіл переговорів, тим самим
погоджуються на спільну діяльність, незалежно від типу
переговорів чи якихось інших обставин.
Переговори характеризуються тим, що інтереси
сторін можуть частково співпадати та частково
розходитися. Цю точку зору підкреслювали дослідники.
Так, зокрема Р. Фішер та У. Юрі у роботі «Шлях до
згоди чи переговори без поразки» відзначають, що
переговорний процес спрямований на досягнення згоди в
умовах, коли сторони мають частково схожі та частково
протилежні інтереси [15]. Ф. Ікле у праці «Як держави
ведуть переговори» говорить про те, що у безпосередніх
учасників переговорів повинні бути єдині, спільні
інтереси і одночасно конфлікт інтересів [6, с. 184–185].
Говорячи про відмінності в інтересах та позиціях
сторін, варто наголосити на тому, що це не тільки
інтереси, які суперечать один одному. Вчений–
дослідник В. Удалов зауважує, що серед інтересів слід
виокремлювати взаємовиключні інтереси та інтереси,
які не пересікаються. Наявність взаємовиключних
інтересів означає, що сторони прагнуть одного й того
ж самого, наприклад, претендують на одну територію.
Інтереси, які не пересікаються, передбачають, що
їхня реалізація ніяким чином не впливає на інтереси
інших держав, тобто такі інтереси абсолютно
нейтральні, і кожен з учасників може їх реалізувати
самостійно.
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Переговори прийнято розділяти на два типи:
– переговори у рамках конфлікту;
– переговори у рамках співпраці.
Коли переговорний процес відбувається у рамках
співпраці, то шансів досягти успіху, знайти порозуміння та
спільний вихід із складної ситуації або навпаки налагодити
ефективне співробітництво значно більше, оскільки
перемовини відбуваються в конструктивній атмосфері, і
не існує жодних передумов «гасити пожежу» і знаходити
спільну мову. Задача подібних переговорів полягає в
тому, щоб конкретно домовитися про шляхи досягнення
бажаних цілей і організувати взаємодію таким чином,
щоб обидві сторони вбачали у співробітництві сенс. Коли
переговори відбуваються в рамках конфлікту, основний
акцент слід робити на те, щоб сторони готові були йти
на певні поступки, оскільки залізобетонне відстоювання
власної позиції і не бажання поступатися, шукати
компроміс, зберігає високий градус конфліктності і не
може сприяти успішному та ефективному врегулюванню
конфлікту [14, с. 80].
Значний внесок в дослідження переговорів здійснили
американські дослідники (Ю. Б. Гермейер, Дж. Нейман,
О. Моргенштерн, Р. Льюс, X. Райффа та ін.), які засто
сували математичну теорію ігор. У межах цієї теорії
переговори поділяються на наступні типи:
1) Переговори з «нульовою сумою», в яких виграш
одного учасника – рівень програшу іншого, і тому сума
виграшів рівна нулю.
При такому підході одна сторона отримує все, а інша
програє абсолютно все.
2) Переговори як ігри з «ненульовою сумою», в яких
ніхто не виграє і не програє, однак більше виграють і
менше програють, якщо вони співпрацюють один з одним.
Даний підхід у більшій мірі розкриває переговори як
інструмент досягнення домовленостей не за допомогою
сили чи погроз, а шляхом пошуку взаємоприйнятних
рішень.
Найчастіше переговори прагнуть вести з позиції сили.
Це найпоширеніший варіант ситуації, який трапляється
на практиці. Одна сторона диктує свої умови іншій,
використовуючи методи примусу. Але з наявності
спільних та протилежних інтересів сторін слідує те, що
у випадку силового диктату, переговори перестають бути
переговорами, і тому конфлікт може взяти верх.
Щодо політичних переговорів, то слід сказати, що
вони спрямовані на врегулювання конфліктів, подолання
розбіжностей та організацію співпраці на міждержавному
рівні. Ведення переговорів у політиці є прерогативою
дипломатів, політичних діячів. І. А. Василенко стверджує,
що міжнародні політичні переговори є специфічним
видом міжособистісної взаємодії іноземних партнерів, що
орієнтовані на врегулювання конфлікту чи організацію
співпраці і передбачають спільне прийняття певного
рішення, що має міжнародне значення [1, с. 9].
На відміну від інших видів спілкування, переговори
характеризує наявність проблеми, яку варто вирішити
спільними зусиллями. М. Лєбедева стверджує, якщо немає
проблеми, то це дискусія, обговорення, консультація,
нарада, але не переговори. Переговори – це той вид
міжособистісного спілкування, якому притаманне спільне
вирішення проблеми. Тут варто підкреслити слово
«спільне», оскільки при односторонніх діях сторони
також намагаються вирішити проблему чи конфлікт, але
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вже кожен своїм, окремо узятим способом. Французький
дипломат Ж. Камбон зауважує, що той, хто вимовляє
слово «переговори», хоча б частково, передбачає
угоду. Але це тільки частково, оскільки, вступаючи у
переговори, учасники конфлікту ще не приймають на себе
жодних зобов’язань щодо їхнього успішного завершення.
Початок переговорів не означає, що сторони знайдуть
взаємоприйнятне рішення.
Переговори представляють неординарний процес і
складаються з декількох стадій, які відрізняються своїми
задачами. Можна виокремити наступні стадії: підготовка
до переговорів; процес їх ведення та досягнення
домовленостей; аналіз результатів переговорів і виконання
досягнутих домовленостей [2, с. 111].
Дипломат Ю. Дубінін представляє детальну характе
ристику етапів переговорного процесу у політиці [2,
с. 111–122]:
1. Задум переговорів. Підготовка перегорів.
– Формування делегації.
– Директиви.
– Інші складові переговорного процесу.
2. «Переговори про переговори» чи попередні
переговори.
– Тема і порядок денний.
– Склад та рівень учасників.
– Місце переговорів.
– Правило процедури.
3. Власне переговори чи переговори за столом.
– Дослідницька фаза.
– Розгляд пропозицій.
– Редагування підсумкових документів. Схвалення
підсумкових документів.
При прийнятті рішення щодо проведення політичних
переговорів необхідно оцінити перспективи і переконатися
в тому, що вони принесуть бажаний результат.
При оцінці перспектив політичних переговорів
експерти радять проаналізувати наступні чинники:
– ключові тенденції розвитку світової політики;
– стан у регіоні, який є предметом обговорення чи
сфері міжнародної діяльності;
– мета;
– можливості (переваги) власної держави;
– можливості партнера чи партнерів, разом із
положенням на міжнародній арені;
– визначення головного переговірника;
– шляхи досягнення успіху.
Акцентуючи увагу на передостанньому аспекті, а
саме – визначення головного переговірника, варто мати на
увазі, що багато чого на переговорах вирішує особистісний
фактор. Слід підкреслити, що при всій важливості
трактування переговорів як виключно раціонального
процесу, не можна ігнорувати той факт, що переговори
ведуться конкретними людьми, які мають свої погляди,
професійні та особисті якості, манеру спілкування та
поведінку, цілі та власний досвід. Саме тому переговори
є формою міжособистісної комунікації, де учасники
вносять високий коефіцієнт особистих якостей, емоцій,
знань, професійних навичок. Американські дослідники
Дж. Ніренберг та І. Росс з цього приводу відзначають, що
учасники переговорів – це перш за все люди, а не просто
уособлення організацій, які вони представляють [9, с. 30].
На думку Дж. Макдональда, «мистецтво ведення
переговорів» – це не вроджена риса, а набута здатність [4].
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Дослідники звертають увагу на те, що особисті якості
учасників переговорів виявляються більш значущими на
переговорах в умовах конфлікту. У таких випадках ситуація
не настільки легко прораховується, як на переговорах
в умовах співпраці, а значить багато що залежить від
того, як поведе на переговорах конкретна особа. Окрім
того, вплив особистих якостей учасника переговорів на
їхній перебіг знаходиться у прямій залежності від рівня
переговорів: чим вищий рівень, тим більшого значення
набуває особистісний фактор. Індивідуальні особливості
та якості учасників відіграють незначну роль у тих
випадках, коли члени делегації є простими виконавцями –
представниками тих чи інших організацій або структур
[6, с. 146–147].
Власне, особистісний фактор є поєднанням особистих
та професійних якостей. Так, в межах дискусії, зокрема
при обранні тактичних прийомів, роль особистісного
фактору зводиться до вміння застосовувати на переговорах
найбільш ефективні прийоми, прораховувати тактичні
кроки опонентів, аргументувати свою позицію, оцінювати
ситуацію, професійно та коректно реагувати на зустрічні
пропозиції.
Значення особистісного фактору досягає максимуму на
етапі прийняття рішення та формулювання домовленостей.
Переговірник, від якого залежить ухвалення політичного
рішення, може відчувати (як і будь–яка пересічна людина)
вплив двох начал – емоційного та раціонального, і тут
важливо, щоб верх взяли не емоції, а раціо [2, c. 58].
Учасник переговорного процесу виступає з одного боку у
ролі представника, що реалізує інтереси певної організації
чи структури (держави, політичної партії, міжнародної
організації), а з іншої – як особистість, якій притаманні
індивідуальні характеристики, достоїнства та вади.
Професор Паризького університету М. Мель в книзі за
редакцією М. Жирара «Індивіди у міжнародній політиці»
писав: «Історія багата на приклади, коли особистості
відігравали роль у певних обставинах» [3]. Він визначав
особистісний фактор в якості одного з ключових у процесі
історичного розвитку. Історичні постаті не ставили собі за
мету відігравати провідну роль у міжнародних відносинах,
здебільшого вони виступали в якості посередників у
важливій справі.
Французький дипломат Франуса де Кальєр одним
із перших актуалізував питання ролі особистості у
переговорах. На його думку, переговірник має володіти
цілим пластом видатних якостей, де провідне місце
належатиме блискучим інтелектуальним здібностям.
Визнаючи ведення переговорів складною сферою
діяльності, він вважав, що треба серйозно подумати над
наступним: чи володієте ви від народження якостями,
які необхідні для того, щоб бути успішним у цій справі.
До таких якостей він зараховував старанний та тверезий
розум, спостережливість, вміння виявляти дійсну сутність
речей і йти прямо до мети, не зупиняючись лише на
тонкощах та хитрощах. Французький дипломат відзначав,
що обов’язковим є такі якості як відкритість, привітність,
ввічливість, невимушеність, що сприяють завоюванню
гарного ставлення з боку співрозмовника [1, с. 23]. При
цьому головною якістю для переговірника Франсуа де
Кальєр вважав уміння уважно слухати те, що кажуть,
точно та чітко відповідати на пропозиції, не поспішаючи
при цьому сказати все, що бажаєш. Про предмет
переговорів варто говорити стільки, скільки необхідно.
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Справжнє мистецтво переговорів на його думку полягає
в умінні так донести своїм партнерам власні ідеї, щоб
ті в них повірили. Необхідно також уникати в процесі
переговорів будь–яких гострих суперечностей і проявів
упертості по відношенню до партнерів, наводити власні
аргументи достатньо стримано. У разі, якщо градус
переговорів починає перетинати допустиму позначку, а
учасники втратили контроль над собою, і обговорення
перетворюється на з’ясування стосунків, варто їх
перервати та відкласти до кращих часів, коли пристрасті
перестануть вирувати [5, с. 47].
Франсуа де Кальер стверджував, що справжній
переговірник повинен вдосконалювати у собі такі
таланти як самовладання, неспішність суджень,
обережність у висловлюваннях, твердість розуму. Йому
слід гідно триматися в будь–яких обставинах, бути
зовні представницьким, прагнути отримувати вигоду з
усіх обставин. Переговірнику варто уникати показової
демонстрації власних талантів: це стовідсотково викличе
по відношенню до нього недовіру та поставить під
сумнів його професійний рівень, авторитет, а разом із
тим ставлення до нього буде не як до людини, яка може
вирішувати серйозні справи.
Англійський дипломат Г. Нікольсон окреслив харак
терні риси, які притаманні професійному переговірнику:
– правдивість;
– точність;
– педантичність;
– терпіння;
– наполегливість;
– уміння прилаштовуватися до умов;
– лояльність.
Г. Нікольсон відзначає, що «розум, знання, інтуїція,
гостинність, працьовитість, мужність» – це також ті
якості, яким має володіти особистість, яка пов’язана з
переговорним процесом [8, с. 183–199].
Дещо інакший підхід при формуванні портрету
успішного переговірника змалював А. Пеке. На перший
план він виносить моральні якості, оскільки від них
залежить ступінь довіри, яку можеш викликати у партнера.
Від цього, власне, й залежить весь хід переговорного
процесу. До таких якостей дослідник відносить щирість,
правдивість, чесність, порядність, скромність, делікатність
і такт, вміння зберігати таємниці. Пеке зазначає, що люди
не завжди прощають обман, тому ті втрати, які несе
сторона від зловживання довірою партнерів набагато
перевищують гіпотетичні вигоди від брехні. При цьому
під чесністю та правдивістю не слід розуміти розкриття
за круглим столом секретної інформації. Особиста
скромність, порядність і стриманість можуть сприяти не
тільки досягненню домовленостей, але і формуванню
позитивного іміджу в довгостроковій перспективі. Таким
чином, вправного переговірника Пеке охарактеризовує
як «дипломата з бездоганною репутацією», який шукає
«золоту середину» між прагненням зберігати таємницю
і бути правдивим, чесним і порядним у своїх справах
[1, с. 24].
Відомий політик сучасності, прем’єр–міністр Франції
(2005–2007 рр.) Домінік де Вільпен звертає увагу на такі
якості успішного переговірника як аналітичні здібності,
вміння поставити себе на місце партнера, здатність
до концентрації, вміння знайти точне слово, а також
спостережливість. Політик підкреслює необхідність
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«глибинного знання справи», а також «холоднокровності
та фізичної витривалості, що має вирішальне значення для
виходу з глухого кута в складних ситуаціях». Він зазначає
«для того, щоб примирити непримиренне, дипломату
потрібно поєднувати численні та іноді суперечливі риси
характеру: терпіння і жвавість, твердість і м’якість,
покірність і гордість, вміння керувати часом і людьми,
вміло володіти словом і мовчанням, умінням користуватися
довірою, але і зберігати таємниці, здатністю невідкладно
приймати рішення і виграти час для того, щоб вийти з–
під тиску. Він повинен, врешті–решт, вміти поступитися,
якщо потрібно» [2, с. 197].
Власне, важливість критичної та об’єктивної оцінки
партнера з переговорів стоїть поза будь–яким сумнівом.
Висновок можна зробити таким, що ефективний пере
говірник, який прагне досягти результату повинен володіти
необхідними якостями: вміти запитувати, уважно слухати,
спостерігати за невербальною поведінкою співрозмовника,
бути компетентним у предметі обговорення та чітко
знати, який результат необхідно досягти. Важливо знати
не лише політичні погляди партнера, його наміри, цілі
та пріоритети, але й професійні якості, мотиви, манеру
спілкування, досвід у переговорній взаємодії, обізнаність
у предметі дискусії. Будь–яка людина, навіть президенти
та керівники урядів мають свої слабкі місця. Це може бути
некомпетентність у певних питаннях, неспроможність
приборкувати власні емоції і нездатність раціонально
мислити. Використання слабких місць опонента на
переговорах, щоб змусити його нервувати, позбавити
візаві впевненості, не є забороненим прийомом, але попри
це не варто забувати про такт, ввічливість та належну
поведінку, якої повинні дотримуватися особи, що прагнуть
називатися політичним істеблішментом. Складно піддати
сумніву те, що переговори є невід’ємною складовою
політики, і часто–густо результат переговорного процесу
істотно впливає на перебіг історії, корегує розвиток цілих
держав та зачіпає людські долі.
Список використаних джерел
1. Василенко И. А. Политические переговоры / И. А. Ва
силенко. – М.: Инфа–М, 2010. – 396 с.
2. Дубинин Ю. В. Мастерство переговоров. – М., 2009. – 304 с.
3. Жирар М. Индивиды в международной политике / Пер. с фр.
под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Международная педагогическая
академия, 1996. – 204 с.
4. Зонова Т. В. Современная модель дипломатии: истоки
становления и перспективы развития: Учебное пособие. – М.:
РОССПЭН, 2003. – 336 с.
5. Кальєр Ф. О способах ведения переговоров с государями /
Ф. Кальер. – М., 2000. – 147 с.
6. Лебедева М. М. Политическое урегулирование конфликтов /
М. Лебедева. – М., 1999. – 271 с.
7. Мокшанцев Р. И. Психология переговоров / Р. И. Мошканцов. –
М.–Новосибирск, 2002. – 258 с.
8. Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон. – М.: ОГИЗ, 1941. –
132 с.
9. Ниренберг Дж. Секреты успешных переговоров / Дж. Ни
ренберг, И. Росс. – М.: Омега, 2007. – 160 с.
10. Пеке Антуан. Рассуждение об искусстве переговоров.
Серия: Классика дипломатии. – М.: Научная книга, 2004. – 192 с.
11. Селлих К. Переговоры в международном бизнесе / К. Сел
лих, С. Джейн. – М.: Добрая книга, 2005. – 336 c.
12. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів:
підручник / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. – Рівне:
Перспектива, 2007. – 389 с.
13. Чурикова А. Е. Роль личностного фактора в процессе
политических переговоров: автореф. дис. … канд. полит. наук:
спец. 23.00.02 «политические институты, процессы и технологии» /
А. Е. Чурикова. – М., 2011. – 149 с.

298

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

14. Шеретов С. Г. Ведение международных переговоров. [Учеб.
пособие] / С. Г. Шеретов / Ин–т междунар. права и междун. бизнеса
«Данекер». – Алматы, 2004. – 155 с.
15. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без
поражения / Пер. с англ. А. Гореловой; Предисл. В. А. Кременюка. –
М.: Наука, 1992. – 158 с.

References
1. Vasilenko I. A. Politicheskie peregovory / I. A. Vasilenko. – M.:
Infa–M, 2010. – 396 s.
2. Dubinin Ju. V. Masterstvo peregovorov. – M., 2009. – 304 s.
3. Zhirar M. Individy v mezhdunarodnoj politike / Per. s fr. pod red.
P. A. Cygankova. – M.: Mezhdunarodnaja pedagogicheskaja akademija,
1996. – 204 s.
4. Zonova T. V. Sovremennaja model’ diplomatii: istoki stanovlenija
i perspektivy razvitija: Uchebnoe posobie. – M.: ROSSPJeN, 2003. –
336 s.
5. Kal’єr F. O sposobah vedenija peregovorov s gosudarjami /
F. Kal’er. – M., 2000. – 147 s.
6. Lebedeva M. M. Politicheskoe uregulirovanie konfliktov /
M. Lebedeva. – M., 1999. – 271 s.
7. Mokshancev R. I. Psihologija peregovorov / R. I. Moshkancov. –
M.–Novosibirsk, 2002. – 258 s.
8. Nikol’son G. Diplomatija / G. Nikol’son. – M.: OGIZ, 1941. –
132 s.
9. Nirenberg Dzh. Sekrety uspeshnyh peregovorov / Dzh. Nirenberg,
I. Ross. – M.: Omega, 2007. – 160 s.
10. Peke Antuan. Rassuzhdenie ob iskusstve peregovorov. Serija:
Klassika diplomatii. – M.: Nauchnaja kniga, 2004. – 192 s.
11. Sellih K. Peregovory v mezhdunarodnom biznese / K. Sellih,
S. Dzhejn. – M.: Dobraja kniga, 2005. – 336 s.
12. Tyhomyrova Je. B. Konfliktologija ta teorija peregovoriv:
pidruchnyk / Je. B. Tyhomyrova, S. R. Postolovs’kyj. – Rivne:
Perspektyva, 2007. – 389 s.
13. Churikova A. E. Rol’ lichnostnogo faktora v processe politi
cheskih peregovorov: avtoref. dis. … kand. polit. nauk: spec. 23.00.02
«politicheskie instituty, processy i tehnologii» / A. E. Churikova. – M.,
2011. – 149 s.
14. Sheretov S. G. Vedenie mezhdunarodnyh peregovorov. [Ucheb.
posobie] / S. G. Sheretov / In–t mezhdunar. prava i mezhdun. biznesa
«Daneker». – Almaty, 2004. – 155 s.
15. Fisher R., Juri U. Put’ k soglasiju, ili peregovory bez
porazhenija / Per. s angl. A. Gorelovoj; Predisl. V. A. Kremenjuka. – M.:
Nauka, 1992. – 158 s.
Gerasimovich V. A., postgraduate, Taras Shevchenko National
University of Kyiv (Ukraine, Kyiv), gerasimovich92@gmail.com
The negotiation process as an integral component of the policy
and the role of a personality in negotiations
The article describes the negotiation process as an integral part of the political
life of the society. The approaches of some researchers to the understanding of
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Сучасне суспільство – суспільство швидких і ра
дикальних змін. Одна з головних проблем людини як
соціальної і раціональної істоти – своєчасна і ефек
тивна адаптація до нових зовнішніх умов, якими є не
тільки природне довкілля і буденний світ, а й соціальне
середовище. Це спричинено виникненням галузі вироб
ництва, яка пов’язана з інформатизацією, що зумовило
появу у наукових дослідженнях і культурі. Ці зміни
комплексно впливають на все суспільство і призводять
до значних перетворень виробничого і духовного життя
людини.
Відправною точкою нашого дослідження є нові шляхи
утворення сучасного суспільства. Західні науковці все
частіше говорять про «інформацію» як відмінну рису
сучасного світу, як рису доби інформації, зазначаючи, що
«режим інформації» переважає, ми вже є «інформаційним
суспільством» і ми повинні дійти згоди з результатом
інформації, а саме «невагомою економікою», та з під
готовкою до плану переходу в «глобальну інформаційну
економіку». Дуже багато авторів визначили інформаційне
суспільство» на основі аналізу країн з однаковим способом
життя такими як Сполучені Штати, Великобританія,
Японія, Німеччина. Так стверджується, що політики, ліде
ри бізнесу віднайшли ідею «інформаційного суспільства»
в своїх серцях, та разом з Європейським Союзом
закликають до швидкого коригування та реагування до
умов «глобального інформаційного суспільства», тим
самим йдучи слідами Японії, які прийняли концепцію
інформаційного суспільства на початку 1970 рр. [22].
Соціокультурна складова процесів інформаційної
«технологізації» вже давно усвідомлена не тільки на
науково–експертному, а й на політичному рівні. У
сучасному розумінні «інформаційне суспільство» –
це передусім гуманітарна категорія, що описує якісні
суспільні трансформації, зміщення акцентів з виробничої
до невиробничої сфери, зміну характеру інформаційних
потоків, групових та індивідуальних ідентичностей.
Дбаючи про належний розвиток інформаційно–кому
нікаційних технологій, інформаційно розвинені країни
вже тривалий час у своїй державній політиці основну увагу
приділяють саме доктринальним підходам, що дозволяє
відслідковувати і, по можливості, контролювати суспільні
зміни спричинені інформаційними технологіями.
На дослідження засноване на дослідженні статис
тичних даних взятих з офіційного вебпорталу Державної
служби статистики України [1; 2] (див. табл.).

Місяць

Кількість
зареєс. безроб.,
тис. осіб

Допомогу
по безроб.
отримують,
тис. осіб

Вільних
робочих місць
(вакантних
посад)
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Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що
в умовах все зростаючої глобалізації перед науковцями
постають все нові й нові завдання, від вирішення яких
залежить розвиток і стабільність суспільства і держави
в цілому, тому аналіз трансформаційних процесів
суспільства, допоможе нам краще зрозуміти їх сутність
тим самим й зумовлена актуальність нашого дослідження.
Метою статті є системна ідентифікація підходів до
вивчення форм соціального відчуження в інформаційному
суспільстві в контексті міждисциплінарного підходу до
аналізу даного явища.
Дана мета вимагає вирішення наступних завдань:
1) визначити теоретико–методологічні засади
вивчення соціального відчуження;
2) проаналізувати останні дослідження та публікації,
що їх присвячено проблемі виникнення та функціонування
соціального відчуження;
3) ідентифікувати особливості соціального відчуження
й окреслити на цій основі перспективи дальших наукових
досліджень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Соціальне
відчуження поступово стає предметом розгляду у
вітчизняних досліджень [3; 4; 5]. Воно є ключовим
поняттям у міжнародній дискусії з питань соціальних
недоліків, які виникають у результаті переходу до
інформаційного суспільства. Це свідчить про все
зростаюче усвідомлення соціальних ризиків, пов’язаних з
поточним процесом соціально–економічних перетворень.
Наприкінці цього століття, на думку Алена Турена (Alain
Touraine), така філософська категорія буття «вгору чи
вниз», може бути «зменшена в масштабі» [19; 8].
Так у Франції, поняття соціальне відчуження,
засноване на традиції соціальної солідарності, набуло
популярності з 1960–х роках, і відігравало важливу роль у
формуванні теоретичних дискусій, політичного дискурсу
і втручання держави у розвиток цього поняття. Але
проблема соціального відчуження почала поширюватись
Європою тільки з кінця 1980–х – початку 1990–х років
[16, с. 535].
У 1989 році Радою Міністрів з соціальних питань
тодішнього Європейського співтовариства було прийнято
рішення про боротьбу з «соціальним відчуженням
для підтримки інтеграції та солідарності Європи».
Обсерваторія національної політики по боротьбі з
соціальним відчуженням була створена в 1990 році
Європейською комісією.
Таблиця
Навантаження
зареєст. безробітних
на 10 вільних роб.
місць

Працевлаштування зареєстрованих
безробітних за статтю
Жінки

Чоловіки

Січень

508,6

414,4

31,3

162

11,6

7,8

Лютий

508,2

416,7

38,9

131

15,1

13,3

Березень

467,5

376,8

49,9

94

19,9

34,3

Квітень

434,7

339,0

39,6

110

24,7

37,9

Травень

416,4

333,2

45,3

92

18,4

18,9

Червень

388,9

314,2

40,8

95

18,3

16,0

Липень

369,7

293,6

42,4

87

14,8

12,5

Серпень

355,7

282,6

53,9

66

14,1

10,7
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У Білій книзі «Зростання, конкурентоспроможність,
зайнятість», опублікованій Європейською комісією в
1994 році, був заклик до боротьби проти соціального
відчуження і «бідності, яка принижує чоловіків і жінок і
розколює суспільство на дві частини».
Протягом 1990–х років, кілька європейських країн,
зокрема Німеччина, Італія, Португалія та Данія, вжили
заходів проти соціального відчуження зі створенням
нових установ. На тлі цього британський уряд опублікував
звіт про соціальне відчуження в країні і запропонував
конкретні заходи по боротьбі з соціальним відчуженням
[18].
У той час як у Франції дебати з приводу соціальних
недоліків завжди зосереджувались на активній інтеграції
людей у соціальний діалог з політичним акцентом
на соціальну солідарність, в британській традиції
домінуючою концепцією для вивчення соціальної різниці
було розуміння «бідності». Це призвело до виникнення
поняття «межа бідності», за якою людина визначалась
як «бідна», акцентуючи увагу політиків на заходах для
полегшення «poverty trap / пастки бідності» [14] або
забезпечення соціальної підтримки [11].
У різних наукових колах, розуміння поняття
«інформаційного суспільства» істотно відрізняються.
Ідея формування «інформаційного суспільства» розроб
ляються в різних теоретичних контекстах, але не як
теоретична концепція у своєму власному праві. У
літературі вона носить переважно міждисциплінарний
характер. Так і соціальні наукові дисципліни, як політична
економіка, бізнес–дослідження, соціологія організацій,
комунікацій, медіа науки, політичні і освітні науки, а також
соціологія в цілому, природничі та технічні науки беруть
активну участь у розгортанні дискурсу про інформаційне
суспільство. Цей дискурс про інформаційне суспільство
з акцентом на соціальні зміни, які формуються навколо
кількох головних тем:
– інформаційне суспільство як інформаційна еко
номіка;
– інформаційне суспільство в постіндустріальному
суспільстві;
– інформаційне суспільство як перехід від промис
лового суспільства;
– інформаційне суспільство як суспільство знань.
Спільним для всіх досліджень є те, що в
інформаційному суспільстві знижується значення
бюрократичного управління, і працівники при виконанні
своїх основних функцій стають більш самостійними,
а кожна організаційна одиниця являє собою окремий
модуль, спрямований на вирішення конкретного завдання
або групи завдань. Система цінностей змінюється в тому
напрямку, в якому громадськість вимагає від компаній
вирішення не тільки економічних, але й соціальних
проблем, так скажімо виникають і активізуються
об’єднання з захисту прав споживачів та інші організації,
причому їх діяльність стає все більш різносторонньою,
що враховує інтереси різних типів споживачів.
Одним з основних наслідків введення нової
організаційної логіки, описаної нами вище, є дестабілізація
кар’єри в бюрократичній структурі, яку підтримують
більшість професійних управлінських співробітників.
Менша кількість тих, хто зайнятий в цій сфері в даний
час не зможе бути забезпечена робочим місце протягом
усього життя та безперервного просування по службі [8].
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Але це не означає, що стратегія реструктуризації компаній
може призвести до абсолютного зменшення числа робочих
місць в сфері управління, навпаки, це прогнозовано
збільшить попит на працівників управлінських професій,
що істотно збільшить їх кількість. Крім того, наукові
бізнес–послуги будуть однією з небагатьох галузей з
безперервним зростанням робочих місць. Зростаючий
попит на управлінські, професійні знання працівників,
визначатиметься збільшенням усвідомлення «ризику»
самими працівниками. З закінченням бюрократичної
структури, групи робітників повинні будуть приймати
гнучкі умови кар’єрного зростання [7]. Неминучою
особливістю моделей «гнучкості в професійній кар’єрі»,
за словами Ли Патрика Брауна (Lee Patrick Brown), є те,
що вони за своєю суттю небезпечні [8].
Наслідком такого розвитку буде те, що безробіття
постійно впливатиме на все нові й нові категорії людей.
Ті працівники, які були задіяні протягом тривалого
часу в «нормальних», тобто нестабільних умовах
будуть скорочуватись [22, с. 619–620]. Звичайно, дуже
велика кількість працівників, з так званими «soft skill /
м’які навички» опиняться у більшій загрозі безробіття
по відношенню до кваліфікованих робітників але
звільнення, які викликані аутсорсингом, раціоналізацією
і реструктуризацією часто впливатимуть і на керівників
середньої ланки, і на фахівців, зокрема. Аутсорсинг відділу
або його передача в іншу країну є одним із прикладів. В
цьому випадку не індивідуальні, а менш кваліфіковані
люди будуть стояти перед вибором.
Наукові
результати
досліджень.
Стратегії
реструктуризації, які викликані глобальною конкуренцією,
значною мірою сприятимуть масовому зростанню
безробіття. Але найбільш жахливим будуть не масштаби
безробіття, а їх структуризація, що збільшить характер
тривалості явища, та викличе серйозні проблеми, які
будуть з’являтись на робочих місцях в продовж тривалого
часу.
Роберт Салейс (Robert Salais) пише про поширення
нестабільних форм зайнятості, що є важливим фактором,
який викликає тривале безробіття [15]. У такій ситуації
зниження попиту на робочу силу буде погіршувати
пошук роботи для безробітних. Безробітні постійно
мігруватимуть від однієї незахищеної і некваліфікованої
роботи до іншої, у той час як молоді і висококваліфіковані
люди будуть бенефіціарами новостворюваних робочих
місць.
Часто наше майбутнє суспільство описується як
надзвичайно сегментоване. За таких умов тільки невелика
група основних працівників матиме статус захищеності
перед втратою і контракти на невизначений термін.
Основні робочі місця займуть ті, чиї навички мають
найбільш важливе значення для основних напрямків
діяльності фірми. Вони будуть зобов’язані прийняти
«функціональну гнучкість» [6], також відому похідну
від таких понять як «внутрішня гнучкість» або «польова
гнучкість» [13], що стосується здатності роботодавця
змінювати розподіл роботи всередині організації, їм буде
легко внести зміни в штат роботи працівників, коли це
буде потрібно.
У зв’язку з тим, що компанії при організації виробничих
процесів на глобальному рівні здійснюють пошук центрів
як «широкими шляхами» так і в навколишньому довкіллі
«низькими дорогами», тільки обмежена кількість регіонів
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зможе зайняти позиції знань і зможе бути залучена в
центри мереж глобальних організацій [8].
Існує твердження, що трансформація традиційної
індустріальної економіки в те, що називається інфор
маційним суспільством або суспільством знань, призведе
до нових форм соціального відчуження. Одним з аспектів
є те, що зміна форми організації бізнес–процесів і
формування мережевих структур в економіці посилить
значення пріоритетності окремих видів професій. Брюс
Ф. Вебстер (Bruce F. Webster) виділяє такі групи: «ті, які
керують і ті, що працюють через глобальні мережі; ті, які
здатні запропонувати інтенсивність дизайну; ті, які можуть
забезпечити високу додану вартість продукції і послуг на
основі наукових знань, творчої майстерності, фінансової
кмітливості, або навіть ефективної реклами. Всі ці види
діяльності можна охарактеризувати як інформаційні, вони
все більше і більше пронизують нашу працю інформацією
[22].
Як тільки вирішення проблеми буде знайдено, група
розпадається і її члени починають працювати в інших
групах, часто з зовсім іншими партнерами. Тому їх
найвищою якістю є високий рівень гнучкості. Цих людей
називають інформаційними або працівників розумової
праці або символічними аналітиками. Передбачається, що
вони складуть близько 30% всієї робочої сили [22].
У той же час, ми можемо бачити безперервне
перетворення неявного знання в кодифіковане знання. З
одного боку, ті люди, чиї знання можуть бути кодифіковані
не можуть бути охарактеризовані як недосвідчені,
оскільки їх знання більше не є активом, яке необхідне
для процесу виробництва. Філіпп Браун (Philipp Brown)
говорить про вроджену упередженість до навичок нових
ІКТ, оскільки все більше число навичок стають повністю
кодифікованими і їх значення різко знижується [9, с. 53].
Ці люди з застарілими навичками і знаннями, будуть
зазнавати труднощів і можуть залишитись без роботи.
Зростання групи висококваліфікованих і дуже гнучких
працівників розумової праці, з одного боку, і збільшення
кодифікації знань, з іншого боку, може привести до
поглиблення сегментації в суспільстві. Кастельс (Castells)
припуска’, що символічні аналітики будуть не тільки рости
в верхніх рядах компаній, але вони будуть також брати на
себе ключові позиції в суспільстві. Проте, згаданий автор
побоюється, що переважна більшість робочих, менш
кваліфікованих і гнучких, ніж вони, будуть формувати
новий нижчий клас, який буде більш–менш непотрібними
для інформаційного суспільства.
Інформаційне століття, на думку цього автора, буде
виключати значну кількість людей не тільки в менш
розвинених частинах світу, але і в розвинених містах.
Для запобігання або боротьбі з соціальним відчуженням
існують різні підходи. Вони засновані, як стверджує Жан–
Баптист де Фокалд (Jean–Baptiste de Foucauld), на концепції
соціальної справедливості, відмінною від тієї, що лежить
в основі післявоєнного соціального консенсусу, який
просто застрахував населення від прогнозованих ризиків.
Ми можемо розрізнити індивідуалістичні і колективістські
підходи. Індивідуалістські підходи часто визначаються як
соціальне відторгнення зв’язку з громадою і соціальними
правами.
Право на працю можна розглядати в якості ключового
соціального права. Акцент тут робиться не на зайнятості,
а на компенсації доходів через соціальне забезпечення, а
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інтеграція робочого процесу є метою стратегій боротьби
з соціальним відчуженням. Таким чином, безробітні та
випускники шкіл, які мають труднощі у пошуку роботи,
будуть основними цільовими групами. Наступні заходи
активної політики на ринку праці можна розглядати у
якості ключових елементів стратегії:
– перекваліфікація безробітних у відповідності з
новими вимогами ринку праці;
– присвоєння субсидій по заробітній платі для
створення нових робочих місць у фірмах;
– сприяння зайнятості населення поза ринком праці.
Перекваліфікація безробітних у зв’язку з вимогами
ринку праці не може бути зведена до навчання працівників
тільки спеціальним знанням. Замість цього її головною
метою є зміцнення своїх позицій на ринку праці, так
як у майбутньому все більшій кількості працівників
доведеться самотужки опановувати нове бачення –
гнучкість кар’єри. Тому безліч різних навичок і умінь,
таких як соціальні навички, оволодіння цифровими
уміннями і управлінськими компетенціями, набувають все
більшого значення.
Існує завжди ризик того, що введені субсидії не будуть
створювати нові робочі місця або принаймні стабільну
зайнятість. З одного боку, компанії будуть наймати тільки
тих працівників, які будуть їм необхідні у будь–якому
випадку; з іншого боку, досить ймовірно, що компанії
будуть наймати тільки тимчасових працівників. Тому
важливо поєднувати зайнятість на основі субсидій по
заробітній платі з кваліфікаційним елементом. Сприяння
зайнятості поза ринком праці та диссоційування роботи
від зайнятості, означатиме, що люди стануть соціально
інтегрованими, хоча вони і не будуть інтегровані
професійно.
Крім того, така стратегія допоможе людям управляти
своєю незайнятістю [22, с. 621]. Сприяння зайнятості
поза ринком праці часто поєднується зі стратегією,
щоб гарантувати зайнятість для тих людей, які були
безробітними протягом більш тривалого періоду часу.
Варіанти втручання у навчання підтримуватиме
працездатних працівників, активна соціальна політика
на ринку праці, в тому числі заходи, на подальше
навчання, субсидіювання заробітної плати або створення
робочих місць за межами ринку праці допоможе людям
уникнути соціального відчуження, але це не завжди
буде повністю вирішувати проблеми. Навпаки, ці заходи
часто розглядаються як дуже обмежені, особливо у
довгостроковій перспективі. Для вирішення проблеми
соціальної ізоляції потрібен принципово новий солідарний
підхід, або іншими словами, потрібна нова угода. Це
не означає гарантій матеріального забезпечення, але
повторного встановлення меж між відчуженням людей і
суспільства.
Поділ праці розглядається у якості ключового підходу
у відновленні солідарності. Загальне скорочення робочого
часу перетвориться в один з варіантів збільшення робочих
місць. Розподіл існуючого робочого часу серед більшого
числа людей шляхом скорочення загальної кількості,
розглядатиметься у якості захисної стратегії; низький
попит сприйматиметься як даність. Чи матиме загальне
скорочення робочого часу значний вплив на рівень
зайнятості питання спірне. На нашу думку воно буде
більше відігравати роль інструмента стабілізації, ніж
збільшення зайнятості.
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Просування ідеї неповного робочого дня обгово
рюється також у якості стратегії для обміну роботою
серед все більшої кількості людей. Як неповний робочий
день застосовується для низькокваліфікованих робочих
місць, зокрема, що може допомогти зменшити проблему,
викликану зростанням потреб в отриманні навичок і
збільшити зсув у бік збільшення кількості цих навичок.
Створення більш гнучких переходів від зайнятості
до інших соціальних сфер, таких як освіта, дозвілля,
родина, громада і виходу на пенсію, може розглядатись
як перспективний підхід до поділу існуючої кількості
робочих місць серед більшої кількості людей. Ідея такого
підходу полягатиме у тому, що у людей з’явиться реальний
вибір між різними видами діяльності, не ризикуючи
втратити свої робочі місця, пропозиція робочої сили буде
зменшена і більше людей зможуть бути задіяні.
Джерард Валендук (Valenduc Gerard) виступає
за новий баланс між гнучкістю і безпекою. Розвиток
гнучких форм праці вимагатиме відображення їх
наслідків на соціальне забезпечення. Компанії повинні
мати можливість купувати більшу гнучкість, пропонуючи
при цьому своїм працівникам відповідну безпеку. Робочі
матимуть бажання у забезпеченні більш гнучких умов
праці, не відмовляючись від частини своїх соціальних
прав. Трудове законодавство і організація соціального
забезпечення занадто багато в чому ґрунтується на типовій
моделі праці. Задля об’єднання безпеки і гнучкості,
потрібна більш збалансованіша угода яка повинна бути
віднайдена в виробничих відносинах між колективними
та індивідуальними домовленостями [21].
Колективні договори необхідні для визначення меж,
у яких можлива побудова робочого графіку. Справді, на
додаток до гнучкості, якої вимагатимуть роботодавці, саме
працівники повинні будуть висувати свої власні вимоги до
гнучкості. Сюди можна віднести:
– різні заходи, які будуть поєднувати сімейне
і професійне легше життя, відпустка по догляду за
дитиною, кар’єрна перерва, суміщення робочих годин
з навчальним ритмом дітей, які дозволять реалізувати
ідею безперервного навчання і розвитку компетенцій,
таких як системи заміни працівників, які задіяні у процесі
навчання, творчі відпустки, кредитні години і т.д.;
– заходи щодо аналізу праць, задля компенсації
вікового навантаження з більш тривалими святами,
адаптованими до кадрових побажань;
– нові методи для поділу робочих місць, такі як
«розподіл роботи», вільний час у якості компенсації за
понаднормову роботу, додаткові робочі місця для нічних
змін та у вихідні дні, скорочення робочого часу для
запобігання звільненням.
Все частіше зростатиме необхідність застосування
інноваційно–орієнтованої політики, яка спрямована на
створення нових робочих місць та розглядатиметься
як перспективна стратегія для вирішення проблеми
соціальної ізоляції. Проте, традиційна інноваційна
політика,
спрямована
на
заохочення
значення
технологічного прориву, може виявитись менш
ефективною для створення нових робочих місць. Замість
цього необхідна політика, яка створить загальні умови для
безперервного вдосконалення, інкрементальних інновацій
і безперервного навчання у міждисциплінарному плані.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Формування
єдиного
світового
інформаційного
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простору і поглиблення процесів інформаційної та
економічної інтеграції країн і народів відбуваються
шляхом становлення і подальшого домінування нових
технологічних устроїв в економіці найбільш передових
країн, що базується на масовому використанні сучасних
інформаційно–телекомунікаційних технологій. Даний
феномен нерозривно пов’язаний з появою глобальних
комп’ютерних мереж, які незмірно збільшать потужність
та інформаційні можливості окремих комп’ютерів.
При цьому, економічна діяльність суспільства вже в
осяжній перспективі буде регулюватися все більшою мірою
незалежними від часу і місця інформаційними угодами, а
не угодами, які вимагають безпосередньої участі фізичних
об’єктів, оскільки організації, які спеціалізуються на
виробництві інформації і знань, займуть центральне місце
у сфері економічної діяльності суспільства, що створить
додаткові можливості для бізнесу, заснованого на наданні
інформації і знань людям.
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Політичний контекст у комунікації
релігійних організацій
Аналізується політичний контекст комунікативного середовища
релігійних організацій, досліджуються характерні форми комунікативної
взаємодії. Проводиться диференціювання релігійної, соціальної, політичної
спрямованості суб’єктів комунікативних взаємодій.
Ключові слова: комунікація, комунікативне середовище, релігійна
організація, політична інтенціональність.

Сучасності релігійні організації як соціальні
інститути в останні кілька років активізували свою
зовнішню взаємодію з іншими підсистемами суспільства.
Активізація діяльності релігійних організацій виявляється
у політичній інтенціональності їх комунікації. Адже
враховуючи проблемне поле, в контексті цієї тематики,
українського суспільства, така спрямованість сьогодні
властива майже кожному соціальному інституту. Не
винятком є і релігійна сфера соціуму. Враховуючи
вищезгадані чинники у співвідношенні з викликами
сьогодення, зазначена проблематика постає особливо
актуальною.
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Одним із основних завдань, які виконують релігійні
організації у суспільстві, є формування світогляду своїх
прихожан, який спиратиметься на цінності відповідної
релігійної традиції, що в свою чергу допоможе людині
розв’язувати буденні проблеми, задовольняти її духовні
потреби. Діяльність релігійних організацій у суспільстві
проявляється через релігійну практику, різноманітні
соціальні заходи та їх ініціативи, дії, висловлювання,
звернення представників релігійних спільнот через
власні засоби комунікації (веб–сторінки, проповіді вищих
ієрархів, що доносяться до локальних релігійних спільнот
місцевими священиками, пасторами і т.д.) або через
ЗМІ. Релігійне духовенство користується авторитетом у
своїх прихожан, тому погляди перших, з того чи іншого
позарелігійного, соціального або політичного питання
мають неабиякий вплив на членів релігійної організації, а
через соціальну взаємодію – і за її межами також.
Враховуючи різноманіття комунікативних зв’язків
у релігійному середовищі та за його межами (таких,
що спрямовані на інші соціальні інститути) постає
необхідність їх аналізу, що зумовлює мету статті.
У статті використовуються дослідження зарубіжних
та українських учених. Зокрема, проблеми релігійної
комунікації вивчали: білоруська вчена Н. Б. Мечковская,
російські дослідники М. Ф. Желновакова та А. Царевський,
Е. Романова, українська дослідниця Ю. Лавриш. Проблему
впливу релігійного фактору на політику вивчали
американські вчені В. Р. Мид, Дж. Геллап, Д. Уолд Кеннет.
Слід уточнити використання окремих понять: «полі
тична інтенціональність» та «комунікативне середовище
релігійних спільнот». Політична інтенціональність
це відповідна спрямованість комунікативних актів.
Комунікативне середовище релігійних спільнот ми
розглядаємо як взаємовідносини між релігійними та
іншими суспільними суб’єктами, в основі яких лежать
комунікативні акти.
Дослідження політичної інтенціональності у кому
нікації релігійних організацій доцільно проводити,
визначивши основні її рівні. Відповідно, слід коротко
окреслити загальну модель комунікації, що формуватиме
порядок дослідження.
Розглянемо основні підходи до розуміння релігійної
комунікації. Як зазначають дослідники (релігії), в
релігійній практиці виокремлюють три напрямки
комунікації: від Бога – до людини; від людини – до Бога;
від людини – до людини [1, c. 224]. У контексті нашого
дослідження варто брати до уваги всі рівні комунікації,
але предметом статті буде тільки один із зазначених – це
«від людини до людини». Цей напрям комунікації занадто
узагальнений, тому необхідно його диференціювати.
В контексті нашого дослідження варто розглянути
схему, запропоновану М. Желноваковою, що полягає у
поділі релігійної комунікації на: осьову (спілкування
людини і бога), внутрішню (спілкування прихожан між
собою, священиком, між священиками, та між духовними
ієрархами), зовнішню (міжконфесійні відносини, зв’язки з
громадськістю та органами державної влади) [2]. «Осьова
комунікація» або спілкування із трансцендентним, не
входить у предмет, дослідження цієї сфери та не може
бути представленим у галузі політичної науки. Беручи
до уваги спілкування людей («від людини до людини»),
важливими є два аспекти. Перший полягає у формі тексту
(в широкому його значенні), яка (форма) визначатиметься
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церковними ієрархічними рівнями та авторитетністю
референта. Другий – у змісті тексту, який визначається
причиною комунікативної взаємодії, метою участі в ній
референтів та зовнішніми соціальними і політичними
обставинами.
Досліджуючи політичну інтенціональність в кому
нікативному середовищі релігійних організацій, найбіль
ший інтерес для нас становить другий аспект, тобто
зміст повідомлень референтів, тому що саме в ньому
розкривається соціальна та політична тематика. Зазначимо,
що основою релігійного спілкування є, як правило,
сакральне, трансцендентне. Проте релігія функціонує
в реальному соціумі, її носіями є члени суспільства,
звичайні люди із притаманними їм проблемами та
потребами, що в свою чергу відносяться до різних сфер:
релігійної, соціальної, політичної тощо.
Зовнішні соціально–політичні обставини формують
коло проблем, які постають перед суспільством і
виходять за межі релігійної практики та тематики
священного. Суб’єкти комунікації та характер їх
взаємовідносин форматують комунікативні процеси.
Враховуючи політичний контекст, це можуть бути такі
рівні комунікації: міжконфесійні відносини, зв’язки
з громадськістю, органами державної влади, органи
місцевого самоврядування тощо.
Міжконфесійні відносини передбачають комунікацію
між різними релігійними організаціями щодо релігійних,
правових, соціальних чи політичних питань у межах
територіальних, адміністративних, культурних формацій.
Беручи до уваги те, що релігійна тема є конфліктною,
успішніше й частіше такі комунікативні формати
виникають стосовно соціально–політичних проблем. На
рівні спілкування релігійних організацій із органами
державної влади та органами місцевого самоврядування
дискурс як правило торкається господарських, правових,
соціальних і політичних питань. Тому політичний
контекст в такому форматі є незначною.
У рамках нашого дослідження важливою є полі
тична тематика у комунікативному середовищі релігій
них організацій. Для релігійних організацій вона
актуалізується, як правило, в часи нестабільності,
конфлікту, появи гострих проблем у суспільстві та
державі. Сьогодні кожна релігійна організація прагне
поширити своє вчення, погляди, тлумачення того чи
іншого соціального та політичного феномена. Для такої
мети використовуються традиційні засоби комунікації:
офіційні повідомлення через власні ЗМІ, державні та
комерційні ЗМІ, соціальні мережі, а також через участь
у конференціях, круглих столах, роботі комісій, рад,
створених органами державної влади. Ці канали комунікації
одночасно
забезпечують
спілкування
релігійних
організацій зі своїми прихожанами, з іншими конфесіями,
а також з суспільством і органами влади, органи місцевого
самоврядування. Точка зору, висловлена представником
релігійної організації через ЗМІ, стає доступною широкому
загалу, в тому числі й позаконфесійній аудиторії. Цей
спосіб спілкування дозволяє вийти за комунікативні межі
релігійної організації, і таким чином впливати на думку
окремих людей або частини суспільства, сприяти пошуку
однодумців з тих чи інших питань. Такий вид комунікації
особливо ефективний у тому випадку, коли прихожани
не можуть спілкуватись і поширювати своє вчення через
технічні, географічні та інші комунікативні бар’єри.
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Комунікативне середовище релігійних організацій
включає і комунікацію релігійної організації з державними
структурами, що здійснюється і через такі канали: особисті
контакти, івент–комунікації, в тому числі, створення й
участь у діяльності робочих груп і комісій, комунікації
за допомогою каналів мас–медіа, наприклад, коментарі з
приводу того чи іншої дії влади або ситуації, що склалася
в соціальному житті суспільства [2].
У межах дослідження політичної інтенціональністі
комунікацій релігійних інституцій варто детальніше
розглянути проблему впливу релігійних організацій на
світогляд своїх прихожан, у тому числі їхні політичні
погляди. Ця тема досліджувалась у статті А. Царевського
«Релігійні організації США в міжкультурній комунікації».
Досвід США є цікавим для нас, так як модель державно–
церковних відносин в Україні, яка регламентує діяльність
релігійних організацій в суспільстві, формувалась за
прикладом США. А. Царевський аналізує проблему
внутрішнього комунікативного впливу в рамках певної
релігійної спільноти, який нав’язує людині ідеї і цінності,
притаманні цій релігії. У статті виокремлюються
2 рівні релігійності: поверхнева (зумовлена, наприклад,
соціальними причинами) і глибока (віра, що перетворює
людину зсередини, найважливішим мірилом якої
є здатність служити іншим людям). А. Царевський
підкреслює, що рівень впливовості церкви на світогляд
людини, на її участь у благодійній діяльності, відчутті
щастя залежить від глибини віри.
У цілому А. Царевський на прикладі США демонструє
взаємозв’язок ліберального законодавства щодо свободи
совісті в країні та впливу релігійних організацій на
суспільство та політику. Такої думки дотримувались і
такі вчені, як У. Р. Мід. Він, наприклад, вважає що, саме
протестантська «гілка християнської релігії в основному
сформувала національну ідентичність країни» [3];
Дж. Геллап говорить про лідерство церкви чи релігійних
організацій у списку найважливіших інститутів, що
користуються повагою у суспільстві, оскільки духовенство
здатне задовольняти потреби прихожан і розв’язувати
проблеми своїх громад; Кеннет Д. Уолд зазначає, що
церкви є інститутами, в яких люди набувають навичок
і розвивають здібності, що дозволяють їм ефективно
брати участь у демократичній політиці, іншими словами,
церкви є свого роду школами демократії [4]. Будь–який
вплив можливий лише в умовах комунікації. На думку
науковця, суттєвий вплив релігійних організацій, який
змінює світогляд людини, можливий у межах спілкування
всередині релігійних общин через проведення спільних
релігійних практик, заходів, конференцій тощо. Але
коли мова йде про велику релігійну організацію, то її
позиція, дії її представників і членів, безперечно, не лише
займають помітне місце, а й інколи суттєво впливають на
формування суспільної думки. Проте широкомасштабний
вплив можливий лише в складних соціально–політичних
умовах, коли інформаційний простір переповнений
різними фактами, часто суперечливими. Така ситуація
змушує людину, навіть не релігійну, у пошуках інформації
звертатись до авторитетної думки різних громадських,
політичних діячів, а також представників духовенства.
Не менш важливою є політична інтенціональність у
«зовнішніх» видах комунікацій релігійних організацій.
Оскільки на практиці інколи немає чітких меж у діалозі
між представниками різних конфесій, між релігійною
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організацією і органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, релігійною організацією
і громадянським суспільством. Мається на увазі, що
ці зустрічі є публічними і їх результат, як правило,
оприлюднений на офіційних веб–сторінках організацій
та установ, а також у ЗМІ. Крім цього, комунікація між
релігійними організаціями, або органами влади, часто є
можливою саме через посередництво мас–медіа, шляхом
повідомлення суспільству думки тої чи іншої сторони у
формі інтерв’ю, коментарів, промов тощо.
Яскравим прикладом політичної тематики релігійних
організацій є міжконфесійний діалог. Такий вид зовнішніх
комунікацій релігійних організацій може здійснюється
шляхом створення спільних рад, які передбачають
розв’язання поточних проблем релігійних організацій, які
стосуються законодавчого регулювання відносин держави
та релігійних організацій, свободи совісті, поточних
правових, господарських чи майнових питань. Проте
політичної інтенціональності комунікації спільних рад
релігійних організацій набувають, коли оприлюднюються
їхні рішення, звернення, заяви стосовно соціальних і
політичних конфліктів, політичних рішень та проблем у
суспільстві. Прикладом таких спільних рад в Україні є
Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (далі
ВРЦіРО) – частина громадянського суспільства, яка
представляє і духовні, і соціальні інтереси своїх прихожан.
Одним із прикладів ролі ВРЦіРО під час подій, що мали
місце на початку 2014 року, є її звернення до громадськості,
до провладних та опозиційних політичних сил з метою
запобігти ескалації конфлікту та сприяти мирному
розв’язанню проблеми [5]. Таким чином, простежуються
безпосередня участь релігійних організацій як складової
громадянського суспільства у соціально–політичному
конфлікті в державі.
Подібні заяви, звернення та дії представників релігій
них і міжконфесійних спільнот набувають політичного
сенсу, а саме – слугують стабілізації та врегулюванню
соціально–політичної кризи в державі. Звернення
представників релігійних організацій (окремо та від імені
ВРЦіРО) до громадськості, де неодноразово наголошували
про свою готовність стати посередником у переговорах між
представниками влади та представниками протестуючої
спільноти. Наприклад, настоятель УГКЦ на зустрічі
вищого релігійного духовенства з президентом та іншими
представниками виконавчої влади, яка відбулася ще на
початку політичної кризи зазначив: «Всеукраїнська рада
церков сьогодні хоче діяти як посередник. Очевидно, що
вирішення цієї ситуації перебуває у політичній площині.
У всіх є певні моральні зобов’язання перед суспільством і
перед народом» [6]. Пропозиція виступити посередником
і надати свою резиденцію на території Києво–Печерської
лаври у переговорах між владою та опозицією у цей гострий
момент конфлікту була запропонована Митрополитом
Володимиром УПЦ (МП) [7], що демонструє готовність
релігійного лідера виступити учасником політичних
переговорів щодо врегулювання критичної ситуації в
країні.
Прикладом участі релігійних організацій різних
конфесій у розв’язанні суспільних проблем є робота
їх представників у круглих столах і зустрічах. Вплив
на клімат в інформаційному просторі держави мали:
інтерв’ю, коментарі, промови на Майдані незалежності,
та в межах заходів своїх релігійних общин, які були
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опубліковані в ЗМІ. Не менше значення для послаблення
інтенсивності політичної кризи мали і дії ієрархів різних
конфесій. Мається на увазі відмова Патріарха Київського
і всієї Руси–України Філарета від ордену «За заслуги» І
ступеня, яким його нагородив Віктор Янукович [8]. Інший
випадок – Глава УГКЦ Блаженніший Святослав покинув
круглий стіл з питань розв’язання соціально–політичного
конфлікту, за участю трьох президентів України, оскільки
був незгодний з позицією деяких учасників зустрічі,
які ображали прихожан УГКЦ, а «також тих людей,
які стоять на Майдані» [9]. Звернення ВРЦіРО до
світової спільноти, до діючої влади із закликом зробити
все можливе для збереження миру та територіальної
цілісності України [10]. Варто зазначити, що участь у
широких круглих столах, зустрічах з представниками
органів влади є не результативним способом вирішення
проблеми, що лежить у соціально–політичній площині.
Таку саму думку озвучив у інтерв’ю для «Эхо Москвы»
настоятель Української греко–католицької церкви
Святослав (Шевчук), називаючи таку модель перемовин
«набором монологів» [9], Оскільки висловлення власних
позицій з тої чи іншої проблеми, навіть пропозиції щодо
врегулювання ситуації, на практиці залишається лише
на словах, не передбачать конкретних дієвих кроків до
врегулювання кризи [9].
Демонстрація політичної позиції релігійної органі
зації в кризовій ситуації в державі, робить їх учасниками
певного політичного процесу. Про їх залучення в політичне
життя свідчать і різні спроби утиску з боку органів влади
під час революційних подій, погрози і переслідування з
боку представників окремих церков у Криму, Луганській і
Донецькій областях. Політичної спрямованості комуніка
ція релігійних організацій набуває, коли вони позиціо
нують себе як посередники, або підтримуючи ту чи іншу
сторону, у соціально–політичному конфлікті, вступаючи
у діалог з усіма сторонами конфлікту заради відновлення
гармонії, справедливості й миру у суспільстві. Варто
зазначити, що суспільно значущий зміст має інформація,
артикульована представниками релігійних організацій,
яка представлена у їхніх ЗМІ, а також через публікацію
інтерв’ю, коментарів, виступів і промов духовних
ієрархів у мас–медіа. Активна комунікативна і соціальна
діяльність церков підвищує впізнаваність конфесій, які
безпосередньо брали участь у всіх протестах, допомагали
й підтримували учасників вищезгаданих подій в Україні.
Діалог із громадськістю також відбувається і через
соціальну, благодійну, культурну діяльність релігійних
організацій, що на власному прикладі показують шляхи
розв’язання соціальних проблем, прищеплюють певні
цінності своїм прихожанам і тим самим відіграють свою
соціальну роль у державі. Такі дії згодом підвищували
цінність та, відповідно, впливовість висловлювань
представників таких релігійних організацій. В мирний
час релігійність людини є її приватною справою, а вплив
релігій на суспільство є незначним, за винятком країн,
де існують державні релігійні організації (РФ, Греція,
Польща, Італія), або де релігійні організації можуть
виступати в якості лобістських структур (США).
На окрему увагу заслуговують комунікації релігій
них організацій на державному рівні. Такий діалог
існує як певна комунікативна система. У цьому
контексті доцільно звернутися до статті Є. В. Романової
«Особливості комунікативної взаємодії органів державної
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влади і релігійних організацій», де автор на прикладі
Російської Федерації описує три рівні в комунікації
органів влади і релігійних організацій: федеральний,
регіональний, місцевий [11, c. 304]. В основі взаємодії
громадськості, релігійних інститутів і органів влади
повинен лежати принцип колективної відповідальності,
що вимагає ділового партнерства і співробітництва
між громадськістю, фахівцями з релігійних питань,
релігійними організаціями, представниками виконавчої,
законодавчої влади та місцевого самоврядування. Метою
такої взаємодії є розвиток громадянської свідомості та
створення сприятливого культурного, релігійного та
суспільно–політичного клімату. Комунікативна взаємодія
органів державної влади і релігійних організацій має
бути спрямована на поширення у суспільстві відомостей,
знань про релігійну ситуацію, сприяння побудові
міжконфесійного діалогу, забезпечення безпеки та
дотримання прав і свобод громадян. Комунікативна
взаємодія регіональної влади та релігійних організацій
повинна здійснюватись за такими напрямками: 1) тісне
співробітництво зі ЗМІ з питань етноконфесійних відносин
і культурного розвитку; 2) взаємодія з прес–службами
органів державної влади різних рівнів; 3) моніторинг
суспільної реакції та ЗМІ у сфері державно–конфесійних
відносин; 4) аналіз етноконфесійної ситуації в регіоні
та країні, прогнозування тенденцій станів релігійно–
духовного простору; 5) співробітництво з експертами
та фахівцями в галузі релігійних відносин, підвищення
кваліфікації співробітників державних органів, що
займаються питаннями релігії; 6) розробка та побудова
моделі ефективної інформаційної взаємодії регіональних
і місцевих органів влади з різними релігійними групами
[11, c. 305].
Про політичний зміст у комунікації релігійних
організацій можна говорити і на міжнародному рівні, в
межах екуменістичного руху, чи стосовно міжнародних
політичних, соціальних, екологічних та інших проблем
у світі. Прикладом міжнародних міжконфесійних
комунікацій є звернення Конференції європейських
церков стосовно складної соціально–політичної кризи в
Україні та загрози війни з Росією, де мова йшла про те, що
деякі з лідерів цих церков – членів (Конференції) «роблять
все можливе, щоб закликати свої уряди, Європейський
Союз та інші багатосторонні установи активізувати
дипломатичні зусилля в цьому напрямку і забезпечити
міцність демократичного процесу в перехідний період»
[12]. Або ж звернення представників духовенства однієї
держави до світової громадськості, з метою привернення
уваги до гострих соціальних і політичних конфліктів у
своїй державі і отримання порад чи сприяння вирішенню
ситуації. Наприклад, звернення єпископів православної
церкви з приводу загрози війни в Україні з російським
агресором і заклик до світової спільноти з проханням про
допомогу у цей складний час [13]. А також звернення
духовенства УПЦ МП до президента РФ з метою
зупинення розділення України [14]. Заклики до всіх
сторін конфлікту щодо припинення насильства пролунали
і від Константинопольського патріарха Варфоломія І і
Папи Римського Франциска [15; 16]. Іншим прикладом
є зустріч державного секретаря США Джона Керрі з
представниками Всеукраїнської ради Церков і релігійних
організацій, під час якої він «відзначив величезну
миротворчу роль українського релігійного середовища
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під час подій на Майдані Незалежності». У рамках
цієї зустрічі Верховний архієпископ УГКЦ Святослав
(Шевчук) звернувся з проханням до державного секретаря
США «про міжнародну підтримку для українського народу
та української влади» [17]. Також прикладом служить,
зустріч з главами православних церков делегації ООН під
час її їхнього приїзду в Україну, з метою ознайомлення з
ситуацією, що склалася в країні в січні–лютому цього року
[18]. Ці факти дають змогу говорити про безпосередню
участь релігійних організацій у політичному процесі,
спрямованому на розв’язання конкретного конфлікту та
загрози ескалації насилля на світовій арені.
Ураховуючи вищесказане, слід сказати, що політич
на інтенціональність у комунікативному середовищі
релігійних організацій найчастіше присутня в часи
нестабільності, конфлікту, появи гострих проблем
в суспільстві та державі. Спрямування релігійного
комунікативного потенціалу на розв’язання проблем у
суспільстві може бути ефективним. Це можливо через
вплив на громадську думку, на політичні дії тих чи інших
сил у політиці, шляхом відповідної інтенціональністі
комунікації релігійних організацій з усім суспільством,
за межами своєї спільноти. Релігійні організації сприяють
розв’язанню суспільних проблем також і шляхом
поширення своїх поглядів на процеси, які відбуваються,
висловлення своєї позиції з тої чи іншої проблеми в
державі. Таким чином, релігійні інституції впливають на
думку окремих людей або частини суспільства, сприяти
пошуку однодумців з тих чи інших питань.
Вивчаючи проблематику політичної контексту у
комунікації релігійних організацій, ми вказали на основні
ознаки, за якими можна аналізувати комунікативний
простір, що розглядається у статті. Виявлення політич
ної інтенціональності у свою чергу пов’язано з рядом
актуальних питань, які стосуються взаємовпливу полі
тичних і релігійних інститутів, аналіз яких є перспек
тивним і має значення для політичних наук.
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Феномен «складності» та пошук
аутентичних демократичних процедур
Метою даної статті є виявлення залежності між характером
демократичних процедур та рівнем складності соціальної системи. Дається
дефініція категорії «складність» як внутрішньої закономірної властивості
системи, яка визначається не одним, а кількома важливими параметрами,
включаючи просторову структуру і якість процесів, які в ній відбуваються.
Аналізуються існуючі концепції демократій, робиться висновок про те, що їх
велика різноманітність є наслідком ускладнення самих соціальних систем. Якщо
для «простих» соціумів характерна безпосередня форма демократії, то з
ростом населення і процесом «ускладнення» соціальної структури, соціальних
інститутів, розгалуження класів і страт суспільства з’являється потреба
в представницькій формі демократії. Однак опосередковане волевиявлення
призводить до чисельних зловживань і, як наслідок, збоїв демократичних
механізмів.
Ключові слова: складність, соціальна складність, демократія, безпо
середня демократія, пряма демократія, представницька демократія,
електронний референдум.

С початком ХХІ століття, що через дві з половиною
тисячі років від останнього відомого нам факту
тривалого використання безпосередньої демократії,
знову з’являється можливість реалізації прямого
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волевиявлення громадян. Такий тривалий історичний
перерив пов’язаний із перманентним і незворотнім –
порівняно з давньогрецькими полісами – нарощуванням
складності суспільних відносин і соціальної структури.
Перехід від простого суспільства до складного обумовив
трансформацію процедур волевиявлення: на зміну
прямій демократії прийшла представницька. Рудименти
безпосереднього волевиявлення залишилися у вигляді
референдумів – витратних для бюджету всенародних
опитувань. І тільки завдяки впровадженню інформаційно–
комунікаційних технологій, які в повному обсязі здатні
зафіксувати величезне розмаїття думок, в наші дні
пряма демократія знову стає доступною. Референдуми
та голосування переходять в електронний формат,
що дозволяє реалізовувати виборче право з меншими
затратами.
Але тут постає питання доцільності й оптимальності
тієї чи іншої демократичної форми. Чи є пряма демократія
кращим варіантом, ніж представницька? Ймовірно так, але
у прийнятті рішень кожен керується власними інтересами,
не зважаючи на інтереси сусідів, що робить його вибір
раціональним та ірраціональним водночас: логічним та
виваженим для себе і не завжди таким для суспільства
загалом. Чи зможе виборець свідомо витримати баланс
інтересів і знайти «золоту середину» під час голосування,
не скочуючись у прірву крайнього егоїзму?
Слід визнати, що теорія демократії не має єдиного
наукового джерела. Її витоки простежуються в працях
теоретиків античності (Платон, Аристотель, Перикл,
Цицерон та ін.), Нового часу (Ш. Монтеск’є, Дж. Локк,
Ж.–Ж. Руссо), значний внесок у її становлення був
зроблений батьками–засновниками США (Т. Джефферсон,
А. Гамільтон, Д. Медісон, Дж. Джей, Б. Франклін).
Класичною є праця французького дослідника А. де Токвіля
«Про демократію в Америці» [1]. Помітними постатями
серед авторів теорії демократії є Дж. Стюарт Міль,
Дж. Дьюї, Ф. Ґаєк, Ю. Ґабермас, Дж. Ролз, Й. Шумпетер,
Ф. Шміттер тощо.
Беручі до уваги велику кількість підходів до розуміння
терміну демократія, а саме – ліберальні, консервативні,
популістські, анархістські, комуністичні, плюралістичні,
елітарні тощо можна констатувати наявність жвавої
дискусії в науковому середовищі останні сто років. За
підрахунками Д. Кольє і С. Левитського, політологи
виокремлюють до 550 типів, підтипів і відповідних
визначень демократії [2]. Якщо зібрати до купи
найрозповсюдженіші підходи до сприйняття цього
феномену, то отримаємо наступний, але далеко не повний
перелік: класична ліберальна теорія (Н. Боббіо, Б. Спіноза,
Ж.–Ж. Руссо, К. Ясперс), концепція християнської
демократії (Лев XIII, Пій XI, В. фон Кеттелер, Л. Стурцо),
плюралістична демократія (Г. Ласкі, Д. Труман, Р. Мертон,
А. Бентлі, Б. Гросс, Р. Даль, В. Корнхаузер, Ч. Ліндблом,
Н. Полсбі, Г. Уоллес), концепція елітарної демократії
(Дж. Д’юі, Г. Моска, В. Парето, М. Острогорський,
Й. Шумпетер, І. Ільїн), консоціативна демократія
(А. Лейпхарт, Д. Аптер), корпоративна демократія
(А. Берлі, Г. Мінс, В. Ратенау, Р. Михельс), партисипітарна
демократія (К. Пейтман, К. Макферсон, Дж. Циммерман,
П. Бахрах, Б. Барберта), марксистське розуміння демократії (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін), партійно–
плебісцитарна теорія демократії (М. Вебер), економічна
теорія (Е. Даунс), поліархія (Р. Даль), теорія «дефектної
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демократії» (В. Меркель, А. Круасан), модель легальної
демократії (Р. Нозік, Ф. Хайєк), ринкова демократія
(В. Клінтон), концепція рефлексуючої демократії
(А. Етціоні), ідея деліберативної (анархістської) демо
кратії (Ю. Ґабермас), технодемократія (М. Бунге), інфор
маційна демократія (М. Рокар) тощо. Навіть, простий
перелік концепцій надає уяву про складність сучасних
демократичних процесів.
Серед вітчизняних дослідників демократичного
врядування слід відзначити таких науковців, як Ф. Бара
новський, М. Буник, А. Грамчук, Н. Гедікова, В. Дергачов,
М. Лукашевич, Ф. Рудич. Зокрема, у напрацюваннях
Н. Грицяк, А. Колодій, В. Мартиненка демократичність
врядування пов’язується із розширенням участі громадян
в управлінні державними і місцевими справами.
Водночас, у досить багатому масиві літератури
з питань демократії усталеною є думка про те, що
пряма демократія може добре функціонувати лише
там, де в процес залучено віднесено небагато людей; у
великомасштабному суспільстві як стабільна система
управління вона не працює, і її місце займає демократія
представницького ґатунку [3, с. 92]. Але ідея про те,
що зростаюча соціальна складність може автоматично
призвести до ренесансу безпосереднього волевиявлення,
поки не знайшла свого всебічного обґрунтування.
Метою статті є виявлення залежності між харак
тером демократичних процедур й рівнем складності
соціальної системи.
«Складність» – ось термін, який найточніше
окреслює процес прийняття загальнодержавних рішень.
Під складністю в загальному сенсі слова розуміється
властивість, обумовлена внутрішньою закономірністю
системи, яка визначає не один, а декілька важливих
параметрів, включаючи просторову структуру та якість
процесів, що в ній відбуваються.
Конкретизуючи поняття складності додатковим
означенням «соціальна складність», Н. Луман моделює
специфічну конфігурацію, яка склалася в суспільних
відносинах у сучасних постіндустріальних суспільствах
у тому вигляді, в якому її сприймають самі суб’єкти
соціального буття. В основі його уявлень лежить гіпотеза
про те, що соціальні групи з часом модифікують свою
організаційну структуру у відповідності з логікою
наростаючої диференціації [4, с. 166].
Термін «складність» в тому сенсі, в якому його
використовують для розгляду теоретичних питань,
не описує його об’єктивні властивості природних та
соціальних явищ. Не визначають цей термін й складні
об’єкти, протилежні простим об’єктам. Скоріше, цей
термін відсилає до царини пізнання, до когнітивних
ситуацій, в яких опиняються суб’єкти – як індивіди, так
і соціальні групи. Відношення, які суб’єкти будують та
проецирують на оточуюче середовище в намаганнях
самоорієнтації, тобто впорядкування прогнозування,
планування або маніпулювання, будуть обумовлюватися
обставинами більш або менш «складними».
Якщо подивитись на проблему абстрактніше, то в
двох словах можна вичерпано охарактеризувати будь–яке
явище: «просто» або «складно». Як приклад візьмемо
чотири пункти, котрі Д. Дзоло надає для окреслення умов
«складності»:
1. Чим ширше масштаб можливих варіантів вибору та
чим більша кількість параметрів, що мають бути взяті до
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уваги суб’єктами в своїх намаганнях вирішення проблем
знання, адаптації та організації, тим «складніше» їх
оточуюче середовище.
2. Чим «складніше» стає оточуюче середовище, тим
сильніше взаємозалежність параметрів. Трансформація
значення одного з параметрів неминуче ускладнює
завдання пізнання (та дії). В цьому випадку для організації
середовища й управління ним необхідний більший обсяг
інформації.
3. Третій елемент «складності» пов’язаний з неста
більністю або турбулентністю середовища і тенденцій
його параметрів змінюватися за швидкими та неперед
бачуваними траєкторіями. Цей аспект «складності» має
динамічну природу, адже пов’язаний з процесами, що
приводять до переходу від порядку до безпорядку (до
революції, хаотичної еволюції, катастрофічної біфуркації
тощо) або, що ще більш важливо, до виникнення порядку
з безпорядку.
4. Четвертим аспектом складності, який охоплює
всі попередні, є те, що суб’єкти дії досягають стану
когнітивної циркулярності. Такі суб’єкти усвідомлюють
«складність», з якою доведеться зіткнутися при спробах
пояснити та спрогнозувати явища зовнішнього середовища
у відповідності з лінійними (тобто монокаузальними,
монофункціональними або простими) схемами, саме
умови їх спільних відносин з середовищем. Насправді
труднощі виникають при врахуванні пізнавальної
діяльності, спрямованої на соціальне конструювання
цього середовища. Відповідно, суб’єкти враховують
ту обставину, що вони не можуть визначити своє
середовище в об’єктивних категоріях. Тобто суб’єкти не
можуть нейтралізувати хибність власної пізнавальної
діяльності та, якщо йти по колу, не можуть визначити
самих себе без звернення до складності та турбулентності
зовнішнього середовища, яке з часом починає визначати
та модифікувати пізнавальну діяльність суб’єктів. Таким
чином, суб’єкти опиняються в ситуації епістемологічної
«складності» [5, c. 98].
У класичній соціологічній спадщині (Г. Спенсер,
Е. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Н. Луман тощо)
пануючою є гіпотеза, що соціальна складність є наслід
ком природної еволюції суспільств. І хоч ця гіпотеза,
в цілому, вважається обґрунтованою, Д. Дзоло бере
під сумнів саму еволюціоністську основу «соціальної
складності». З його точки зору більш важливими є аналіз
реального рівня «складності» сучасних нам політичних
систем, відгалуження цього розвитку та питання про
те, чи буде цей рівень найближчим часом зростати чи
зменшуватись.
Інтерпретації терміну «соціальна складність» нам
допоможуть наступні чотири тези Д. Дзоло:
1. В постіндустріальних суспільствах з високим
рівнем поділу праці і функціональної диференціації
«соціальна складність» проявляється у вигляді семан
тичної дискретності мов, сенсів, прийомів та цінностей,
що реалізуються в кожній з підсистем та їх подальшої
диференціації. Всім підсистемам властива тенденція до
спеціалізації та до функціонування на засаді власних та
автономних кодів, котрі відрізняються від кодів інших
підсистем. Значення події, яка відбилася в одному
соціальному середовищі (наприклад релігійний досвід),
неможна передати в поняттях, релевантних для досвіду
іншого середовища (наприклад, партійної номенклатури,
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олімпійських змагань, хімічної лабораторії). Різні досвіди
принципово не можна порівнювати.
2. Поруч із тенденцією до автономізації функціо
нальних кодів існують явища наростаючої взаємоза
лежності різних підсистем. Ці явища є вимогою для
координації дії підсистем в рамках більш ширшого
соціального порядку. Дослідження різних форм, що
приймаються цією взаємозалежністю, розкриває дифузну
та поліцентричну діяльність, яка має тенденцію до
руйнування ієрархічних структур.
3. Диференціація досвіду спонукає до соціальної
мобільності. На місце консервативного суспільства
приходить плюралізм соціальних просторів, що
регулюються умовними та гнучкими критеріями.
Зникнення обмежень, які несуть традиція, стратифікація
та локалізація, веде до значущого прискорення соціальних
змін. Моральний політеїзм та широко розповсюджений
скептицизм приходять на зміну інституціолізованим
колективним віруванням, існування яких забезпечує
політичний примус.
4. З точки зору індивідуальних суб’єктів (або
систем), збільшення рівнів диференціації веде до
більшої «безособовості» й «абстрактності» суспільних
відносин. Розмаїття досвіду нарощується, але самі види
досвіду безпосередньо формують функціональні потреби
або очікування. Індивіди, що надають або отримують
спеціалізовані послуги в рамках більш диференційованих
ролей, становляться все більш взаємозамінними в рамках
цих ролей [5, c. 107].
Із наведених міркувань логічно випливають дві
гіпотези щодо «наростаючої складності».
Перша з них стосується перманентного розвитку
наукових досліджень і зростання згенерованих цим
процесом знань в наукових підсистемах та поза ними.
Ці знання не зменшують, як слід би було очікувати,
а навпаки, збільшують складність оточення, в якому
функціонують сучасні соціуми. Ця гіпотеза тісно пов’язана
з меседжем Т. Куна і М. Хессе: зростання наукового
знання відбувається не у відповідності з раціональними
критеріями в сенсі логічної цілісності, несуперечливості
та органічної еволюції теорій. Це зростання, навпаки,
носить сегментарний та дискретний характер.
Другу гіпотезу можна сформулювати наступним
чином: розвиток технологій, особливо електронних
та інформаційних, є не просто черговим фактором
зростання «соціальної складності», але й дуже потужним
каталізатором цього зростання. Це обумовлено тим,
що найновітніші технічні інновації мають особливу
прихильність до рефлексивного додатку до біологічних,
антропологічних, когнітивних характеристик особистості
тощо. Центральну роль цього зворотного зв’язку грає
інформаційна революція з її процесами розвитку
робототехніки, телематики та мультимедійних засобів.
Переходячи далі до визначення специфіки демо
кратичних механізмів у «складних соціумах», слід,
насамперед, вказати на процес функціональної диферен
ціації та пов’язаному з цією диференціацією зникненню
єдиного стрижня. В складних соціумах мораль і політика
отримують вираження в чітко диференційованих сферах
досвіду та підпорядковані кодам, які не можна накладати
один на одного, не ризикуючи при цьому порушити
їх функціональність. В таких суспільствах наростає
семантичний розрив між сферою політики та сферою
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моралі. Критерії прийняття управлінських рішень
не сумісні з критеріями, прийнятими в традиційних
етичних системах. Цю думку можна сформулювати
точніше: прийняття рішень характеризується відсутністю
безпристрасності та універсальності, а одним з самих
суттєвих аспектів політичної влади є саме відсутність
моральної основи. Партикуляризація конфесійних,
расових, етнічних, кланових, культурних, мовних підстав
для самовизначення особистості не лише призводить до
кризи ідентичності, але й руйнує єдину логіку політики.
Вона сама стає строкатою, в ній дуже важко виявити
загальний смисловий стрижень.
Як приклад визначення демократії в «складному»
соціумі можна навести наступне: «Демократія в складному
суспільстві, – висловлюється С. Ліпсет, – може бути
визначена як політична система, що забезпечує регулярну
конституційну можливість зміни урядовців, і соціальний
механізм, що дозволяє максимально великій частині
населення впливати на прийняття основних політичних
рішень, шляхом вибору між претендентами на зайняття
політичних позицій» [6, c. 27].
Слід враховувати, що «наростаюча складність»
призвела до того, що реальні демократії сучасності значно
відрізняються від деонтологічних уявлень про демократію
як таку. Російський політолог Л. Сморгунов пропонує
розводити ліберально–демократичні та радикально–
демократичні режими [7, c. 59]. Для «простішої» харак
теристики сучасної демократичної держави Р. Даль
та Ч. Ліндблом запропонували вживати концепт
«поліархія», який змістовно вказує на набір політичних
інститутів, необхідних для повномасштабної демократії
[8, с. 8]. «У країнах, що не отримали у спадщину досвід
функціонування конкурентної політики, – вказує
Р. Даль, – перетворення гегемонії на поліархію залишиться
вірогідно тривалим процесом, для реалізації якого
знадобиться декілька поколінь» [9, с. 37].
Для транзитних соціумів, як зазначають представ
ники так званого процедурного підходу (Г. О’Доннелл,
Ф. Шміттер, Т. Карл, А. Пшеворський, Х. Лінц), характерні
взаємозв’язок конкуруючих еліт, свідомий вибір ними
в процесі політичного торгу будь–яких організаційних
форм і інститутів такого політичного устрою, який би був
для них прийнятним. Свого часу було прийнято вважати
критерієм демократичності держави «проведення не
менше трьох послідовних вільних політичних виборів»
[10, с. 9]. За цією ознакою, навіть у другій половині
ХХ ст. по–справжньому демократичними визначалися
всього близько 30 держав світу [9, с. 14]. Щодо держав
з гібридними формами демократії, що належать
«третій хвилі» демократизації, то ці проміжні форми
політичних режимів мають величезний перелік означень:
«напівавторитарний режим», «змагальний авторитаризм»,
«новий авторитаризм», «напівдемократія», «керована
демократія», «неповна демократія», режим «домінуючої
влади» або «керованого плюралізму» тощо.
Зрозуміло, що демократичність держави і суспільства
визначається, насамперед, рівнем розвитку народовладдя,
тобто тим, наскільки реально існуючі процедури
виявлення і здійснення волі народу впливають на
управління державними та суспільними справами.
Виборці зазвичай віддають перевагу політиці, яка,
з їх точки зору, найбільш відповідає загальному й
індивідуальному благу та інтересам держави. Але це не
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має надихати оптимістичним відношенням до демократії.
Складність полягає в тому, що ключовими є слова «з їх
точки зору».
Виборці майже ніколи не ускладнюють собі життя,
роблячи наступного кроку, а саме: не задаються питанням
«Чи є моя фаворитна політика ефективним засобом
для досягнення спільного інтересу?». Як і в релігії, в
політиці погляди засновуються на вірі та переконаннях.
Політичні та економічні омани впливають на всіх, до кого
застосовується заснована на них політика, навіть на тих,
хто розуміє, що ці омани такими і є.
На думку Б. Каплан, не існує добре функціонуючих
демократій, через захоплення законодавчої гілки групами
інтересів. На практиці існуючі представницькі демократії
не виконують своїх функцій – виборці отримують не ту
політику, до якої вони прагнуть, а ту, яку проводять, часто
без огляду на їхню волю, обрані ними посадовці [11].
На жаль, в практичній площині відбувається саме так.
Представницькі функції розчиняються під впливом майже
необмежених повноважень та мізерною відповідальністю
за скоєні вчинки. Єдина функція виборців на практиці – це
розподілення квот у владу конкуруючих політичних сил.
«Мені важко повірити, – зізнається Г. Беккер, –
що більшість виборців систематично помиляються
відносно наслідків таких мір, як податкові квоти та
мито, що застосовуються протягом довготривалого часу.
Замість цього я віддаю перевагу думці, що очікування
виборців відносно наслідків, як мінімум тих заходів, що
застосовуються протягом довгого терміну, не засновані
на упередженнях. Виборці можуть переоцінювати
безповоротні збитки (dead weight loss) деяких заходів,
недооцінювати безповоротні збитки інших дій, але
в середньому їх уявлення вірні» [12, c. 38]. Інакше
кажучи, вперте відтворення системних помилок у
державних рішеннях є наслідком не волі громадян, яки
за них голосували, а, скоріше, викривлення цієї волі
можновладцями. Така ситуація уможливлюється лише
за умов суттєвого розриву у діях останніх з джерелом їх
призначення на владні посади. А. Блайндер зневажливо
висловлювався щодо «слухняного конгресу, який з
неприйняттям відноситься до логіки, однак з повагою – до
опитувань суспільної думки» [13, с. 43].
Таким чином, поширення представницької форми
волевиявлення у складних соціумах призводить до
чисельних викривлень та спотворень, що дискре
дитують саму ідею демократії. І дійсно: в сучасних
постіндустріальних суспільствах демократія знаходиться
під впливом безпрецедентних еволюційних стресів. Ці
стреси стають настільки потужними, що можливість
пояснити ідею «представницької демократії», або хоча
б виокремити якийсь сенс з тієї концепції, викликають
утруднення. Багато таких понять, як «консенсус»,
«суспільне благо», «суспільна думка», «народний суве
ренітет», «контроль», «участь», «плюралізм», «партійна
боротьба» на практиці давно втратили зв’язок з цін
ностями, які вони колись несли.
З іншого боку, в політичній культурі Європи
затвердилися фундаментальні засновки, що уможлив
люють реалізацію представницької демократії, а
саме: суверенітет, раціональність вибору, моральна
автономія індивіда тощо. На думку Д. Дзоло, необхідно
розробити теорію представницької політичної системи,
здатної відповідати рівню «складності», досягнутому
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індустріальними суспільствами в умовах інформаційної
революції, теорії, що враховує еволюційні ризики, з якими
стикається в цих суспільствах демократія.
Сподіваємось, така теорія зможе надати відповіді на
актуальні питання, що турбують нас з приводу метаморфоз
демократії в практичній площині. Однак, на нашу думку,
суспільство зараз має на меті побудову безпосередньої,
прямої демократії, з елементами представництва інтересів,
а не навпаки. Можливість приймати рішення через
електронні референдуми повертає нас до поліархічних
канонів політичного врядування, які прослідковуються
після епохи «ускладнення» соціальних інститутів та
збільшення обсягу інформації. Прогрес у швидкості
обміну та адресній індивідуальності комунікаційних
каналів ставить під питання доцільності існування
посередників у розподіленні ресурсів та соціальних благ.
Висновки. Підсумовуючи матеріал, слід зазначити,
що в сучасному соціально–політичному знанні існує
розгалужений дискурс з розуміння «складності» як
явища. З одного боку, під складністю мається на увазі
властивість, яка обумовлена внутрішньою закономірністю
системи, що визначає не один, а декілька важливих
параметрів. З іншого боку, цьому терміну приписується
суб’єктивне значення. Вважається, що він в більшій мірі
стосується царини пізнання, когнітивних ситуацій, в яких
опиняються суб’єкти: впорядкування, прогнозування,
планування або маніпулювання, будуть в залежності від
обставин більш або менш «складними».
Варто зауважити про відносність «складності» в
історії людства, а саме античний соціум є «простим» для
суспільства постмодерну, й водночас «складним» стосовно
первісного ладу. Демократія, зароджується в період
грецької античності і реалізується в безпосередній формі.
З процесом «ускладнення» функціонування соціальних
інститутів, взаємозв’язків суб’єктів, розгалуження класів
суспільства та зростання кількості населення постає
потреба в представницькій формі демократії. Процес
науково–технічної революції (ще більше «ускладнення»
суспільства) на інформаційному етапі призводить
до зворотної дії – повертання від посередництва в
волевиявленні до прямого впливу на владу, формуванню
міцних громадянських опозиційних інститутів. Про
цедури реалізації виборчого права змінюються з часом
під впливом прогресивного розвитку комунікаційних
технологій та швидкості обміну інформацією. Цей факт
свідчить про циклічність розвитку соціальних відносин.
Беручи до уваги плюси і мінуси обох форм демократії,
можна дійти висновку, що найкращим варіантом
управління суспільством є поєднання безпосередньої
демократії з народним представництвом та використання
у політичній практиці найкращих рис кожної з цих
двох форм. Як приклад інструментарію реалізації цих
процедур можна привести електронний референдум. На
нашому етапі «складності» соціального функціонування
найбільші можливості для застосовування такої прямої
демократії, впливати на рішення та контролювати
публічну владу, мають громадяни країн, з високим
індексом децентралізації публічної влади.
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Phenomenon of «complexity» search for authentic
democratic procedure
The mechanisms of political expression of will have evolved throughout the
human’s history, starting from the Greek city–states and ending with the practice of
e–democracy. At the same time, with the complexity of the social structure, democratic
procedures also become more complex, transforming from a straight, direct to the
representation and mediated forms. The purpose of this Article is to identify the
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dependence between the nature of the democratic procedures and the level of
complexity of the social system. A definition of «complexity» category as the internal
laws of the system properties, defined by not one, but by several important parameters,
including the spatial structure and quality of the processes that take place in it, is
given. The existing concepts of democracy are being analyzed, and it is concluded
that their great diversity is a consequence of the complexity of the social systems
themselves. If the «simple» societies are characterized by a form of direct democracy,
with population growth and the process of «complexity» of the social structure, social
institutions, branching classes and strata of the society there is a need in the form of
the representative democracy form. However, an indirect expression of the will leads
to many abuses and, as a result, failure of democratic mechanisms. The functionality
of the representative democracy in practice proved to be viable for many decades,
mainly in the form of bureaucracy, but to take it as the final stage in the evolution of
social relations is not necessary. As a result of the scientific and technical progress (i.e.
further «complications» of the society) there appears a technical opportunity to return
to the direct democracy (e–referendums), in connection with which there is a question
about the feasibility of such a reduction. Direct implementation of the citizens’ direct
influence on political decision–making depends on the level of pragmatism, which
does not allow understanding the complexity of the state functioning due to the general
collective forms of interaction.
Keywords: complexity, social complexity, democracy, direct democracy,
representative democracy, e–referendum.
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Стан глобалістичної свідомості
на сучасному етапі світового розвитку
Досліджено особливості сучасного розвитку екологічної, соціально–
економічної та гуманітарної складових глобалістичної свідомості населення
на основі аналізу даних міжнародних соціологічних опитувань, проведених
дослідницькими центрами «Pew Research Center», «World public opinion» та
«CCGA». Виявлено нижчий ступінь підтримки обмежень парникових викидів у
країнах, які є найбільшими джерелами таких викидів у порівнянні з більшістю
інших країн зі значно скромнішими обсягами щорічних забруднень парниковими
газами.
Обґрунтовано
необхідність
активного
сприяння
усвідомленню
громадянами розвинених держав переваг становлення справедливої глобальної
економічної системи, детального інформування європейців про конкретні
способи підвищення ефективності підтримки країн, що розвиваються,
вирівнювання глобального економічного розвитку, формування відповідних
політичних вимог до зовнішньої політики національних урядів. Доведено
недостатність існуючого рівня розвитку глобалістичної свідомості людства
для справедливого подолання більшої частини глобальних викликів.
Ключові слова: глобалістична свідомість, світовий розвиток.

Трансформація політичної культури людства відбу
вається під значним впливом глобалістичної свідомості,
на рівні якої утворюється ціннісно–емоційне підґрунтя
глобального політико–культурного розвитку. Екологічні,
соціально–економічні, гуманітарні та інші зміни в
характері глобалістичної свідомості населення світу
знаходять відображення на світовій політичній культурі,
особливостях суспільної політичної участі і діяльності
глобального рівня, що підкреслює високу актуальність
детального аналізу сучасного стану глобалістичної
свідомості людства, її основних складових частин.
На дослідженні стану суспільної свідомості в світі
зосередилися В. Андрющенко, Ю. Кулагін, Л. Сморж, інші
вчені. Тенденції розвитку світової політичної свідомості
та політичної культури вивчали О. Бабкіна, В. Горбатенко,
Л. Нагорна, Ю. Шемшученко, інші дослідники. Проте,
сучасний стан розвитку глобалістичної свідомості в світі
залишається недостатньо проаналізованим.
Метою статті є дослідження стану глобалістичної
свідомості на сучасному етапі світового розвитку. До
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цілей статті слід віднести послідовний аналіз екологічних,
соціально–економічних та гуманітарних характеристик
сучасного розвитку глобалістичної свідомості людства.
Глобалістична свідомість є специфічною формою
суспільної свідомості, що відображає ставлення до
глобальних проблем, їх причин, тенденцій, наслідків,
можливих шляхів розв’язання [1]. Однією з найваж
ливіших світових проблем, відбиття яких охоплюється
екологічною складовою глобалістичної свідомості
є глобальне потепління, спричинене кліматичними
змінами, розширення масштабів затоплень, повеней,
пожеж, ураганів, багатьох інших стихійних лих.
Особливості суспільного ставлення до глобальних змін
клімату стали предметом соціологічного дослідження,
проведеного «Pew Research Center» у 40 країнах світу у
період з 25 березня по 27 травня 2015 р. Згідно результатів
опитування, більше трьох чвертей (78%) респондентів
підтримують підписання їх країною міжнародної угоди
про обмеження викидів парникових газів від спалювання
нафти, природного газу і вугілля, що засвідчує достатньо
високий рівень підтримки світових заходів, потрібних для
подолання кліматичних проблем, наявність у переважної
більшості опитаних мотиваційних ознак кліматично–
прогресивної глобалістичної свідомості [2].
Разом з тим, лише 54% респондентів вважають зміни
клімату серйозною глобальною проблемою, що ставить
під сумнів глибоке розуміння переважною більшістю
опитаних сутності сучасних кліматичних тенденцій
[2]. Таким чином, майже чверть (24%) опитаних
підтримують скорочення викидів вуглецю, але не надають
кліматичним загрозам серйозного значення, що може
свідчити про низький рівень усвідомлення справжніх
причин необхідності обмежень парникових викидів.
Очевидно, в умовах обмеженої інформованості відносно
сьогоднішніх та можливих майбутніх наслідків змін
клімату, респонденти, сумніваючись у гостроті потреби
скорочення викидів СО2, керуються почуттям перестороги,
віддають перевагу принципу обережності заради захисту,
що виявляється у невпевненій, нерішучій підтримці вкрай
необхідних екологічних кроків.
Подібна невпевненість стає причиною слабкості
суспільних вимог до керівництва держав стосовно
скорочення парникових викидів. Більшість населення
схвально ставиться до таких екологічних обмежень,
проте, як правило, не висуває рішучих вимог до урядів
своїх держав щодо їх практичної реалізації, що позбавляє
політичні еліти належної зацікавленості у проведенні
ефективної екологічної політики.
Виходячи з того, що імперативною ознакою гумані
заційного типу глобалістичної свідомості є розуміння
значення глобальних проблем, яке передбачає визнання
їх серйозності, значимості для всього людства, приходимо
до висновку про невідповідність поглядів респондентів,
які не вважають кліматичні зміни серйозною глобальною
проблемою, оціночним рисам кліматично–прогресивної
глобалістичної свідомості. Отже, за ставленням до
змін клімату, до означеного типу глобалістичної
свідомості можуть належати не всі 78% респондентів,
які підтримують обмеження парникових викидів, а лише
54% опитаних, котрі мають розуміти навіщо насправді
потрібні відповідні обмеження.
Ймовірна приналежність 12% респондентів, які вис
тупили проти обмежень викидів вуглецю до кліматично–
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традиційного чи кліматично–деструкційного типів
глобалістичної свідомості, а також неспроможність
визначитися з відповіддю 10% опитаних, що можуть бути
носіями її кліматично–нейтрального типу, підтверджує
потребу кардинального перегляду значною частиною
людства своїх переконань відносно значення глобального
потепління та шляхів подолання проблем, пов’язаних зі
зміною клімату [2].
Значний науковий інтерес викликають особливості
ставлення до доцільності корегування кліматичних змін
з боку населення тих країн, що здійснюють найбільші
парникові викиди і екологічна політика яких відповідно
найбільш помітно впливає на стан клімату на планеті. За
даними міжнародної аналітичної організації «Edgar», що
системно досліджує світові проблеми змін клімату, до
п’ятірки країн з найбільш масштабними обсягами викидів
парникових газів належить Китай, США, Індія, Росія та
Японія [3].
Згідно результатів вищеописаного міжнародного
соціологічного опитування, організованого «Pew Research
Center», респонденти чотирьох з п’яти наведених країн
(окрім Японії), на долю яких припадають найбільші
частки парникових викидів, висловлюють нижчу за
середню у 40 країнах підтримку підписання урядами їх
держав кліматоохоронних міжнародних угод та посилення
обмежень викидів парникових газів в межах міжнародних
зобов’язань (див. табл.) [2].
Таблиця

Країни, що розвиваються мають
робити більше для вирішення
проблем глобального потепління,
ніж розвинені країни

Середній
показник
сорока країн

Розвинені країни мають робити
більше для вирішення проблем
глобального потепління, ніж
країни, що розвиваються

Країна

Засудження обмежень викидів
парникових газів в межах
міжнародних зобов’язань

Підтримка
способів
подолання

Підтримка обмежень викидів
парникових газів в межах
міжнародних зобов’язань

Рівень суспільної підтримки подолання світових
кліматичних проблем за даними соцопитування
дослідницького центру «Pew Research Center»,
проведеного у 40 країнах, %
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50
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58
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43

N
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Китай

71

16

56

33

США

69

24
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Індія
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13

44
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Росія

65

17

58
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В середньому майже три чверті (72%) опитаних
у п’яти зазначених країнах підтримують обмеження
парникових викидів, що є суспільно–політичною
основою для практичного запровадження запропонованих
природоохоронних обмежень. Втім, вказаний показник
є на 6% нижчим за усереднені соціологічні дані по
40 досліджуваних державах, що засвідчує нижчий ступінь
підтримки обмежень парникових викидів у країнах, які
є найбільшими джерелами таких викидів у порівнянні з
більшістю інших країн зі значно скромнішими обсягами
щорічних забруднень парниковими газами. Окрім того,
у чотирьох країнах, де спостерігаються найбільші в світі
парникові забруднення атмосфери, зафіксовано істотно
вищий за загальний середній рівень засудження обмежень
парникових викидів. В цілому, середній ступінь протидії
збереженню існуючого стану клімату у п’яти наведених
державах є на 4% вищим за середній загальносвітовий
показник.
Причиною виявлених диспропорцій, вірогідно, є
суспільна пріоритетність національних економічних
інтересів над інтересами глобального довкілля,
жадібність до покращення індивідуальної чи національної
комфортності життя за рахунок деградації світової
екологічної системи, що в кінцевому підсумку призводить
до значного погіршення якості життя як у національному,
так і в глобальному вимірах. Так, найслабша підтримка
обмежень викидів парникових газів спостерігається
у багатій на викопні енергоносії Росії, енергоємна
економіка якої орієнтована на видобуток, споживання й
продаж іншим країнам значних обсягів природного газу,
нафти і вугілля. Найсильніша протидія запровадженню
обмежень викидів вуглецю зафіксовано у США, які досі не
спромоглися виконати вимоги Кіотського протоколу і не
рідко виявляються жертвою все більш потужних ураганів,
смерчів та інших руйнівних наслідків кліматичних змін.
Відносна слабкість природоохоронних вимог гро
мадськості тих держав, що належать до найбільших у
світі вуглецевих забруднювачів створює складні політичні
перепони на шляху справедливого обмеження ними
масштабів спалювання нафти, вугілля і природного газу,
стає однією з основних причин продовження щорічного
збільшення обсягів світових парникових викидів,
істотного прискорення глобальних кліматичних змін.
Таким чином, відносно низький рівень компетентності
населення стосовно необхідних напрямків екологічної
політики спричиняє тенденційне загострення світових
екологічних загроз у вигляді швидких і вкрай небезпечних
змін клімату.
Важливий інтерес викликає вплив економічних чин
ників на формування екологічної складової глобалістич
ної свідомості. У розвинених державах, позначених в
таблиці як «R» (країни Північної Америки, Західної
Європи, Австралія, Ізраїль і Японія), підтримка обмежень
парникових викидів є суттєво вищою, ніж у країнах, які
розвиваються («N»), що виявляється як у загальносвітових
показниках, так і в масштабі п’яти виділених держав.
Засудження природоохоронних заходів є однаковим в обох
групах країн, за виключенням п’яти держав – найбільших
світових забруднювачів, серед яких розвинені країни
відзначаються вищим ступенем протидії захисту клімату
за рахунок нетипових цій групі показників США.
В цілому, результати опитування підтверджують, що
належний економічний розвиток, рівень матеріального

313

Випуск 114

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

забезпечення,
освіченості
населення
виступають
вагомими факторами формування екологічних поглядів,
забезпечують високу суспільну пріоритетність значимості
глобальних кліматичних змін. Натомість у більшості
бідних держав, особливо стурбованих проблемами
соціального захисту, за виключенням найуразливіших
до змін клімату країн Африки і Латинської Америки,
обмеження викидів парникових газів характеризується
значно меншою актуальністю для суспільства. З цього
випливає висновок про необхідність посилення світового
стимулювання соціально–економічного розвитку країн,
що розвиваються в інтересах формування кліматично–
прогресивної глобалістичної свідомості людства та
дієвого подолання глобальних кліматичних викликів.
Як передбачає гуманізаційна глобалістична свідомість,
розв’язання проблеми кліматичних змін потребує активної
участі усіх без виключення країн світу незалежно від
рівня їх економічного та соціального розвитку. Між тим,
враховуючи, що розвинені країни сукупно здійснюють
найбільші в світі обсяги парникових викидів та мають
значні фінансово–економічні можливості для провадження
ефективної екологічної політики, справедливо вважати,
що саме вони мають стати локомотивом подолання
світових екологічних загроз.
За даними опитування, на думку більшості (54%)
респондентів розвинені країни мають робити більше для
вирішення проблем глобального потепління, ніж країни,
які розвиваються, що дає підстави стверджувати про
можливу приналежність таких опитаних до представників
кліматично–прогресивної глобалістичної свідомості. Втім,
38% опитаних висловлюють протилежні переконання,
вказують, що країни, які розвиваються мають відіграти
основну роль у процесі знешкодження кліматичних загроз,
аргументуючи прогнозованим майбутнім збільшенням
промислових викидів у цих країнах, що виглядає не зовсім
переконливо та певною мірою деструктивно.
Показово, що у п’яти країнах, які займають лідируючі
позиції за обсягами забруднень парниковими газами,
менше половини (45%) респондентів надають об’єктивні
оцінки необхідній екологічній ролі розвинених держав.
Натомість, частка прихильників ідеї за якою країни,
що розвиваються мають робити більше для вирішення
проблем глобального потепління, ніж розвинені країни
є на 4% вищою за загальносвітовий середній показник.
Наведені данні по найбільших у світі забруднювачах
парниковими газами наводять на думку про дещо
ірраціональніший характер екологічної складової
глобалістичної свідомості населення цих країн, порівняно
з більшістю інших держав.
Спостерігається суттєва різниця у поглядах відносно
того кому має належати провідна роль у збереженні
клімату між громадянами розвинених країн та країн,
що розвиваються. У необхідності більшого внеску у
подолання кліматичних негараздів з боку розвинених
держав переконані в середньому не більше половини їх
респондентів, що на 8% менше усереднених масштабів
суспільної поширеності аналогічних поглядів у країнах,
що розвиваються. Протилежну позицію займають на
10% респондентів більше у розвинених державах, ніж у
порівняно бідних країнах.
Особливо відчутні розбіжності між поглядами
респондентів зазначених груп країн спостерігаються
у п’яти державах з найбільшими парниковими
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викидами, серед яких міжгрупова різниця суспільних
оцінок актуальності визначальної кліматоохоронної
ролі розвинених чи таких, що розвиваються країн
становить відповідно 16% та 23%. Респонденти усіх
розвинених держав вказаної категорії вважають, що
більше для збереження клімату мають робити країни,
що розвиваються, тоді як громадяни перелічених країн,
що розвиваються навпаки переконані у необхідності
провідної екологічної ролі розвинених держав.
Зазначені соціологічні данні засвідчують бажання
значної частини мешканців переважно розвинених
країн, не маючи на те об’єктивних підстав, зняти з
себе відповідальність за глобальні кліматичні зміни,
перекласти її на інші країни, як правило, зі значно
слабшими матеріальними можливостями. Прагнення
піти від відповідальності за долю планетарної екології,
безпідставно перекласти вину за погіршення стану
світового довкілля на інші народи позбавляє можливостей
об’єктивної оцінки причинно–наслідкових зв’язків
глобальних екологічних процесів, усвідомлення дієвих
шляхів подолання глобального потепління.
Все це засвідчує потребу об’єктивного розуміння
людьми тісного зв’язку між власною політичною
поведінкою та світовими змінами клімату, спричиненими
парниковими забрудненнями екологічної системи,
формування відповідального ставлення населення як
розвинених держав, так і країн, які розвиваються до
глобальних кліматичних проблем, готовності до спільної
раціональної участі у їх справедливому розв’язанні і
убезпеченні людства від негативних наслідків деградації
навколишнього природного середовища.
Не менш важливим за трансформацію екологічних
якостей глобалістичної свідомості є розвиток її соціально–
економічної та гуманітарної складових. Сутність однієї
з основних умов розв’язання глобальних економічних
диспропорцій, подолання бідності, забезпечення якісної
охорони здоров’я, стабілізації чисельності світового
населення полягає у дієвому сприянні розвинених
держав економічному й соціальному розвитку країн, що
розвиваються.
З метою виявлення рівня суспільної підтримки
надання допомоги бідним країнам, міжнародною
дослідницькою організацією «World public opinion»
у 2010 р. було проведене соціологічне опитування
населення 27 країн Євросоюзу. Не зважаючи на відносну
часову застарілість, данні опитування відрізняються
високою актуальністю, оскільки відображають ступінь
готовності європейців до матеріальної підтримки країн,
які потребують допомоги, під час розпалу світової
фінансово–економічної кризи, що вкрай негативно
відобразилася на показниках соціально–економічного
розвитку самої Європи.
В межах соціологічного дослідження респондентам
пропонувалося відповісти на наступне запитання:
«Європейський союз пообіцяв збільшити рівень допомоги
країнам, що розвиваються. З урахуванням поточної
економічної ситуації, які з наступних тверджень найкраще
описують Вашу думку?». Відповідаючи на поставлене
запитання, 64% опитаних висловилися за виконання
обіцянки та збільшення обсягів міжнародної допомоги,
15% виступили проти такого збільшення, 14% виявилися
прихильниками зменшення обсягів допомоги бідним
країнам і 7% опитаних вагалися з відповіддю [4; 5].
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Позитивне ставлення майже двох третин респондентів до збільшення обсягів допомоги країнам, що роз
виваються може пояснюватися не лише бажанням
матеріально підтримати нужденні народи, а й
прагненням виконати публічно проголошену обіцянку,
що сприймається як ознака елементарної вихованості
особистості, прояв слабкості якої в умовах глобальної
економічної кризи може завдати шкоди високому
міжнародному авторитету Євросоюзу. Тож, логічно
припустити, що якби поставлене запитання не містило в
собі згадки про виконання обіцянки, результат розподілу
відповідей міг би виявитися значно іншим, очевидно, не
на користь підтримки країн, що розвиваються.
Відносно високий рівень готовності європейців до
збільшення допомоги бідним країнам, не зважаючи
на тогочасне послаблення економічного зростання
Євросоюзу, є важливою передумовою збільшення обсягів
міжнародної матеріальної підтримки третіх країн,
ознакою соціально–прогресивного, соціально–виховного
типів глобалістичної свідомості як вагомих чинників
розв’язання глобальних економічних і гуманітарних
проблем. За цих умов основними політичними причина
ми того, що вказана допомога практично не збільшується
до рівня, достатнього для подолання зростаючих
диспропорцій глобального економічного розвитку,
можуть бути слабкість мотиваційно–вольових компо
нентів глобалістичної свідомості громадян розвинених
держав щодо формування відповідних політичних вимог
суспільства, нерозуміння якою саме має бути якість
ефективної міжнародної допомоги.
Вірогідно, значна частина населення Європи не
володіє глибокими знаннями відносно світового зна
чення реструктуризації й скасування зовнішніх боргів
країн, що розвиваються, послаблення їх залежності
від ТНК, лібералізації митної політики розвинених
держав, надання бідним країнам сучасних технологій,
різнопланового стимулювання виробництва ними готової
високотехнологічної продукції. Відповідно, як доводить
практика, надання звичайної гуманітарної допомоги
навіть у значних обсягах, як правило, не забезпечує
стрімкого підвищення конкурентоспроможності еконо
мічно залежних країн на глобальному ринку.
Респонденти, які не визнають доцільності збільшення
допомоги третім країнам (15%), розділяють погляди
представників економічно–традиційної, консервативної
глобалістичної свідомості, 14% опитаних, переконаних
у необхідності зменшення підтримки країнам, що
розвиваються можна віднести до носіїв її державно–
егоїстичного, демографічно–спонукального типів. Ті
ж 7% респондентів, які не мають визначеної позиції з
поставленого питання можуть бути представниками
нейтрального типу глобалістичної свідомості.
Наведений розподіл суспільної поширеності типів
глобалістичної свідомості серед респондентів дає
підстави визнати необхідність активного сприяння
розумінню громадянами розвинених держав переваг
становлення справедливої глобальної економічної
системи, детального інформування європейців про
конкретні способи підвищення ефективності підтримки
країн, що розвиваються, вирівнювання глобального
економічного розвитку, формування відповідних полі
тичних вимог до зовнішньої політики національних
урядів.
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Актуальність зазначених висновків підтверджується
результатами серії соціологічних опитувань, проведених
Чиказькою радою з глобальних питань («CCGA») у
Сполучених Штатах Америки. Якщо у 2008 р. із тим, що
уряд повинен урізати витрати на економічну допомогу
іншим країнам погоджувалися 55% респондентів США,
то у 2010 р. частка таких респондентів збільшилася до
60% [4; 6; 7]. Ці данні засвідчують тенденційне посилення
переважання серед більшості американців державно–
егоїстичної, демографічно–спонукальної глобалістичної
свідомості, що негативно впливає на здійснення державної
політики підтримки країн, які потребують допомоги, стає
підставою для прогнозування подальшого загострення
світових економічних проблем.
Згідно результатів наведеного соціологічного дослід
ження, ступінь згоди громадян США з доцільністю
надання допомоги нужденним країнам для розвитку
економіки з 2004 р. по 2010 р. зменшився з 70% до 62%
[4; 6; 7]. Це означає, що в американському суспільстві
під впливом світових економічних кризових явищ
відбулося суттєве послаблення розуміння глобальної
взаємовигідності стимулювання економічного розвитку
слабких країн, поступове зростання метрополістичного,
демографічно–спонукального, нейтрального типів гло
балістичної свідомості, що значно ускладнює розв’язання
глобальних конфліктів економічних інтересів, уповільнює
процеси гармонізації системи соціально–економічних та
гуманітарних відносин у світі.
Висновки. З вищевикладеного аналізу особливостей
суспільних поглядів на загальнопланетарні проблеми
випливає логічний висновок про те, що глобалістична
свідомість більшості населення світу, нажаль, не є
гуманізаційною, має фрагментарний, перехідний характер
з ознаками одночасно усіх існуючих типів глобалістичної
свідомості. Очевидною є недостатність сьогоднішнього
рівня розвитку глобалістичної свідомості людства для
справедливого подолання більшої частини глобальних
викликів, здійснення глобальної політики на основі
загальнолюдських цінностей гуманності і справедливості.
Глобальне значення розвитку глобалістичної свідо
мості, як важливого чинника трансформації політичної
культури населення, розв’язання надскладних плане
тарних загроз, обумовлює високу актуальність органі
зації і проведення подальших глобальних соціологічних
досліджень сучасних особливостей ставлення народів
світу до світових проблем в розрізі типології глоба
лістичної свідомості, детального вивчення масштабів
суспільної поширеності кожного з її існуючих типів. Цю
важливу для всього людства місію під силу виконати
таким авторитетним дослідницьким центрам, як «CCGA»,
«Gallup international», «GlobeScan», «GMF», «Pew
Research Center», «Transatlantic trends», «WIN», «YouGov»
та багатьом іншим відомим соціологічним організаціям.
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Status of a globalistion consciousness at the present stage
of world development
The features of the modern development of the environmental, socio–economic
and humanitarian components of a globalistion consciousness of the population,
based on data analysis of international public opinion polls conducted by research
centers «Pew Research Center», «World public opinion» and «CCGA».
Detected at least a high degree of support for greenhouse gas emissions
restrictions in countries which are major sources of such emissions, compared to most
other countries with a much more modest volumes of annual greenhouse gas pollution.
The necessity of actively promoting awareness of the citizens of developed
countries the benefits of becoming an equitable global economic system, the detailed
information about the European specific ways to improve the effectiveness of support
to developing countries, the alignment of global economic development, the formation
of relevant policy requirements to the foreign policy of the national governments.
Proved failure of the existing level of development of a globalistion consciousness of
humanity for the most part just to overcome global challenges.
Keywords: globalistion consciousness, global development.
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Деструктивні політичні та соціальні технології
у структурі гібридної війни
Наприкінці ХХ ст. гібридні методи звичайних війн отримали зовсім
нове забарвлення у вигляді модернізованих збройних конфліктів сучасності.
Неможливість притягнення до відповідальності агресорів та максимальний
успіх у досягненні поставлених результатів політичного характеру зробили
гібридні війни одним з основних інструментів вирішення конфліктних ситуацій
на геополітичному просторі. Найвпливовіші країни світу все частіше сьогодні
застосовують цей інструмент, що спонукає світову спільноту до рішучих
активних дій, щодо врегулювання цього питання. Та нажаль поглиблене вивчення
такого явища як гібридна агресія розпочалось не так давно і тому конкретного
закріплення в правових нормах чи визначення на науковому рівні не існує. Цей
факт надає можливість агресору діяти практично безкарно. А за допомогою
політичних та соціальних технологій деструктивного характеру розробляються
та реалізуються в життя основні етапи гібридної війни. Але враховуючи реалії
сьогодення існує необхідність у детальному вивченні всіх можливих технологій
які застосовуються в рамках гібридних війн основною метою яких є знищення
держави противника без застосування військового фронту.
Ключові слова: гібридна війна, країна–мішень, деструктивні технології,
підривна діяльність, геополітика, дестабілізація.
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Геополітичне протистояння між наддержавами
виражається у гібридних агресіях які відбуваються
виключно на території третіх держав з метою розширення
політичного, територіального та економічного впливу
на світовій арені. Задля проведення такого роду агресії
безпосередньо до участі в ній залучено як правило
декілька сторін геополітичних гравців, а роль третьої
держави нагадує канат який «перетягується» між
цими сторонами [1, c. 57]. Цей процес виражається у
захоплені однією стороною законної влади у країні–
мішені та реалізації в подальшому своїх інтересів
через «маріонетковий уряд», а задача іншої сторони
полягає у все можливому недопущенні діяльності такого
уряду шляхом повної дестабілізації всіх державних та
політичних інститутів в цій країні. Метою чого являється
приведення до влади підконтрольної агресору опозиції,
яка також буде здійснювати владні повноваження в якості
маріонеткового уряду тільки вже з іншої протиборчої
сторони [2]. Проміжок часу скільки може тривати
таке протистояння залишається невизначеним. Тобто
активна фаза гібридної війни може тривати як один рік
так і більше десяти, в залежності від подій на більш
масштабному «геополітичному» рівні. Прикладом цьому
може служити війна в Афганістані 1979–1989 рр. коли
вирішальним моментом стала зміна політичного вектору
СРСР зумовлена розвитком економічної, культурної та
соціальної кризи в державі.
Дослідженням технологій в рамках «гібридних війн»
присвячена значна кількість наукових робіт як зарубіж
них: Г. Шиллер, Г. Лебон, С. Кара–Мурза, А. Цуладзе,
О. Шосторма, так і вітчизняних науковців: Є. Магда,
В. Ф. Іванов, М. Ф. Головатий, О. М. Шерман, І. П. Ру
щенко.
Враховуючи, що кінцева мета кожної із сторін
конфлікту є дестабілізація в усіх сферах держави–мішені
то використання соціальних та політичних технологій
деструктивного характеру є необхідною умовою ведення
гібридної війни з подальшим досягненням результату.
Слід зазначити, що термін «технології» (від грец.
«techne» – мистецтво, майстерність, уміння; «logos» –
поняття, значення) до політики надійшов від виробництва.
Цим терміном позначається спрямований вплив людини
на матеріальні об’єкти з метою зміни їх властивостей,
додання якостей, необхідних людям. Технологічне знання
орієнтувало людину не на пояснення подій і явищ, а на
обґрунтування способів, методів досягнення поставлених
цілей.
Політичні та соціальні технології являються досить
новим явищем в політичній науці та мають багато
спільного. З появою на історичній арені «політичної
людини» наряду з розвитком процесів демократії,
приймання активної участі суспільства в політичних
подіях, актуальність таких технологій істотно зросла.
Наприклад, щодо політичних технологій українсь
кий учений М. Ф. Головатий стверджує, що це є
сукупність прийомів, методів, способів, процедур,
які використовуються політичними суб’єктами для
досягнення політичних цілей, для вирішення політичних
управлінських завдань. У політичній практиці вони
постають як сукупність методів застосування об’єктивних
законів політики, матеріалізація абстракцій політичної
науки в конкретні рішення, документи, нормативи,
розпорядження. Особливості політичних технологій
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зумовлені характером політичного процесу, який охоплює
найрізноманітніші види політичної діяльності в межах
конкретної політичної системи.
Деякі фахівці розділяють поняття «технологія» і
«техніка», адже технологія є набором певних технік,
які об’єднані навколо загальної мети і стратегії з
урахуванням ситуації. Техніка – це певний прийом
або метод, послідовність кроків, що завжди веде до
очікуваного результату. Звідси під поняттям «політичні
технології» можна розуміти далеко не всі відомі методи.
Наприклад, організація соціальної події або політичний
переворот – це технологія, а проведений в її рамках
мітинг чи демонстрація – це техніка. Техніки можуть
працювати в будь–якій країні без помітних змін, у той
час як технології є більш специфічними і вимагають
адаптації до особливостей національної політичної
культури.
Політичні технології можуть бути об’єднані у певні
групи:
– аналітичні технології (політичний аналіз, політичне
консультування);
– предметно–практичні
(«польові»)
технології
(прийняття рішень, управління конфліктами, управління
переговорами, виборчі, лобіювання);
– комунікативні технології (агітація і пропаганда,
PR (зв’язки з громадськістю), політична реклама, інфор
маційні, інформаційно–мережеві).
Так чи інакше головним об’єктом впливу в політич
ному технологічному процесі завжди є суспільство. Саме
в суспільстві створюються партії, проводять мітинги
і страйки, голосують за кандидатів, відтворюють або
руйнують політичні та економічні системи. Саме від
людей, а точніше від впливу на них залежить досягнення
політичних цілей.
Таким чином політичні технології, їх розробка та
реалізація певним чином не тільки взаємодіють, а й
залежать від соціуму, а тому для досягнення результату
існує необхідність використання соціальних технологій
наряду з політичними. Та взагалі визначення соціальних
та політичних технологій мають багато спільного [3].
Соціальні технології – це сукупність прийомів,
методів та впливів, що застосовуються для досягнення
поставлених цілей у процесі соціального планування і
розвитку, вирішення різного роду соціальних проблем,
для проектування та здійснення комунікативних впливів,
що змінюють свідомість людей, культурні, політичні та/
або соціальні структури, системи або ситуації. У більш
широкому сенсі, соціальна технологія є послідовністю
етапів соціальної взаємодії, в ході якої кожен суб’єкт, що
бере участь у взаємодії, реалізує власну управлінську
стратегію по відношенню до інших і формує соціальну
дійсність.
Український соціолог І. П. Рущенко дає наступне
визначення соціальним технологіям. Соціальна технологія
це раціональна стандартизація дій індивідуальних
або корпоративних агентів, що забезпечує ефективне
досягнення поставлених цілей. Під словом ефективне
розуміється або напевне (безумовне) досягнення цілі, або
скорочення витрат, термінів реалізації, або максимальне
підсилення кінцевого ефекту. На практиці технологізують
благочинну або волонтерську діяльність, вступ до вищих
навчальних закладів, електоральний процес, призов до
армії тощо. Технологія це альтернатива хаосу, ентропії,
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невизначеності. Соціальна технологія виступає у двох
формах:
– як програма, що містить етапи, операції, процедури
та засоби діяльності;
– як сама діяльність, що побудована згідно з
програмою. Якщо програма від загалу приховується, то
друге є наочним і може бути об’єктом аналізу [4].
У цілому політичні та соціальні технології виступають
у двох формах: як структурний елемент будь–якої
системи, технологічно оформлений програмний продукт
і як діяльність, пов’язана з реалізацією наміченої мети.
Функціонування цих технологій завжди пов’язано з
потребою оптимізувати політичне і соціальне управління,
швидко і оперативно тиражувати спеціальні прийоми
та процедури. Особливе значення для цих технологій
має наявність умов їх реалізації: елементів структури
політичного і соціального процесу, особливостей будови
і закономірностей їх функціонування; можливості
формалізувати реальні явища та уявити їх у вигляді
показників, операцій і процедур. Характер політичної
і соціальної технологій, їх особливості обумовлені
внутрішньою природою самого об’єкта технологізації і
соціальною установкою на її розробку та впровадження
[5, c. 150].
Види технологій розрізняються залежно від сфер
суспільного життя, де вони реалізуються: економічної,
соціальної, політичної або духовної. Розробка,
конструювання і реалізація політичних вимог і соціальних
технологій передбачає кілька етапів: теоретичний, що
пов’язаний з визначенням мети, об’єкта технологізації,
розкладання суспільних процесів на складові і виявленням
зв’язків між ними; методичний, що передбачає вибір
методів і засобів одержання інформації, її обробки та
аналізу, принципів трансформації у конкретні висновки
та рекомендації і, нарешті, процедурний етап, пов’язаний
з організацією практичної діяльності по реалізації вимог
розроблених технологій. [4].
Враховуючи факт взаємозалежності суспільства та
держави, застосування соціальних технологій практично
завжди супроводжується з політичними і навпаки.
Таким чином, задля реалізації поставленої мети в
рамках ведення гібридних війн з боку агресора активно
використовуються такого роду технології. Але вони носять
суто деструктивний характер, тобто їх використання
направлено лише на дестабілізацію інститутів суспільства
та держави в цілому. В основному під їх вплив
потрапляють економічна, культурно–історична та духовна
сфери, що в подальшому несуть непередбачувані наслідки
як для суспільства так і для держави в цілому.
Політичні та соціальні деструктивні технології в
період гібридної агресії, мають основним завданням
вплив на населення країни–мішені який реалізується
безпосередньо завдяки наданню ЗМК інформації у
викривленому варіанті (підміні фактів, створенні фейкових
матеріалів тощо) з метою розпалювання ворожнечі в
суспільстві, недовіри до опозиційних партій чи діючого
уряду. В разі якщо уряд країни підпорядкований одній
із сторін може спостерігатись затвердження певних
політичних рішень, зміна державних програм (особливо
в освітній сфері), прийняття різноманітних законів і
т.д., які не відповідають потребам держави та несуть
суттєвий розкол у суспільстві. Все це є елементом
деструктивних технологій результат яких направлений
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на формування радикальних політичних думок та
поглядів серед населення, ворожість до власної країни,
недовіри до правлячої еліти, правового нігілізму, що
в результаті може призвести до непередбачуваних
наслідків (масові протести, війна, державний переворот
тощо) [8]. Безумовно все вищесказане підкріплюється
активною дестабілізацією економічної сфери в країні–
мішені. Зниження рівня життя населення, знецінення
національної валюти, накладення продовольчого ембарго,
все це безпосередньо створює фундамент задля успішного
застосування деструктивних технологій агресором.
Насамперед приналежність технологій до деструк
тивного характеру визначається її негативним впливом
на суспільний організм. В результаті застосування такого
роду технологій спостерігається руйнація суспільного
організму, породження правового нігілізму, аморальності,
політичної апатії, що безумовно призводить до втрати
керованості суспільством.
Деструктивні технології відзначаються певною спе
цифічністю. Для них характерними є пріоритетність
цінностей над фактами, переважання впливу над просто
інформуванням, емоційного над раціональним. Тобто
йдеться не про об’єктивне відображення реальності, а про
спонукання, про вплив та стимулювання. Застосування
цих технологій спрямоване на зниження критичності
сприйняття громадянами поширюваної інформації, нав’я
зування громадській думці однозначних оцінок (позитив
них чи негативних) щодо тих чи інших політичних подій,
дискредитацію правлячої еліти в країні, культурних та
історичних досягнень нації, мови, історичних подій тощо.
Деструктивні технології із застосуванням методів
маніпулювання дають можливість зацікавленій стороні
здійснювати управління поведінкою населення або
політичної верхівки. Тому маніпулювання є однією з
найважливіших характеристик для визначення деструк
тивних політичних та соціальних технологій.
В разі застосування прямих погроз або шантажу чи
підкупу, деструктивні технології втрачають ефект мані
пулювання, але від цього не стають менш деструктивними.
Сьогодні деструктивні технології із застосуванням
маніпулятивного впливу набувають дедалі більшої
актуальності та поширення у практиці гібридних війн.
Перш за все задля успішного проведення технологій
направлених на підрив політичної стабільності, в
країні–мішені формується впливова опозиція до діючого
уряду. Тобто задля успішності застосування технологій
в політичній сфері необхідне існування маріонеткових
опозиційних лідерів які при першій необхідності зможуть
зайняти керівні посади у країні. Таким чином у випадку
проведення «чесних» виборів які досить часто також не
обходяться без застосування певних «брудних технологій»,
існує вірогідність того, що до влади прийдуть такі лідери.
В цьому випадку за зрозумілих причин необхідність у
застосуванні технологій гібридної війни відсутня. Але
такі технології завжди знаходяться у стані очікування
і у разі не реалізації запланованого сценарію активно
застосовуються. Успішність їх застосування завжди
залежить від підготовки держави, що полягає у розробці
певних протидій таким технологіям. Та найкращим
варіантом звичайно є придушення сприяючих факторів
застосування деструктивних технологій на початковому
етапі, в противному випадку вірогідність успішності
їх проведення тільки збільшується. До такого роду

318

Гілея

технологій можна віднести (підкуп політичних діячів,
блокування роботи парламенту країни завдяки більшості
опозиційних депутатів, роздроблення коаліції, прийняття
рішень, що явно суперечать державним інтересам,
підбурювання населення до державного перевороту).
Підривні соціальні технології взаємодіють із полі
тичними та передбачають маніпулювання свідомістю та
поведінкою мас людей для досягнення певних цілей, що
забезпечують загальний успіх у війні. Мова іде про масові
процеси, коли до політичних антиурядових виступів
залучаються певні прошарки населення, що на перших
етапах діють як «мирні» протестанти чи активісти. Отже,
соціальна технологія це попереднє конструювання,
планування та організація акцій, в яких приймає участь
місцеве населення, і яке фактично перетворюється на
знаряддя або «м’яку» зброю в руках агресора.
Застосування таких технологій відбувається в період
найбільшої вразливості держави. Це можуть бути вибори,
прийняття важливих політичних рішень, економічна
криза та ін. Частіше всього на підготовчому етапі
розгортання гібридної агресії, застосуванню технологій
передує економічна криза викликана різноманітними
чинниками. В період активної фази гібридної війни така
криза штучно підтримується в основному військовими
діями чи економічною блокадою [6].
В результаті коли влада в країні–мішені поділена
на сфери впливу серед осіб які зовсім не зацікавлені у
розвитку держави та її економіки, а навпаки націлені
лише на власне збагачення шляхом використання все
можливого потенціалу держави (який було збудовано до
гібридної агресії), країна поглинається в повний хаос,
населення перестає відчувати стабільність, втрачається
довіра до державного апарату, представники малого та
середнього бізнесу активно переводять свою діяльність
в тіньову сферу тощо. Такі події звісно не передбачають
нічого позитивного, роль держави у житті суспільства
значно зменшується, розриваються зв’язки із центром,
а тому наряду з цими подіями розширює свій вплив на
соціально–економічні процеси організована злочинність
керована представниками криміналітету, в такий період
вони фактично виконують функції державної влади які
остання не в змозі реалізувати в життя.
Першопричиною цьому є непомічені вчасно техно
логії деструктивного характеру, які активно та майже
безперешкодно застосовуються на теренах певної країни–
мішені.
Факт застосування технологій деструктивного
характеру беззаперечно необхідно виявляти, враховувати,
досліджувати, встановлювати причини та створювати
можливі засоби задля протидії таким технологіям.
В іншому випадку, якщо сьогодні на це не належним
чином або взагалі не звертати увагу, то війни гібридного
характеру в найближчому майбутньому можуть торк
нутись більшості країн на світовій арені [7]. При цьому
такі дії для агресора будуть залишатись безкарними, а
населенню залишиться лише безпомічно спостерігати за
їх наслідками.
Список використаних джерел
1. Цюрюпа М. В. Основи сучасної політології [Текст]: підручник
для студентів / М. В. Цюрюпа. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.
2. Грицик Ю. Війна по–новому [Електронний ресурс] / Юрій
Грицик // Експрес. – 2015. – 9 квітня. – Режим доступу: http://stratcom.
co.ua/sotsiologiya–yak–zbroya–informatsijno–psihologichnogo–vplivu/

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

3. Ремарчук В. М. «Социальные технологии» как инструмент
разрушения современной государственности [Електронний
ресурс] / В. М. Ремарчук. – Режим доступу: http://nic–pnb.ru/
analytics/sotsialnye–tehnologii–kak–instrument–razrusheniya/
4. Рущенко І. Підривні соціальні технології в структурі
гібридної війни [Електронний ресурс] / І. Рущенко. – Режим доступу:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/
RUSHCHENKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Магда Е. В. Гибридная война: выжить и победить [Текст] /
Е. В. Магда. – Х.: Виват, 2015. – 320 с.
6. Дзялошинский И. Б. Манипулятивные технологии СМИ
[Електронний ресурс] / И. Б. Дзялошинский; учебно–методическое
пособие. – М., 2006. – Режим доступу: http://gigabaza.ru/doc/72658.
html
7. Сазонов К. Европа! Это станет не только нашей войной
[Електронний ресурс]: стаття / К. Сазонов. – Режим доступу: http://
politinfo.com.ua/stop–war/5407–evropa–eto–stanet–ne–tolko–nashej–
vojnoj–zhyostkaya–rech–ukraynskogo–zhurnalysta–na–forume–v–
polshe–sdelala–bolshe–chem–usylyya–pravytelstvennoj–delegatsyy.
html
8. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб.
[Електронний ресурс] / Валерій Феліксович Іванов. – Черкаси: Вид–
во ЧДУ, 2003. – Режим доступу: http://viysko.com.ua/weunitedukraine/
navchy–ty–sya–proty–stoyaty–propagandi–proty–vny–ka/

References
1. Cyuryupa M. V. Osnovy suchasnoyi politologiyi [Tekst]:
pidruchnyk dlya studentiv / M. V. Cyuryupa. – K.: Kondor, 2009. – 354 s.
2. Grycyk Yu. Vijna po–novomu [Elektronnyj resurs] / Yurij Grycyk //
Ekspres. – 2015. – 9 kvitnya. – Rezhym dostupu: http://stratcom.co.ua/
sotsiologiya–yak–zbroya–informatsijno–psihologichnogo–vplivu/
3. Remarchuk V. M. «Socyalnye texnologii» kak instrument
razrusheniya sovremennoj gosudarstvennosti [Elektronnyj resurs] /
V. M. Remarchuk. – Rezhym dostupu: http://nic–pnb.ru/analytics/
sotsialnye–tehnologii–kak–instrument–razrusheniya/
4. Rushhenko I. Pidryvni socialni texnologiyi v strukturi gibrydnoyi
vijny [Elektronnyj resurs] / I. Rushhenko. – Rezhym dostupu:
http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/315/
RUSHCHENKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5. Magda E. V. Gibridnaya vojna: vyzhyt i pobedyt [Tekst] /
E. V. Magda. – X.: Vivat, 2015. – 320 s.
6. Dzjaloshinskij I. B. Manipuljativnye tehnologii SMI [Elektronnyj
resurs] / I. B. Dzjaloshinskij; uchebno–metodicheskoe posobie. – M.,
2006. – Rezhym dostupu: http://gigabaza.ru/doc/72658.html
7. Sazonov K. Evropa! Eto stanet ne tolko nashej vojnoj [Elektronnyj
resurs] / K. Sazonov. – Rezhym dostupu: http://politinfo.com.ua/stop–
war/5407–evropa–eto–stanet–ne–tolko–nashej–vojnoj–zhyostkaya–
rech–ukraynskogo–zhurnalysta–na–forume–v–polshe–sdelala–bolshe–
chem–usylyya–pravytelstvennoj–delegatsyy.html
8. Ivanov V. F. Sociologiya masovoyi komunikaciyi: Navch. posib.
[Elektronnyj resurs] / Valerij Feliksovich Ivanov. – Cherkasy: Vyd–vo
ChDU, 2003. – Rezhym dostupu: http://viysko.com.ua/weunitedukraine/
navchy–ty–sya–proty–stoyaty–propagandi–proty–vny–ka/
Komarchuk A. A., post–graduate student of the Department
of political science of Mykolaiv National University
of name V. O. Sukhomlynsky (Ukraine, Mykolaiv),
Komarchuk2012@yandex.com
The destructive political and social technologies within
the structure of a hybrid war
Hybrid methods of conventional war received an entirely new colouring in
the form of modernized armed conflicts of modernity. The inability to prosecute the
aggressors and maximum success in the achievement of the set goals of a political
nature made a hybrid war, one of the main tools for solving conflicts in the geopolitical
space. The most influential country in the world nowadays apply this tool that
encourages the world community to take decisive action regarding the settlement
of this question. And unfortunately in–depth study of the phenomenon of hybrid
aggression started not so long ago and so a specific fixation in the legal norms or the
definition on a scientific level does not exist. This fact enables the aggressor to act with
virtual impunity. And with the help of political and social technologies of a destructive
nature are being developed and implemented in the life of the main stages of the hybrid
war. But given the realities of today there is a need for detailed study of all possible
technologies applied in the framework of a hybrid war aimed at the destruction of the
enemy state without the use of a military front.
Keywords: hybrid warfare, the country is a target, destructive technology,
Subversion, geopolitics, destabilization.
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Концепція «жіночоцентризму»
як теоретична основа

«другої хвилі» фемінізму
Висвітлено теоретичний зміст феміністичних процесів від 60–х рр. ХХ ст.,
коли жіночі рухи стали домінувати як політичне явище. Проаналізовано зміст
праці ідеолога фемінізму С. де Бовуар «Друга стать», поява якої привела до змін
у самому жіночому русі та зроблено висновок, що питання жіночоцентризму
у «другій хвилі» фемінізму пов’язане з активізацією гендерної проблематики,
передовсім у політичному житті.
Ключові слова: «друга хвиля» фемінізму, жіночоцентризм, С. де Бовуар,
жіночі рухи.

Глобальні зміни у світовій політиці від 60–х р.
ХХ ст. активізували жіночі рухи на усіх континентах.
Особливо потужним стає феміністичний рух у США, де
він відроджується під впливом виступів суспільності за
громадянські права. У руслі цієї течії жінки починають
вимагати економічної рівності з чоловіками, ставлять
завдання перед державними структурами легалізувати
аборти, добиваються внесення змін до закону про
розлучення тощо. Однак, характерною особливістю
феміністського руху цього періоду стала його
розрізненість, оскільки національні жіночі організації
ставили перед собою такий комплекс завдань, який
випливав із нагальних потреб їх держав [2, c. 690].
У теоретичному контексті зазначаємо, що у тих же
60–х рр. ХХ ст. фемінізм став домінувати і як політичне
явище. (Термін «феміністичний» почали вперше вживати
у ХІХ ст., як медичний термін, який служив для означення
«фемінізації чоловіків» або «маскулінізації жінок»
[3, s. 247], а дефініція «друга хвиля» фемінізму була
впроваджена Марш Вейман Ліа (Marsh Weiman Lear)
щодо формації груп, які виступили за звільнення жінок у
США, Великобританії і Німеччині).
У рамках «другої хвилі» фемінізму теоретичною
підставою руху став жіночоцентризм, який пов’язували із
політичною, громадською, соціальною активністю жінок.
Із західних дослідників проблеми жіночоцентризму
зачіпали Е. Хейвуд, М. Хумм [3; 4], правові аспекти
сучасних жіночих рухів на Заході та в Польщі дістали
сучасні оцінки в публікаціях К. Швагєрчак [5]. З
українських дослідників нами розглядалася синтеза
Львівського професора політології А. Романюка [1]. Однак
проблема потребує свого концептуального вирішення.
Передовсім у тому, щоби прив’язати феміністичний
рух «другої хвилі» та його теоретичні підстави означені
Сімоною де Бовуар, Бетті Фрідан, Кейт Міллет до новітніх
тенденцій жіночих рухів, передовсім у суспільно–
політичному вимірі, сучасного розуміння гендерних
процесів та їх розв’язання, поєднання реформістських
та революційних стратегій у фемінізмі. Такі завдання
ставить перед собою дана стаття.
Більшість дослідників пов’язує актуалізацію жіночого
руху на новому етапі з ліворадикальними протестами
кінця 1960–х – початку 1970–х рр. При цьому особливо
наголошують на студентських виступах, зокрема у
Франції. Окремі дослідники зазначають, що визначальним
елементом «другої хвилі» фемінізму стала боротьба

319

Випуск 114

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

не лише за правову, а за фактичну рівність жінок: у
політичній площині вона пов’язувалася з можливістю
обиратися в органи державної влади та самоуправління,
можливостями політичної самореалізації та ін.
Особливо новими імпульсами визначався амери
канський жіночий рух на який вплинули розчарування
пов’язані з діями політичного руху за громадянські
права, виступів за мир, у зв’язку з війною у В’єтнамі, і
в академічних організаціях – студенти за демократичне
суспільство (Students for the Democratic Society). Це
привело жінок до творення власних груп, які можна
окреслити як структури – «збурення свідомості».
Мотивом цієї активності було гасло «то що є
особистим, є політичним». Сара Еванс стверджує, що на
цьому шляху (від руху за громадянські права до руху за
звільнення жінок) «друга хвиля» крокує слідами «першої
хвилі», яка також розпочалася боротьбою за рівність рас,
виконуючи, як видно, роль основи для обидвох хвиль
фемінізму [4, s. 46].
Головною відмінністю у теоретичній сфері «другої
хвилі» фемінізму став перехід від фази мінімалізації
відмінностей між статями до стратегічної концепції
жіночоцентризму. Від першої половини 1980–х рр.
фемінізм «другої хвилі» був заангажований у широкий
рух егалітаризму (егалітаризм у сім’ї визначав рівні права
подружжя на самореалізацію – Г. К.), який базувався на
плюралістичному розумінні змісту та ефектів утисків
унаслідок статевих поділів. «Друга хвиля» фемінізму
була націлена на глибокі суспільні зміни; її ціллю стала
фемінізація світу, насичення цивілізації численними
цінностями, пов’язаними з жінкою [4, s. 46].
Проблема жіночоцентризму у «другій хвилі» фемі
нізму пов’язана з активізацією жіночої проблематики,
передовсім у політичному житті. Зокрема, Е. Хейвуд
вважає, що до 1960–х рр. суспільні поділи у зв’язку з
критеріями статі були мало підтримуваними, а тому не
стільки важливими з політичного пункту бачення. Якщо
назагал вивчали різні суспільні ролі, економічні чи
політичні жінок і чоловіків, то трактували їх зазвичай як
«натуральні», а через це «неуникнені». Наприклад, зазначає
Е. Хейвуд, чоловіки і більшість жінок погоджувалися,
що до певного рівня функціонуючий у суспільстві поділ
праці на «чоловічо–жіночий» залишився накинутим
через прості біологічні факти: жінки краще пристосовані
до життя в домі і ведення домашнього господарства
оскільки «можуть народжувати і вигодовувати дітей своїм
молоком»; в той час як фізична сила чоловіків виявляється
у роботі поза домом, а згодом і в публічній сфері.
Конвенційна політична теорія (протестна участь
громадян, що виявлялася в захисті власних інтересів
дозволеними законодавством методами боротьби – Г. К.),
відіграла певну роль у підтримці таких переконань,
ігноруючи зазвичай усілякі поділи, які обумовлювалися
критеріями статі. Можна стверджувати, зазначає
Е. Хейвуд, – фемінізм очолив «мобілізації», які традиційно
функціонували в рамках політичної теорії, бо «цілі
покоління чоловіків – мислителів, приймаючи привілеї
і владу, яка не особливо цінилася їхньою статтю, уперто
втримували жінок поза проблемами, які стосувалися
політики» [3, s. 248].
Теоретичною основою нового етапу фемінізму у
60–х роках ХХ ст. стала робота французької письменниці
і філософа, ідеолога фемінізму С. де Бовуар (1908–
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1986 рр.) «Друга стать». Хоча праця була написана і
надрукована ще у 1949 році, твір прийнято розглядати
як фундаментальну основу феміністичного руху;
концептуально робота творить основу нової ідеології
у сприйнятті жінки в суспільстві і приватному житті –
ідеологію
жіночоцентризму.
Окремі
дослідники
вважають, що саме ця робота стала основою для появи
фемінізму «другої хвилі». С. де Бовуар, як представниця
екзистенціалізму у філософії поділяла погляди Жан–Поля
Сартра, які й представила у «Другій статі». Зупинимось
докладніше на фундаментальних засадах праці.
Перша частина роботи «Доля» складається із трьох
розділів. У першому розділі С. де Бовуар порівнює
фізіологію чоловіка і жінки, стверджуючи, що «жінки
слабші від чоловіків». У другому розділі «Точка зору
психоаналізу» вона розглядає теорії Зигмунда Фройда
і Альфреда Адлера, відкидаючи їх у зв’язку з тим, що
дослідження еротизму, які, на її думку, є стержневими,
у контексті сприйняття «другої статі» виходять за рамки
можливостей психоаналізу. Третій розділ «Точка зору
історичного матеріалізму» присвячений роботі Фрідріха
Енгельса «Походження сім’ї, приватної власності і
держави». С. де Бовуар відкидає тезу класика про «велику
історичну поразку жіночої статі» після винайдення бронзи
і появи приватної власності [6].
У другій частині «Історія» С. де Бовуар розглядає
два чинники, які можуть покращити становище жінки:
участь у виробництві і свобода від репродуктивного
рабства. Основні положення автор виклала у висновках:
материнство залишає жінку «прикованою до свого
тіла» як тварину, і дозволяє чоловікам домінувати над
нею і природою; чоловік має перевагу завдяки своїй
трансцендентності, а імманентність властива жінкам;
корінь пригнічення жінки в бажанні чоловіків зберегти
і продовжити свій рід; за винятком німецької традиції,
християнство і духовенство діяло в інтересах підкорення
жінки. С. де Бовуар критикує кодекс Наполеона, який, на
її думку, затримав емансипацію жінок, а зміни у фемінізмі
пов’язує з діяльністю таких особистостей як Роза
Люксембург і Марі Кюрі.
У третій частині «Міфи» розглянуто «вічні
розчарування» жінки, переважно з чоловічої точки зору;
зазначено, що жінка допомагає чоловіку відкрити йому
себе самого, а жінки «стануть повноцінними людськими
істотами», коли чоловіки дадуть їм свободу [6].
Другий том називається «Життя жінки». У першому
розділі «Дитинство» С. де Бовуар стверджує, що дівчинка
немає ніякого вродженого «материнського інстинкту»,
оскільки частину роботи по дому виконують хлопчики,
а дівчат просять робити цю ж саму роботу. У другому
розділі «Дівчина» описано способи, якими дівчата у
пізньому підлітковому віці сприймають свою «жіночість».
У третьому розділі «Прилучення до таємниць сексу» автор
висвітлила сексуальні відносини з чоловіками, де, на її
думку, наслідки першого з цих переживань впливають
на все життя жінки. У четвертому розділі «Лесбіянка»
описано сексуальні стосунки між жінками, які, як вказує
С. де Бовуар, суспільство вважає «забороненим шляхом».
У другій частині «Становище жінки у суспільстві»
здійснено наступні висновки: п’ятий розділ «Заміжня
жінка» – С. де Бовуар демонструє свої негативні думки
щодо шлюбу; шостий розділ – «Мати» – виправдовує
практику абортів, стверджує, що медичні аборти несуть
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мало ризику для матері і підкреслює важке становище
сімей і дітей, народжених у непридатних для цього
умовах; С. де Бовуар зазначає, що католицька церква не
може стверджувати: душі ненароджених немовлят не
потрапляють у рай із–за відсутності хрещення, тому що
це суперечило би постулатам церкви; питання про аборти,
на її думку, не є питанням моралі, а питанням «чоловічого
садизму» по відношенню до жінки; у сьомому розділі
«Світська жінка» С. де Бовуар описує одяг жінки
та її подруг, відносини зі священиками, лікарями,
знаменитостями і коханцями: «усе це життя подібне до
втечі, але ніяким чином не дозволяє жінці розпоряджатися
своєю долею»; у восьмому розділі «Проститутки і гетери»
автор зазначає, що на відміну від проституток, гетера і
куртизанка можуть досягнути визнання як особистість;
у дев’ятому розділі «Від зрілості до старості» С. де
Бовуар зазначає, що коли жінка погоджується з процесом
старіння, – їй залишається прожити майже половину
дорослого життя без надії на майбутнє; у десятому розділі
«Ситуація і характер жінки» С. де Бовуар переконує, що
жінка може бути активною, ефективною і спокійною не
менше ніж чоловік [6].
У третій частині «У пошуках смислу життя» автор
представляє нарцистичні жіночі натури, які мають
зайнятись театральною кар’єрою (розділ одинадцятий
«Самозакохана жінка»); висвітлює проблеми жінок у
шлюбі і поза ним (розділ дванадцятий «Закохана»);
розповідає про відомих жінок здатних поєднувати
релігійність, любов, самозакоханість, які, на її думку,
сумісні з активним і незалежним життям (розділ
тринадцятий «Богошукачка»).
Четверта частина «До визволення» складається із
одного розділу і заключення. У чотирнадцятому розділі
«Незалежна жінка» висунуто наступні положення:
садизму і мазохізму можна уникнути лише при рівності
статей; до сих пір жінки були втрачені для людства;
в особистих і суспільних інтересах надати жінці
можливості для самореалізації. У заключному розділі
С. де Бовуар представляє майбутнє, коли чоловіки і жінки
будуть рівними, кидаючи репліку – «Жовтнева революція
обіцяла», але так і не здійснила [6].
Філософська доктрина фемінізму С. де Бовуар, стала
не лише предметом наукових дискусій та обговорень,
але й вела до змін у самому жіночому русі, визначивши
його новий етап. Цей етап пов1язаний з розвитком
жіночоцентризму у його глобальному вимірі.
Значну роль в окресленні феміністичної думки в
рамках «другої хвилі» відіграло видання в 1963 році праці
«Жіноча містика» авторства Бетті Фрідан (Betty Friedan)
в якому вона порушила проблему, яку назвала питанням
«без назви» [1, с. 181]. Ця проблема наповнювалася
почуттям фрустрації і незадоволення, яке було властивим
для численного грона жінок і виникло від зведення їх
до ролі домашніх господинь і мам. Однак, феміністки
«другої хвилі» були свідомі того, що досягнення жінками
політичних і громадянських прав не розв’яже жіночого
питання. Водночас, ідеї і аргументи, які піднімали
феміністки ставали щораз радикальнішими, а подекуди і
революційними. Такі книги як «Політика статі» («Sexual
Politics») (1970) К. Міллетт (Kate Millett). К. Міллет –
американська феміністка, письменник, педагог, художник.
Книги К. Міллет присвячені проблемам прав людини,
громадянської активності, фемінізму й сексуальності та
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ін. [7], або ж «Жінка євнух» (1970) написана Жермен Грір
(Germaine Greer). Ж. Грір – австралійська письменниця,
учена, журналістка і дослідниця ранньої сучасної
англійської літератури, визначна феміністка кінця
ХХ століття. На думку Ж. Грір метою руху за права жінок
повинно бути не стільки досягнення рівності з чоловіка
ми, скільки боротьба жінок за право самим визначати свої
цінності, самим встановлювати свої пріоритети і самим
вирішувати свою долю. Рівність вона вважає простою
асиміляцією змінити бачення жіночих проблем, які до
цих пір вважалися «політичними» [8]. Окрім політичного
контексту фемінізму його активістки все більше почали
зосереджувати увагу на особистісних, психологічних і
статевих аспектах утисків жінки.
Таким чином, фемінізм «другої хвилі» прагнув не лише
до політичної емансипації жінок до «визволення жінки»,
яке знаходило своє підтвердження в ідеях зростаючого
Руху визволення жінок (Women’s Liberation Movement).
Поставленої мети не можна було досягнути лише шляхом
політичних реформ чи навіть завдяки змінам у правовому
законодавстві – вважали феміністки, – а лише завдяки
сформульованим радикальним завданням, чи навіть
революційному процесові суспільних змін [3, s. 249].
Від кінця 60–х років – початку 70–х років ХХ століття
фемінізм розвивався як окрема суспільна течія і цей
етап став часом кристалізації його ідеології, ідеї якої
базувалися на фундаментальних засадах конвенційної
політичної думки. Саме у цей період було впроваджено
до дискурсу поняття культурної статі (gender) і витворено
нові підходи до перспектив розвитку культурної статі,
яка стала істотною проблемою у багатьох академічних
дисциплінах, а тематика культурної статі міцно увійшла
у публічне життя.
Гендерна проблема була пов’язана не лише з політич
ним дискурсом, а вимагала, передовсім свого правового
вирішення. Не випадково, польська дослідниця правових
аспектів фемінізму Катажина Швагєрчак стверджує, що
дискримінація за статевою ознакою – це проблема, яка
після значного періоду її ігнорування нарешті має бути
врегульована як на рівні європейської спільноти, так і
у міжнародній площині. Більшість правових актів, які
стосуються цієї проблематики, – на думку дослідниці, –
містять лише елементарні висловлювання на зразок:
«гарантується рівність» або «забороняється будь–яка
дискримінація» [5, s. 272].
Тобто, у правовому контексті, незважаючи на
існування ряду деталізованих форм щодо вирішення
«жіночої проблематики», поки що не повстала цілісна
нормативна концепція рівності, яку потрібно зреалізувати.
У суспільній свідомості ця сфера і надалі існує як «домена
репрезентанток феміністичних поглядів», яка однозначно
інтерпретується як спроба доведення факту невпинної
дискримінації жінок. Такий погляд є помилковим. Адже
сьогодні статева рівність – це рівне виявлення, звільнення
і участь обох статей в усіх сферах публічного і приватного
життя (...) це протилежність нерівності статей, а не
невизнання різниць між статями. Таке розуміння рівності
було найповніше відображене у діючій відповідно до
політики Організації Об’єднаних Націй і Європейських
Співтовариств стратегії Gender Mainstreaming [5, s. 272–
273].
Нині стратегія Gender Mainstreaming нерозривно
пов’язана з усім жіночим рухом та його напрямами
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і спробами здійснення змін щодо його ролі і місця у
суспільстві. Назагал вона пов’язана з двома фундамен
тальними підходами: по–перше, що жінки знаходяться
в упослідженій ситуації у суспільстві, яка випливає та
обумовлена історією трактування їхньої статі, по–друге –
дискримінація жінок може і мусить бути ліквідована.
Фемінізм «другої хвилі» характеризувався відмінностями
як у контексті різнонаціональному, так і відмінностями
поглядів, і політичних становищ. Водночас, жіночий
рух на етапі «другої хвилі» вже не прагнув до осягнення
таких цілей, як здобуття жінками виборчих прав чи
встановлення рівного доступу до освіти, участь жінок у
виборчих органах та урядових структурах.
«Друга хвиля» породила вимоги збільшення числа
жінок, які займають високі позиції у публічному житті,
ліквідації «реструкційних» чи «понижаючих» приписів,
таких наприклад, які окреслюють навіть одяг, який
повинні носити жінки. Традиційними залишилися вимоги
легалізації абортів, відміни численних обмежень щодо прав
жінок в оплаті праці, зайнятості, соціальних виплат тощо.
Тому можемо стверджувати, що в рамках «другої хвилі»
феміністки обрали як революційні, так і реформістські
політичні стратегії, а їх теорія еволюціонувала, черпаючи
для себе сили з різних політичних традицій так і
загальноцивілізаційних вартостей [3, s. 147–148].
Назагал, теоретичною основою «другої хвилі» фемі
нізму став «жіночоцентризм», який визначався політико–
правовими вимогами, творенням у суспільстві нового
сприйняття культури статі, новою гендерною культурою.
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Conception of «woman centrism» as theoretical basis
of the «second wave» of feminism
Theoretical maintenance of feminism processes is reflected from the 60th of
the ХХ century, when woman motions began to prevail as the political phenomenon.
Maintenance of work of the ideologist of feminism Simone de Beauvoir «Second sex»,
appearance of which led to changes in woman movement, is analysed. The conclusion
is made that the question of «women centrism» in the «second wave» of feminism is
related to activation of gender problems, foremost in political life.
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Динамічний соціальний порядок в умовах
радикальних змін суспільства
Сучасні теорії соціального порядку все більшою мірою базуються
на уявленні про соціальний порядок як результат постійного відновлення
динамічної рівноваги. Особливо складним, а тому і особливо нагальним і
важливим є завдання відновлення такої суспільної рівноваги і соціального
порядку в умовах радикальних соціальних змін.
Саме у легітимаційних процесах соціальний порядок набуває необхідного
характеру збалансованості необхідних змін і збереження тих параметрів, які
забезпечують самоідентичність певного суспільства. Таким чином, соціальний
порядок виступає хоча й надзвичайно важливим, але все ж засобом динамічного
відтворення суспільної самоідентичності, а така самоідентичність
реалізується прямо через легітимаційні механізми, тобто процедуру
визнання громадянами. Не соціальний порядок є причиною легітимації, але
навпаки – легітимація визначає той тип соціального порядку, який найкраще
забезпечує її інтереси. Хоча у поточних політичних процесах все виглядає
прямо протилежним чином – ніби соціальний порядок нав’язує суспільству
легітимацію наявних соціальних інститутів, однак насправді, як показує досвід
соціальних революцій (зокрема, й в Україні), таке нав’язування можливе лише до
тієї міри, до якої на це є згода народу.
Ключові слова: соціальний порядок, динамічний соціальний порядок,
радикальні зміни суспільства, легітимація, влада.

Соціальний порядок щонайменше з часів Платона
асоціювався з певним ідеальним станом, після досягнення
якого будь–які зміни видавалися недоречними і
шкідливими. Водночас, сучасні теорії соціального
порядку все більшою мірою базуються на уявленні про
соціальний порядок як результат постійного відновлення
динамічної рівноваги. Особливо складним, а тому і
особливо нагальним і важливим є завдання відновлення
такої суспільної рівноваги і соціального порядку в умовах
радикальних соціальних змін [16], яких, зокрема, зазнає
останні десятиліття і українське суспільство.
Сучасне українське суспільство, яке переживає
період інтенсивної соціально–політичної модернізації,
об’єктивно потребує стійкої організації суспільного життя.
Багато прогресивних починань в економіці, політиці,
культурній сфері, які розгортається «в розширеному полі
ідентифікаційних установок з полярними ознаками –
від мирного співіснування до відкритої конфронтації»
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[5, с. 118], безпосередньо залежать від встановленого в
суспільстві порядку. Вирішення проблем соціального
розвитку у бажаному (стабільному, керованому) режимі
пов’язано передусім із усвідомленням природи такого
можливого порядку і реальним установленням нового
соціального порядку, за якого і інновації і традиції
виявляються збалансованими і не викликають в суспільстві
негативних руйнівних суперечностей, властивих будь–
якому бурхливому і спонтанному соціальному росту.
Закономірно, що проблема соціального порядку в
сучасній Україні за своєю значущістю є однією з най
більш пріоритетних в суспільній свідомості. В контекс
ті сьогоднішньої соціальної дійсності можна досить
акцентовано означити два моменти, які відображають
особистісне світосприйняття. По–перше, це інерція
конформізму, тобто готовності діяти у відповідності
до очікувань інших, сприймати соціум як усталену,
авторитарно задану модель суспільних відносин і зв’язків.
По–друге, це прогресуюча індивідуалізація, посилення
розвитку особистісного «Я» в контексті демократичних
перетворень соціального життя. В першому випадку ми
маємо авторитарність в чистому прояві, коли особистість
не може критично оцінити ані свою поведінку, ані
поведінку суб’єкта авторитету чи влади. В другому
випадку зростаюча міра індивідуальності призводить до
спонтанної активності особистості, яка часто набуває
форми самовідчуження. Причому за такого розвитку
особистості вона також скоріше за все буде тяжіти до
підпорядкування. Але якою б не була «нова суспільна
парадигма, вона повинна бути визнаною людьми
добровільно, без примусу» [8, с. 19]. Мова йде про свободу
вибору в межах упорядкованої соціальної системи,
оскільки «соціальний порядок протилежний свободі лише
в тому випадку, коли він аморальний» [9, с. 305].
Звідси логічно постає питання: чи можливий стійкий
соціальний порядок в період структурних реформ?
Відповідь на це питання потребує звернення до пошуку
теоретичних перспектив вивчення передумов реалізації
соціального порядку. Сюди входять визначення поняття
«порядок», умови його сталості і видозміни, чинники його
збереження в період структурних змін суспільства.
Сучасна наукова думка розглядає проблему порядку
як проблему інституалізації [1]. Під цим терміном,
як правило, об’єднують різні процеси, які формують
організацію індивідів, груп тощо, перетворюючи їхню
взаємодію в сталу соціальну систему. Елементами такої
системи є різноманітні соціальні інститути: держава,
гроші, ринок, освіта тощо. Сьогодні ідея соціального
порядку істотно збагатилася.
В сучасній соціальній філософії термін «соціальний
порядок» має цілу низку логічно пов’язаних між собою
значень. Означимо головні із них. По–перше, порядок
пов’язується з існуванням певних регламентацій, заборон,
контролю в суспільному житті. По–друге, порядок вказує
на існування взаємності учасників соціальної взаємодії
в ньому: поведінка кожного хоча й не випадкова, і все
ж водночас не упорядкована однозначно: особистість
відповідає взаємністю або доповнює поведінку інших.
По–третє, у самому порядку присутній елемент
передбачуваності і повторюваності у суспільному
житті: люди можуть діяти соціально в тому випадку,
якщо вони знають, чого чекати один від одного. По–
четверте, порядок може означати певну погодженість,
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несуперечність компонентів соціального життя. І нарешті,
по–п’яте, соціальний порядок – це сталість і більш–
менш довготривале зберігання своїх форм соціальною
структурою суспільства.
У сучасній соціології деякі вчені замінюють термін
«соціальний порядок» такими, як «соціальна стабільність»,
«соціальна рівновага», «соціальна інтеграція». Сам
термін «соціальний порядок» також витлумачується по
різному. Зокрема, Пітер Бергер і Томас Лукман доводять,
що «соціальний порядок – це людський продукт, або
точніше, безперервне людське виробництво. І в своїй
ґенезі (соціальний порядок як результат минулої людської
діяльності), і в своєму теперішньому (соціальний порядок
існує тільки завдяки тому, що людина продовжує його
створювати в своїй діяльності) – це людський продукт»
[3, с. 88–89].
Американський вчений Ірвін Гофман, представник
напряму символічного інтеракціонізму, торкаючись
проблеми соціального порядку, вводить поняття
«соціального зібрання», адже будь–яка соціальна подія,
на його думку, передбачає наявність двох і більше
учасників, які володіють певними характеристиками, і
середовища, в якому здійснюється подія. Тут, безумовно,
повинна бути певна ієрархізація, яка упорядковує
соціальну подію відповідно до соціального статусу
учасників соціального зібрання. Уявлення Дюркгайма про
суспільство як ритуальний соціальний порядок, як складне
моральне утворення Гофман трансформує спочатку у
«функціональні правила соціального порядку, а далі, і в
раціональне підґрунтя повсякденної взаємодії» [7, с. 160].
Свій «інтеракційний порядок» Гофман тлумачить як
«свого роду систему взаємних угод, тобто основних правил
гри» [7, с. 160]. Інший інтеракціоніст, Джордж Хоманс,
вважає, що людина спілкується безпосередньо лише з
невеликою кількістю людей і її поведінка визначається в
межах певної мікро–групи. На цьому положенні Хоманс
вибудовує «абстракцію першого порядку». Саме ж
поняття соціального порядку є «комбінацією декількох
класів спостережень, тобто синтезом декількох абстракцій
першого порядку» [14, с. 122].
Активно оперує категорією «порядок» Чарльз Мілз,
вважаючи найбільш плідною постановку проблеми
соціального порядку як проблеми соціальної інтеграції
[10, с. 162–163]. Мілз визнає наявність різноманітних
соціальних порядків, які засновані на різних принципах
і здійснюють відповідний вплив на соціальні інститути
суспільства. На різних полюсах знаходяться соціальний
порядок, який засновано на принципі вільної конкуренції
у всіх сферах життєдіяльності суспільства і соціальний
порядок, який тримається на примусі і координації дій. У
якості підґрунтя для протиставлення розглянутих порядків
слугує ступінь індивідуальної волі, яка мінімізована
високим ступенем концентрації влади. Ж. Падьоло
визначає соціальний порядок як організовану систему
відносин між індивідами і групами [11, с. 109]. За думкою
Падьоло для того, щоб зрозуміти, як організовується
соціальний порядок, необхідно визначити, як і в яких
умовах встановлюються відносини з іншими. В зв’язку
із цим Падьоло виокремлює 4 фундаментальні процеси
соціального порядку: обмін, влада, консенсус і конфлікт
[11, с. 119].
Одним із оригінальних напрямків дослідження
соціального порядку є етнометодологія (Г. Гарфінкель,
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Г. Закс). В її контексті порядок – це результат
повсякденних, практичних дій людей і тих методів,
якими вони користуються для здійснення процесу
управління тією чи іншою життєвою ситуацією (тобто
народ чи люди плюс методи). Якщо для інтеракціоністів
суспільство уможливлюється символічною взаємодією
індивідів, і спілкування і пов’язується з пошуком ним
винагороди,то для етнометодології народження порядку
пов’язане із індивідуальними стратегіями, які кожного
разу різні і які поєднує лише те, що вони народжуються
як результат повсякденної практичної дії. Специфіка
етнометодологічного підходу, на думку Е. Лівінгстона,
може бути виражена через характер тлумачення
діяльності як: 1) ординарної (звичайної); 2) організованої
(яка має певний, специфічний саме для цієї діяльності
порядок свого існування); 3) організованою локально
(ситуаційною); 4) організованою природно (її специфічна
організація є її невід’ємною частиною); 5) рефлексивною
(тобто поясненою саме тим специфічним для неї чином,
яким вона утворюється як специфічна діяльність).
Етнометодологія, таким чином, намагається виявити
найбільш фундаментальні засади соціального порядку.
Проблеми порядку вивчаються соціологами та полі
тологами не тільки функціонально–методологічно, але
й функціонально–типологічно. Існують, зокрема, зразки
ідеальних типів, такі як «військове» і «індустріальне»
суспільство у Герберта Спенсера, «община» і «суспільство»
у Фердінанда Тьоніса, «органічна» і «механічна»
солідарність у Е. Дюркгайма, типи «соціальних систем»
у Т. Парсонса та інші.
Останнім часом спостерігається підвищення інтересу
до етичних аспектів соціального порядку. Тут можна
відзначити потужний вплив «теорії справедливості»
Джона Ролза [13], в якій він спробував розробити
мінімально необхідні загальні принципи справедливості,
які могли б лягти в основу достатньо організованого
суспільства, яке вибудуване на демократичних засадах.
Звернемося до питання про сталість соціального
порядку в суспільстві. Важливим моментом в цьому
контексті є введене Вебером розрізнення легітимності
і легальності існуючого порядку. Передусім, порядком
Вебер називає: а) умовність, якщо її значущість із зовні
гарантована тим, що відхилення наштовхнеться на осуд;
б) право, якщо порядок із зовні гарантований можливістю
примусу, який здійснюється групою людей, що мають
легітимне право скористатися силою. Звідси легітимність
характеризує соціальний порядок, який має престиж і
тому диктує індивідам, що включені до нього, обов’язкові
вимоги і встановлює зразок поведінки. Веберівське
визначення легітимного порядку має стрижневе значення,
якщо нормативну систему суспільства розглядати із
функціональної точки зору: «порядок, який має престиж,
є соціальним імперативом, оскільки його вимоги
сприймаються людьми як обов’язкова умова їх діяльності»
[4, с. 42].
Мотивами слідування суспільним нормам можуть
бути користь і острах перед негативними санкціями за
умови невиконання зобов’язань. В цих випадках, якщо
зовнішній контроль слабкий, нормативна поведінка буде
нестійкою. Престижний соціальний порядок підвищує
вірогідність орієнтації людей на правові норми, оскільки
вони ситуативно сприймаються як «справедливі». Отже,
легітимність легітимність порядку може бути гарантована
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тільки внутрішньо: 1) суто афективно: емоційною
відданістю; 2) ціннісно–раціональною вірою в абсолютну
значущість порядку як найвищої непорушної цінності;
3) релігійною вірою у взаємозалежність блага порятунку
душі від збереження даного порядку. Легітимність
порядку може бути гарантована також зацікавленістю.
Легальний порядок, на відміну від легітимного,
потребує закону, дотримання якого гарантується
певним штатом людей, котрі мають право застосовувати
примус і застосовувати санкції. Максимою, на котру тут
орієнтована соціальна поведінка, є влада як можливість
реалізації волі групи людей навіть супроти згоди членів
спільноти. «Закон існує тоді, коли є імовірність того, що
деякий порядок буде підтримуватись певним штатом
людей, які використовують фізичний або психологічний
примус із метою домогтися лояльності стосовно даного
порядку або накладають санкції на тих, хто порушує його.
Структура будь–якого легального порядку безпосередньо
впливає на розподіл економічної або якої–небудь іншої
влади в межах відповідної спільноти. Це справедливо для
всіх типів легального порядку, а не тільки для державного»
[4, с. 280] – заявляє Вебер.
Таким чином, легальний порядок є однією із форм
легітимації соціального порядку. Вона також впливає на
розподіл влади, яку Вебер витлумачує як «...можливість
для однієї людини або групи людей реалізувати власну
волю у спільній дії навіть супроти опору інших людей,
котрі беруть участь у зазначеній дії» [4, с. 62]. Легальний
порядок виступає у Вебера як додатковий чинник, який
підвищує шанси домогтися влади і поваги, але ніколи не
гарантує їх. Легальний порядок пов’язаний із соціальним і
економічним порядками. «Спосіб, у який соціальна повага
розподіляється в суспільстві між типовими групами,
що беруть участь в такому розподілі», Вебер називає
соціальним порядком [4, с. 60], тоді як економічний
порядок – «тільки спосіб, яким економічні товари і
послуги розподіляються і використовуються» [4, с. 75].
Обидва порядки впливають один на одного.
Отже, порядок як такий трактується Вебером як
орієнтація на максими, які чітко визначаються, тобто на
норми поведінки. Останні, в свою чергу, визначаються
конвенційно і є різними в різних колах людей. Будь–який
соціальний порядок буде легітимним для індивіда, якщо
він має практичну значущість для поведінки. Тут важливо,
щоб він слугував взірцем і умовою діяльності.
Слідом за М. Вебером, Т. Парсонс стверджує, що
соціальний порядок стає стійким, якщо нормативна
система інтегрує інтереси і ціннісні орієнтації більшості
членів суспільства. Чим вище рівень легітимності порядку,
тим меншою є потреба використання ресурсів владного
примусу і навпаки [12, с. 72]. Правові засади соціального
порядку завжди мають легальний характер, але не
завжди є легітимними. Легітимний порядок включає в
себе форми–зразки поведінки загального і структурного
нормативного рівнів за умови їх престижності. Слідування
цим зразкам означає перетворення легального порядку
в легітимний. Для легітимного порядку характерна
моральна і правомірна поведінка, яка відповідає певним
культурним цінностям суспільства. В правовому аспекті
проблема полягає у відповідності конституційних норм
мета–юридичним цінностям. Якщо конституційна норма
суперечить ціннісним передумовам порядку, то вона
втрачає юридичну силу.
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Корінна зміна соціального порядку відбувається
з причини нездатності правлячої влади вирішувати
адаптаційні проблеми суспільства. В результаті заго
стрення боротьби політичних еліт соціальний контроль
за радикальними рухами стає неадекватним, що
призводить до трансформації суспільного устрою.
Навпаки, усталеність соціального порядку можлива, якщо
соціальна система має механізм управління внутрішніми
конфліктами, які загрожують соціальній інтеграції. В
ході дії цих механізмів виникає адаптаційна інновація,
яка здатна спричинити внутрішньо–системні зміни при
збереженні нормативних основ соціуму.
Існує, як мінімум, чотири підходи щодо реалізації
соціального порядку в суспільстві. Перший підхід
передбачає пріоритет примусу із використанням сили.
За другого підходу перевага надається утилітаристським
міркуванням. Соціальний порядок згідно із цією логікою
підтримується шляхом встановлення між соціальними
суб’єктами численних відносин взаємозалежності,
що приносять користь. За третім підходом дослідники
(зокрема, Т. Парсонс) схиляються до нормативної позиції,
коли можливість соціального порядку визначається за
допомогою загальноприйнятих цінностей, оскільки
діючі соціальні суб’єкти – істоти нормативні. Розуміючи
під соціальним порядком «невипадковість соціальної
взаємодії індивідів» [6, с. 160], Парсонс представляє
соціальну систему, в якій індивіди, визнаючи певні
стандарти, цінності і практичні способи поведінки,
діють здебільшого впорядковано. Такі відносини цілком
реальні, оскільки соціальні суб’єкти використовують
очікувані ролі, що регламентовані конкретними
нормами. Ці ролі інтегруються в особистості індивідів.
Конформізм індивідів стосовно очікуваних ролей
стає ключовим моментом підтримання соціального
порядку. Соціалізація, таким чином, набуває статусу
фундаментального процесу, за допомогою якого цінності
і норми передаються і нав’язуються. Такий підхід може
бути використаний як теоретико–методологічне підґрунтя
для дослідження інституційних засад нового соціального
порядку, і, відповідно, легітимації (суспільного визнання)
і нормативності (правового і ціннісного регулювання та
контролю) нових відносин, що підтримують в суспільстві
стабільність і порядок. Позиція четвертих (Зігмунт Бауман)
зводиться до думки, що «панування правопорядку рано чи
пізно трансформується в «творчий безлад» як неминучу
умову нового гнучкого життєзабезпечення» [2, с. 51].
Конкретний соціальний порядок постає також як
продукт культурного задуму і відбору певних соціальних
сил, і насамперед, політичної еліти. Сучасні українські
еліти все ще знаходяться в корпоративному і нестабіль
ному стані і це безпосередньо відображається в супереч
ностях соціального порядку, який нині встановлюється.
Суб’єкти влади зазвичай намагаються виправдати своє
управління інституційними чинниками, пов’язуючи його з
поширеними віруваннями в моральні символи, юридичні
формули. Все вирішує співвідношення сил, і домінуюча
сила впевнено пред’являє суспільству пояснення своїх
дій. Інша справа, що якщо раніше «узаконення» або
«символи виправдання» доволі неприховано базувалися
на примусово встановленому, або, в усякому разі,
насаджуваному «зверху» порядку, то нині все ж все
більш значну роль відіграють класичні легітимаційні
механізми легального типу панування – воля народу
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здобуває (хоча й важко і повільно, але доволі впевнено)
свій вираз у законах, яким волею–неволею доводиться
коритися бюрократичному апаратові. В сучасних
соціальних концепціях відображені найбільш поширені
аспекти існування цього феномена. «Політична формула»
у Гаетано Моски; «принцип суверенітету» у Джона Лока;
«правлячий міф» у Жоржа Сореля; «фольклор» у Арнольда
ван Генепа; «узаконення» у Макса Вебера; «колективні
уявлення» у Еміля Дюркгайма; «панівні ідеї» у Карла
Маркса; «спільна воля» у Жан–Жака Русо, «символи
влади» у Гарольда Лассуелла; «ідеології» у Карла
Мангайма; «суспільні почуття» у Герберта Спенсера.
Аналіз наявних теоретичних досліджень дозволяє
дати визначення соціального порядку як множини
загальних принципів, законів чи моделей взаємовідносин
індивідів із соціальною структурою. Соціальний порядок
є одночасно об’єктивною і суб’єктивною конструкцією.
Він об’єктивний, оскільки незалежний від індивідів, і
постає для них як зовнішня реальність. І водночас, він
суб’єктивний, оскільки формується у безпосередній
соціальній взаємодії індивідів. «Люди не тільки пасивно
засвоюють і продукують існуючий порядок повсякденної
реальності, але й активно конструюють соціальну
реальність» [3, с. 89]. І виникнення нового соціального
порядку постає в цьому контексті як становлення
упорядкованої, діяльнісної, легітимної, інституційно
оформленої соціальної структури у свідомості громадян.
Саме в аспекті інституційно–нормативних відносин,
які закладають підґрунтя нового соціального порядку
і легітимності цих відносин в глибинних, ціннісних
структурах суспільної свідомості, має відбуватися
реальне становлення стабільної політичної системи.
В сучасному українському суспільстві соціальний
порядок повинен знаходити своє відображення в
демократичному правлінні, як гарантія забезпечення
спроможності основних політичних інститутів надавати
рівну можливість всім політичним силам, втому числі,
й опозиційним, брати участь в розподілі влади на всіх
рівнях. Саме у легітимаційних процесах соціальний
порядок набуває необхідного характеру збалансованості
необхідних змін і збереження тих параметрів, які
забезпечують самоідентичність певного суспільства.
Таким чином, соціальний порядок виступає хоча й
надзвичайно важливим, але все ж засобом динамічного
відтворення суспільної само ідентичності, а така
самоідентичність реалізується прямо через легітимаційні
механізми, тобто процедуру визнання громадянами.
Отже, не соціальний порядок є причиною легітимації,
але навпаки легітимація визначає той тип соціального
порядку, який найкраще забезпечує її інтереси. Хоча
у поточних політичних процесах все виглядає прямо
протилежним чином – ніби соціальний порядок нав’язує
суспільству легітимацію наявних соціальних інститутів,
однак насправді, як показує досвід соціальних революцій
(зокрема, й в Україні), таке нав’язування можливе лише до
тієї міри, до якої на це є згода народу.
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Dynamic social order in the situation of radical changes in society
Modern theories of social order are increasingly based on the concept of social
order as a result of constant renewal of dynamic equilibrium. Particularly difficult,
and therefore particularly urgent and important it is the task of restoring this social
equilibrium and social order in terms of radical social change.
In the process of legitimization the social order becomes necessary character of
the balance of necessary changes and save those settings that provide self–identity of
a given society. Thus, the social order stands although extremely important, but only
the mean of the dynamic reproduction of social self–identity, and this self–identity is
implemented directly through legitimization mechanisms that the citizens recognition
procedure is. Consequently, no social order is the cause of legitimization, but on
the contrary legitimization determines the kind of social order that best ensure its
interests. Although the current political process looks quite opposite – as if social
order imposes public legitimacy of existing social institutions, but in fact, as the
experience of social revolutions (in particular, in Ukraine), an imposing possible only
to the extent of the consent of the people.
Keywords: social order, dynamic social order, radical change of society,
legitimacy, power.
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Політична свобода в контексті
правових відносин і сучасність
Права і свободи громадян завжди йдуть пліч–опліч. Право є законо
давством будь якої країни. В даній роботі розглядається співвідношення законів
і політичної свободи сьогодення.
Ключові слова: політична свобода, законодавство, право.

Кожен громадянин усе своє життя проводить
опираючись на закони. Саме закон дозволяє людині
навчатись, працювати у тій чи іншій сфері, відпочивати
у різний спосіб тощо. Водночас ми відчуваємо, що усе
перераховане ми отримуємо завдяки свободі. Саме тому
потрібно з’ясувати вплив закону на свободу.
Одні закони дозволяють якісь дії, другі забороняють,
інші карають, тому у кожній державі постійно змінюються
ті чи інші закони. Як відомо держава не лише опікується
своїми громадянами але й піклується і про своє
збереження. Тут важливо з’ясувати яким чином сучасна
розробка та зміна законів впливає на політичну свободу
громадян.
Мета статті. З’ясувати вплив закону на формування
політичної свободи.
Невирішені раніше питання стосовно даної теми.
Філософські і політичні погляди на свободу представлені
ще античними мислителями Сократом, Аристотелем,
Епікуром та іншими. Послідовниками вивчення фено
мену свободи стали Т. Гобс, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо,
Ш. Л. Монтеск’є та інші мислителі Нового часу.
Основою їхнього вчення було розробка індивідуалізму
та автономії. І. Кантом та Г. Гегелем філософія свободи
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була доповнена розвитком правових відносин. Свобода
в юридичному аспекті розглядається і багатьма сучас
ними науковцями. Зокрема у працях О. П. Донченка
П. Д. Біленчука, В. П. Малахова, А. А. Козловського,
О. П. Дзьобаня, А. К. Черненка, В. М. Селіванова, Б. Леоні
та ін. Але зважаючи на розгорнутий змістовний характер
їхніх досліджень недостатньо розкрито вплив закону на
формування та дію саме політичної свободи із практич
ним дослідженням сучасності.
У зв’язку з тим, що наявність політичних прав
дозволяє громадянам як впливати на державу так і
контролювати її, то реальність політичних прав (тобто
якщо наявність політичних прав є реальним інструментом
впливу на державу) це дозволяє формувати і реальність
політичної свободи. Оскільки основою правової держави
є реальність прав і свобод особи, то поки в дійсності
існують реальні права, які у свою чергу закріпляють і
реальну свободу, громадянське суспільство і є правова
держава, тобто громадянське суспільство формує
саме правову державу. У іншому ж випадку держава і
громадянське суспільство існують не зовсім як одне ціле,
а в деяких випадках і як ворогуючи сторони.
Особливістю політичних прав і свобод, за деякими
винятками, як то об’єднання в неполітичні організації
чи права на індивідуальні, або колективні звернення,
належать громадянам які досягли певного віку. Наприклад
в Україні це особи які є громадянами України та досягли
18–річного віку та набули повної правосуб’єктності.
Політичні права на відміну від громадянських
(особистих) прав, які від природи є невідчужуваними,
відповідно до закону можуть обмежуватися в інтересах
громадянського порядку чи національної безпеки.
Обмежуючі та вікові особливості політичної свободи
пов’язані з можливістю громадян брати участь в
управлінні державними справами, вільно обирати та бути
обраними до органів державної влади і органів місцевого
самоврядування (38 ст. Конституції України). Це право
гарантує громадянам безпосередньо здійснювати
демократію на місцевому та державному рівнях [1, с. 12].
Дж. Локк розвиває концепцію державотворення
посередництвом права. Усе інше є похідним від права.
Правом усе повинно починатися, посередництвом права
повинно впроваджуватись, на основі права відбуватись.
Закон є правовим лише у випадку якщо він оберігає та
розширює свободу [2, с. 3].
Із здобутком знань про державу і право, Г. Гегель
у XIX столітті у перше у філософсько–правовому
аспекті зробив аналіз проблеми держави і права [3,
с. 506]. Держава – є людське творіння, тому як людське,
може перебувати у сфері свавілля, випадковостей та
помилок. Звідси Г. Гегель дає нам настанову на розбудову
«розумної» держави посередництвом права [3, с. 508].
Тому за його вченням лише потрібні, розумні закони
сприяють процвітанню держави та суспільства [3, с. 510].
Юридична професія в США вважається найпрес
тижнішою та найпопулярнішою [4], взявши за основу
право, є однією із найвпливовіших країн світу.
Права людей – є межами дії влади. Це сфера
життєдіяльності людей в яку держава не повинна
порушувати. Науковець Чепульченко розглядаючи
правові стосунки громадянського суспільства дає нам
розуміння політичної свободи. Вона виступає в концепції
прав людини ґрунтованої на трьох положеннях: 1. Влада
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обмежена. 2. Кожна людина має свій автономний світ,
а звідси і втручатися в який не повинна жодна сила.
3. Кожна людина захищаючи свої права може висувати
претензії до держави. Тому громадянське суспільство
повинно мати можливість свого розвитку незалежно від
державних процесів [5, с. 3]. Не розвиваючись людина
часто відчуває себе невпевненою особою та стає пасив
ним індивідом держави, котрим легше маніпулювати.
Науковець В. І. Тимошенко розглядаючи державу як
гарант феномену свободи опираючись на вчення Г. Гегеля
вважає, що держава є ідеєю розуму, свободи та права. Тому
сучасна держава повинна розуміти свободу як соціальний
статус який надається індивіду правовими інститутами
підтриманими спільнотою. На свідомість людини у стані
вільного вибору прагнуть впливати соціальні інститути.
Впливаючи на свідомість індивіда автоматично іде вплив
на його свободу. Держава, маючи величезні можливості
для такого впливу зацікавлена у стабільності своїх
структур, прагне нав’язати свої інтереси індивідам,
подаючи їх як необхідність. Спроба зберегти свободу
вибору та дій опиняється у суперечливих відносинах із
зовнішніми вимогами держави. Але держава прагне, щоб
прояви свободи залишались лише у межах суспільної
необхідності тому влада розроблює закони спрямовані
на втримання енергії, пристрастей та дій громадян якщо
вони мають небезпечну спрямованість для держави.
Вирішенням цих суперечностей повинно виступити право
[6, с. 86–87].
За вченням Гегеля держава по суті свого утворення є
джерелом свободи. Свобода у дії в державі проявляється
у тім, що особа в державі реалізує свої інтереси і своє
право (у системі сім’ї та громадянського суспільства)
[7, с. 286]. Тобто побудував сім’ю кожен її член уже
піклується не лише про себе алей один про одного.
Для утримання сім’ї, її розвитку та реалізації інтересів
кожної особи складу сім’ї, знову ж кожна особа у той
чи інший спосіб реалізовує свої інтереси: глава сім’ї
зазвичай заробляє кошти для утримання сім’ї, дружина
виховує дітей тощо. Усі ці потреби звісно не можуть
реалізуватися поза державою, таким чином утворюється
спільнота за схожими інтересами задля реалізації яких і
створена держава. Звідси держава повинна працювати
таким чином, щоб не відсторонювати власний інтерес
особи, а надати змогу для його реалізації у системі цілого
і для користі системи цілого. У випадку двосторонньої
корисності індивід відчуває себе підданим держави у
якості громадянина. Громадянин відчуває, що є частиною
держави і у свою чергу виконує покладені на нього
обов’язки держави як потрібної рівноваги задоволення
інтересів інших громадян. У замін покладених на нього
обов’язків індивід відчуває право на свою безпеку і
безпеку свого майна. Держава ж отримує таким чином
міць свого існування. Єдність обов’язків і права поєднує
те, що потребами держави і є право індивідів, бо
держава і є організація свободи. Безсумнівно вірно часто
говорили, що ціллю держави є щастя громадян, адже
якщо громадяни не можуть реалізувати свої інтереси на
фоні інтересів інших громадян, то дії і міць такої держави
сумнівні [7, с. 288–291].
Але як тоді сталося, що такий задум став
спотворюватись?
Про державний устрій той чи іншої держави йде
нескінченна розмова. Гегель писав, що насправді мало
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хто розуміє державний устрій у тому числі і уряди,
поверхня їхнього розуміння полягає у релігії і благочесті.
Тому не дивно, що ці розмови призвели до того, що вже
й для розумних людей слова: розум, просвіщення, право
тощо, у тому числі і державний устрій та навіть свобода!
почали вселяти відразу і стало здаватися навіть ганебним
приймати участь у обговоренні питання щодо політичного
устрою [7, с. 308]. Але таке нерозуміння державного
устрою за Гегелем не дивно. Полягає воно у тім, що держава
є цілим світом який збудований людиною для себе, тому
держава має у собі і для себе просування. Як фізичний
світ людині важко до кінця пізнати, так і держава будучи
цілим світом взаємовідносин людських стосунків повинна
в собі поєднувати усе розмаїття людських відносин, щоб
не пригнічувати їхню свободу [7, с. 310]. Народу потрібно
відчувати, що його державний устрій відповідає його
праву і його стану, інакше державний устрій хоча й буде
мати юридичну силу, але не буде мати жодної цінності для
громадян [7, с. 315]. У зв’язку обумовленості діяльності
держави працею її індивідів, а здатність, уміння,
характер відносяться до особливості індивіда, кожен
індивід повинен отримати окрім загального виховання
індивідуальну спеціальність [7, с. 317]. На наш погляд це
є ключовою ланкою існування і розвитку держави. Але у
сучасних умовах це начебто усім зрозуміле відношення
доволі часто ігнорується. Тобто, у парламентах, після
виборів, коли більшість приходить до влади, то заради
збереження влади правлячи сили намагаються майже
на усі ключові посади призначити осіб із кола правлячої
більшості. Але ж зрозуміло, що і у меншості в парламенті
є сильні фахівці у тій чи іншій області знань, які у деяких
випадках є значно більш обізнаними у сфері знань на яку
призначена особа значно менш обізнана, яка має менше
досвіду роботи, є менш компетентною щодо ключових
напрямків роботи тощо. Звідси спостерігається правове
пригноблення політичної свободи. Пересічні громадяни
незалежно від їхньої прихильності до тієї чи іншої
політичної сили стають заручниками такої ситуації
яка постійно повторюється. Кожна нова політична
сила більшості яка приходить до влади перш за все
намагається її утримати. І тут їй у допомогу є законне
право. Але хоча це право не можна назвати гуманним
воно будучи законним не заважає його використовувати
правлячий силі. Виходячи з цього громадяни віддавши свої
голоси за ту чи іншу партію в надії на те, що її склад
буде працювати на благо народу, сили партії відразу
починають працювати на своє благо заради збереження
влади. Звідси, значна частина громадян дивлячись на таку
боротьбу політичних сил у парламентах взагалі перестає
цікавитись політикою. Вже звідси проявляється і
негативна сторона права більшості в парламенті, для
обраних до парламенту, у вигляді вже значно більшої
боротьби за прихильність виборців. Частина виборців яка
голосувала за прийдешніх до влади кандидатів перестає
їм вірити. А у зв’язку з тим що більшість європейських
парламентів налічують значну кількість депутатів,
для виборців є досить складно слідкувати за діяльністю
кожного. Звідси головний законодавчий орган, як один із
трьох найголовніших нарівні із виконавчим та судовим,
може спотворювати увесь державний устрій від якого
звісно залежить міра свободи усіх громадян держави.
Тобто ціла держава стає постійним заручником тих, або
інших, (наступних політичних сил) правлячих індивідів.
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У випадку дійсної участі представників народу із
знанням, обговоренням і вирішенням загальних справ,
момент формальної свободи знаходить своє право
стосовно й усіх інших, не приймаючих участі в уряді
членах громадянського суспільства. Завдячуючи звідси
позитивним результатам дій представників народу, а також
публічним дебатам, більша кількість громадян починає
цікавитись політичним життям країни, суспільство
починає краще розуміти стан державних справ, тим самим
досягає здатності судити про представників народу більш
розумно. А крім цього суспільство у більшій мірі починає
ознайомлюватись із справами держави і вчиться поважати
таланти, чесноти, навички державної влади, та посадових
осіб. Публічність у свою чергу служить засобом проти
зарозумілості окремих осіб і окремих мас та засобом
зростання їхньої освіченості. Через публічність зібрань
представницької влади народ також вчиться розуміти
свої істинні інтереси. Як правило панує уявлення про
те, начебто усі знають що є корисним для держави і на
зібраннях представників влади лише висловлюють це
знання. На справі якраз частіше відбувається протилежне.
Звісно такі зібрання є обтяжливими для тих правлячих
індивідів котрі не є достатніми фахівцями своєї справи,
тих, які виконують неналежним чином свої обов’язки
і не зможуть надати повноцінного звіту про виконану
роботу, тих правлячих індивідів котрі не мають достатньо
гострого розуму та красномовства, щоб завжди дати
достойну відповідь. Але все ж публічність є найбільш
формуючим засобом для державних інтересів [7,
с. 351]. Там де існує публічність представників народу,
проявляється зовсім інше, значно активніше відношення
громадян до держави. Лише завдячуючи публічності
кожного акту парламенту, вони становляться відомими
та пов’язані із широким загалом суспільної думки.
Громадянська думка є теоретичний спосіб пізнання того,
що людина хоче і уявляє. Важливість із теоретичного,
здійснюється в державному устрою, тому суспільна думка
в усі часи мала велику силу, в наш час вона особливо
важлива, бо принцип суб’єктивної політичної свободи
знайшов значну важливість і значимість в суспільстві.
Те, що повинно утворитися в державі як важливе стає
наслідком, переважно завдяки розумінню теоретичного,
стосовно конкретних відносин та аргументам на їхню
користь. [7, с. 352]. Свобода повинна мати можливість
реалізувати себе, мати зовнішній вираз посередництвом
свого права. Свобода в правовому статусі існує як така,
що себе повністю реалізує його посередництвом. В праві
свобода не обмежена бо право не є негативним, а навпаки
в праві свобода затверджується. Посередництвом права
обмежується навпаки несвобода, у тому сенсі, що право
повинно охоплювати усі моральні сфери які охоплює
держава [6, с. 387]. Відносно обмеження свободи правом,
то роздуми, що свобода є безмежна – це помилкова
точка зору. Помилкова тому, що безмежжя найчастіше є
фанатизмом який у свою чергу у всьому вбачає межу яку
обов’язково потрібно зруйнувати. У такому сенсі така
свобода є руйнацією усього [7, с. 388]. Індивід повинен
поважати іншого не шкодити йому та його власності. У
цьому лише є обмеження свободи. В правовому статусі
особа є одиничне для себе, потрібно і іншого також
залишати як одиничне для нього, не заважати йому, а
він мені. Тут основне положення полягає у взаємному
виключені шкодити один одному. Вимога поважати
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власність іншого є позитивним явищем [7, с. 396]. Право
є сукупністю законів, розумні і справедливі закони
несуть добро. Державні закони є системою законів –
законодавством, яке повинно бути спрямованим на
справедливе (рівноправне) регулювання – відносин
громадян між собою, та відносин громадян із державою.
Наприклад в іудейській релігії Бог сам сказав Мойсеєві
що є добро, коли він дав йому закони і люди дізналися
їх [7, с. 420]. Громадяни отримують свої права завдяки
своїм обов’язкам. Оскільки окремий громадянин здійснює
свої обов’язки в державі він є учасником держави. Кожен
громадянин який отримує те чого бажає, здійснює це
через певні обов’язки. Ці обов’язки встановлені державою
і таким чином громадянин отримуючи бажане формує
себе в корисного члена суспільства. А звідси – є також
і засобом державних інтересів [7, с. 423]. Але завдяки
тому, що індивідам надано широке свобідне коло дій, то
і покладено повний простір надмірностей. А особистість
громадян безмірна, в ній немає абсолютного визначення
так як кожен громадянин визначає сам для себе міру
тих чи інших потреб. По суті це – природньо, прагнення
здійснити свій задум, свою мрію, чи якусь раптову думку,
але у постійному прагненні отримання же чогось, усе
це може раптово вийти із рівноваги. Усе зайве потрібно
стримувати розумом. Завдяки тому, що для отримання тих
чи інших особливостей надано вільне поле дій, покладено
і повний простір надмірностей – розкоші, надмірним
нахилам тощо. Це призводить до втрати багатьох людей
моральності. Таким є становище в громадянському
суспільстві. Немає можливості встановити якусь
межу того, що дійсно має бути потребою. Постійно
відкриваються двері для нових потреб і звідси пошук
нових засобів для задоволення нових потреб [7, с. 432].
У разі ж потягу до надмірної розкоші, надмірним
нахилам тощо високопосадовців, держава стає ареною
олігархічних війн.
У вченні Гегеля для нас особливо цікавим є його
ставлення відносно політичної свободи. Він на відміну
від інших науковців розглядаючи державу виходить не із
принципу захисту свободи, а навпаки свобода отримує
своє місце опосередковано від того чи іншого державного
устрою.
У Гегеля найкращий державний устрій – це розумний
устрій, розумне в ньому – те, що визначено природою
поняття тоді і свобода буде існувати згідно свого поняття.
Зазвичай розглядаючи дію свободи, йдеться розмова про
те, що держава повинна захищати свободу, слугувати
перепоною свавіллю, сприяти щастю громадян тощо. За
Гегелем потрібно від усього цього звільнитися піклуючись
про розумність яка виходить із поняття, тоді усе інше
додасться. Тут Гегель навіть звертається до релігії,
звертаючи особливу увагу де йдеться мова про те, що
потрібно направити думки на царство Боже, тоді все інше
прийде само собою та усі другорядні цілі будуть досягнуті
заодно [7, с. 466].
Але у дійсності таке ставлення до свободи є
єдиновірним. Якщо проаналізувати кінцевий результат
найактивніших захисників свободи – лібералістів,
ми знаходимо його у головному документі країни –
конституції. Ми завжди чуємо спочатку слово «права».
Наприклад, найчастіше записано: «Права і свободи ...»,
в основі права завжди лежить закон. Таким чином,
свобода підпорядкована праву і основі права закону,
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або ж скажемо, що свобода зумовлюється законами.
Тобто не закон підпорядковується свободі, а навпаки.
На перший погляд свобода як результат і в подальшому,
основа цивілізаційного розвитку суспільства, та
взагалі існування індивідів є незалежна первинна основа
людства. У такому разі усе інше повинно утворюватись
навкруги свободи як похідне, а тим паче закони. Тут
знову потрібно звернути увагу, на погляди Дж. Локка, –
якого вважають засновником самою свободоіменуемої –
ліберальної концепції. Головним відношенням свободи Він
пов’язував загальну для всіх свободу в дії загальних для всіх
законів. Закон в його справжньому значенні є не стільки
обмеження, скільки керівництво для вільного і розумного
індивіду у його власних інтересах і наказує лише те, що
служить на загальне благо усіх тих, хто підкоряється
цьому закону. Якби індивіди могли бути щасливішими без
цього закону, то він, зник би як марна річ, сам по собі.
Виходячи з цього, незважаючи на усілякі неправдиві
тлумачення, метою закону є не знищення і не обмеження
свободи, а навпаки її збереження та розширення. У
всіх станах живих істот, здатних мати закони, де немає
закону, немає і свободи. Свобода полягає у тім, щоб не
відчувати обмеження і насильства з боку інших і це не
може бути здійснено там, де немає закону. Невірним є
висловлювання, що свобода є те що людина повинна
отримувати що забажає як нам говорять, тому, що хто
міг би бути вільним, якщо б будь–яка інша людина своєю
примхою могла би пригнічувати іншу людину? Свободою
є можливість людини мати і розпоряджатися як йому
завгодно своєю особистістю, своїми діями, володіннями
і всією своєю власністю у рамках тих законів, яким він
підпорядковується, і, звідси, не наражатися на деспотичну
волю інших, а слідувати вільно своїй волі [8, с. 293–294].
Звідси виходить, що в дійсності політична
свобода впроваджується у дію завдяки законам. Це
підтверджується поглядами Ш. Монтеск’є. Він в
якості політичного письменника розглядає всі відносини
в суспільстві між людьми і всім існуючим в природі що
має вагомий вплив на людину, через призму свободи і
позитивного боку законів. Тобто при будь–якого роду
поширеної діяльності: торгівлі, виробництві товарів,
дослідницької діяльності і т.д., існує багато перешкод де
сказано, що певні дії заборонені законом. Це у багатьох
людей асоціюється як негативне, частіше обмежуюче
ставлення дій для того чи іншого роду діяльності. І
дійсно, напевно, немає жодної людини, яка займається
в будь–якій з перерахованих видів діяльності в сучасному
суспільстві, яка б досить часто не стикалася з таким
станом речей. Монтеск’є як і Дж. Локк бачить сенс
законів, як повинно бути в «інструкції» для дій, що з самого
початку не може розглядатися як негативний стан, лише
як позитивне. Що ж стосується різного роду обмежень,
то вони повинні існувати в різних випадках як доповнення
до позитивного відношенню закону – до блага його дії,
що б не порушувати свободу інших осіб. У разі ж, коли з
якихось причин закон перестає діяти як «інструкція» і як
захист людини, як допоміжний фактор для позитивних
дій, а ставати лише в тягар, для цього й існують різного
роду соціальні (політичні) інститути за допомогою яких
люди повинні намагатися здійснити зміни таких законів.
Звичайно ж, це практично не можливо здійснити одному
громадянину, але вважаю, що певній кількості громадян
зі схожими поглядами і таким же положенням порядку
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речей це під силу. Інакше свобода як мінімум обмежується
як політична, так і соціальна яка включає в себе всі види
свободи суспільної людини.
Закони – це необхідні відносини які випливають з
природи речей [8, с. 11].
Позитивна основа в законі – це відношення
справедливості [9, с. 12].
Світ людей ще не керується з такою досконалістю як
світ природи так – як люди не йдуть своїми законами, з
такою постійністю як природа діє за своїми законами.
Почасти це відбувається через те, що людям властиво
іноді помилятися, частково тому, що по їх натурі вони
часто діють за власним спонуканням, тому буває,
що не дотримуються і власних законів. Як фізична
істота людина підпорядковується законам природи, як
розумова – змінює закони встановлені нию. Як розумна
істота людині властиво ставати жертвою помилки і
невідання, тоді віна може втрачати ті пізнання, які їй
вдалося придбати. Як чуттєва істота віна знаходиться під
безліччю пристрастей. Тому людина може часто забувати
свого творця – і Бог йому нагадує про себе в заповітах
релігії; людина може часто забувати самого себе – тоді
філософи його направляють законами моралі. Відносно
людини як частини суспільства, віна здатна забувати своїх
ближніх – і законодавці його закликають до виконання
своїх обов’язків за допомогою законів політичних і
цивільних.
Цим всім законам передують закони природи, так як
випливають єдино з устрою нашої істоти [9, с. 12].
Живучи у XXI ст. звернувшись до історії чи знайдемо
ми приклад вже цивілізаційного тобто державно–
суспільного устрою коли можна сказати що тоді дійсно
люди побудували державу в якій були свобідними і
щасливими та можна з них брати приклад? Так є. Це
приклад реалізації заснований на так званих утопічних
ідеях. Як відомо утопічні погляди сягають ще часів
Платона його праці «Государство», значно пізніші праці
Т. Мора «Утопія», та Т. Кампанеллі «Місто сонця»,
історично утопічними є погляди Ш. Фур’є, К. А. Сен–
Симона, Р. Оуена, та інших відомих мислителів. Якщо
ідеї таких видатних мислителів мають значне історичне
місце, значить вони не даремно існують. І у дійсності в
теорії конституціоналізму частіше за все не береться до
уваги знання людства прикладу здійснення утопії. Тому,
вважаю за доцільне розглянути приклад, коли утопічні
ідеї призвели не лише до створення, а до успішного
функціонування державної системи заснованої на ідеях
утопізму [10, с. 95]. У перекладі з давньогрецької мови
існує два варіанти перекладу слова «утопія». Один
варіант – «місце якого немає», інший – «благословенна
країна». У XVII–XVIII ст. існувала утопічна республіка
єзуїтів в Південній Америці на території сучасного
Парагваю. Єзуїти утворили державу на засадах релігійних
правових принципів на основі католицької релігії. Вони
проголошували рівність у володінні усім необхідним,
підтримували загальне право та обов’язок на отримання
освіти, та що не властиво більшості громадянам у наш
час, відкидали потяг до накопичення власності. Корені
цих ідей сягають общин перших християн. Єзуїти
досить успішно реалізували ці ідеї у межах ідеальної
держави – Республіки Гуарані, поселення якої існували
у період між 1610 і 1767 рр., на території площею
близько 150 тисяч квадратних кілометрів, засновано
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на ній було 38 поселень. Племена індіанців гуарані не
мали нічого спільного з розвиненими цивілізаціями
інків, ацтеків чи майя, та навіть у період появи перших
єзуїтів у цьому племені існував канібалізм (деяких з
перших єзуїтів індіанці племені гуарані з’їли). Але далі
індіанці охоче почали оселятися в єзуїтських поселеннях
незважаючи навіть на те, що періодично португальці
нападали на індіанців та перетворювали їх на рабів.
Оголені індіанці почали звикати до одягу прилучатися
до релігії, почали дотримуватися релігійних заповідей,
навчалися грамоті, спільно працювали та відпочивали,
зароблене ділили порівну, та відмовлялися від полігамії
на користь однієї дружини. У таких поселеннях де
мешкало до 8 тисяч осіб, вставали зранку за ударом
дзвону, спільно молилися та снідали. Далі діти старші за
7 років йшли до школи, решта працювали на спільному
полі з піснями. Після обідньої годинної перерви до 5
години вечора оброблялися сімейні ділянки (усі роботи
супроводжувалися колективними співами) [10, с. 96].
Таку державність єзуїти підтримували протягом багатьох
десятиліть і так успішно, що приклад такої державності
почав турбувати більшість Європейських провідних
монархій. Тому єзуїтам запропонували залишити
територію Парагваю та згорнути там усі свої місії, а
після відмови єзуїтів почалося військове протистояння
з португальськими та іспанськими колоніальними
військами яке йшло десятиліття. На передові для того
часу конституційно–правові ідеї єзуїтів, західні монархи
та Папа Римський зреагували повсюдною забороною
діяльності ордену єзуїтів [10, с. 97]. Притулок єзуїтам
надала російська імператриця Катерина II, а у 1802 р. за
дозволом Олександр I, у Санкт–Петербурзі було відкрито
єзуїтську школу для навчання в ній дітей аристократів.
Але у 1815 р. із–за протестів громадськості за надмірний
вплив єзуїтської школи на свідомість аристократів єзуїтів
було вислано із Санкт–Петербургу, а у 1820 р. взагалі із
Росії. Орленко В., Орленко Л. вивчаючи еволюцію прав
і свобод людини виявили послідовність вчення єзуїтів в
утопічних проектах конституцій декабристів, завдяки
поширенню гуманістичних правових ідей єзуїтських шкіл
Російської імперії [10, с. 97].
Звідси, для нас є позитивний історичний приклад
побудови державно–суспільних відносин на засадах
релігійно–правових принципів, тому, звичайно потрібно
у першу чергу аналізувати політичні системи країн
світу, та впроваджувати у життєві реалії їхні сильні
сторони, але потрібно і аналізувати історичні здобутки.
Життя громадян сучасного світу у XXI ст. отримує
безліч негативних наслідків розвиненості людства:
жахливі екологічні проблеми коли в наш час у більшості
водоймищах заборонено купатися та навіть у багатьох
пляжах азовського моря; з’явилися такі жахливі хвороби
як снід, різного роду грипи як то пташиний, люди почали
частіше хворіти тощо. Нажаль людство ще почало
отримувати нові форми загрози свободам громадян,
такі як тероризм, різного роду організована злочинність
тощо. Тому стає очевидним значущість аналізу не лише
сучасних, але і минулих позитивних державно–суспільних
відносин для запровадження у сучасність їхніх принципів
державного устрою.
Ш. Монтеск’є, французький мислитель, юрист,
політичний діяч, порівнював законодавство Республіки
Гуарані із Лікургом та Платоном і писав, що єзуїти
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управляли людьми з метою зробити їх щасливими і
реалізували мрії про Утопію. Д. Дідро, енциклопедист
Французького Просвітництва з повагою писав про сус
пільно–державні стосунки які здобули єзуїти [10, с. 96].
Ми маємо сучасні приклади інших держав які
в останньому столітті незважаючи на величезну
концентрацію здобутих знань знаходяться у пошуку
гармонії людини з державою та природою (збереженні
та відновленні природних середовищ). Але ми маємо і
історичний досвід гармонійних суспільно–державних
стосунків, тобто коли людина була забезпечена усім
необхідним, відчувала себе захищеною та почувалась
вільною, при цьому працюючи на своє та загальносуспільне
благо. Стосовно ж того що приклад єзуїтів, історично,
має утопічний напрям розвитку, то реалізувавши утопічні
ідеї така державність (з перекладу на давньогрецьку мову
як зазначалося, що має два варіанти перекладу утопії),
асоціюється із переходом з одного з варіантів перекладу –
«місця якого немає», до іншого – «благословенної країни».
Висновок. Підсумовуючи юридичну складову полі
тичної свободи виходить, що свобода підпорядкована
закону тому, що закон є дією (інструкцією дії) свободи на
практиці, та захист громадян від свавілля інших. Звідси,
чим кращі закони існують в державі тим більше свободи
мають її громадяни.
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Концептуалізація ціннісних засад
політичної діяльності
Початок третього тисячоліття ознаменував прихід нового постінду
стріального, постмодерністського етапу розвитку супільства. Його
характерна риса – криза цінностей та становлення більш складних соціально–
політичних відносин, що потребують оновлення існуючого ладу буття та
морально–етичного кшталту, на якому вони базуються. Враховуючи головний
принцип успішного транзиту деяких пострадянських країн – будування
демократії «знизу», принциповим для вітчизняного державного управління
є розкриття аксіологічних засад функціонування інститутів влади, які
формують основу громадянського суспільства, його ціннісну свідомість. Якщо
влада не відповідає ціннісним засадам суспільства, вона знецінюється в очах
соціуму й перетворюється на руйнівну силу, яка згодом може спровокувати
появлення вибухового протестного потенціалу та відкат до авторитаризму.
Таким чином, мета даної статті – дослідити основні теоретичні підходи до
вивчення ціннісних засад політичної діяльності, які дають змогу з’ясувати
значення аксіологічного чинника в політиці.
Ключові слова: постмодерн, життєві цінності, політичні цінності,
перехідні системи, політична культура.

Україна зараз переживає досить складні часи, коли
комплекс соціально–політичних проблем ускладнюється
й культурною кризою, яка призводить до деградації
суспільства та розмиття ціннісних орієнтацій. Відсутність
духовного потенціалу нації має, як наслідок, руйнування
державності, втрати того фундаменту, що об’єднує
спільноти на моральному рівні – відчуття єдності.
Тому, саме нові універсальні вартості мають остаточно
закріпити поступ демократичного державотворення в
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країнах колишнього СРСР. Адже основною суперечністю
у становленні європейського світогляду в Україні є
домінування цінностей політичного характеру над
громадянськими, що й гальмує перехідний процес, злам
старої «совкової» системи як на загальнодержавному
рівні, так й на рівні мислення окремих індівідів. Саме в
цьому вбачається значимість даної теми.
Актуальність представленого у дослідженні наукового
бачення категорії «цінність» продиктована також
ступенем наукової розробки цього явища. Саме поняття
«цінності» тривалий час є предметним колом досліджень
з філософії, аксіології, соціології, політології, психології
та інших науках, де вона розглядається як важливий
фактор інтеграції соціально–гуманітарного знання, в
якому методологічні та концептуальні аспекти аналізу (в
тому числі системи політичних цінностей), надзвичайно
різноманітні й суперечливі. Тому, єдиного наукового
підходу до визначення терміну «цінність» в гуманітарних
науках поки що не вироблено. Віддаючи належне
дослідженням вітчизняних і зарубіжних вчених, необхідно
визнати, що у науковій літературі частіше подається
фрагментарний аналіз різних аспектів формування
політичних цінностей в їх прикладному вимірі, тоді як
вивчення теоретичних основ цього явища залишається
недостатньо вивченим. Також необхідно підкреслити, що
в дослідженнях політичних цінностей відсутнє системне
бачення процесів формування, трансформації та еволюції
цінностей. Тому, однією з головних задач представленого
дослідження є спроба провести систематизацію
теоретичних підходів щодо процесів створення цілісної
концепції політичних цінностей у сучасному соціумі.
Мета статті – дослідити основні теоретичні підходи до
вивчення ціннісних засад політичної діяльності.
Задля вирішення поставленої мети дослідження
нами був проаналізован процес формування поняття
«політичні цінності» починаючи з другої половини
ХХ століття, коли це явище остаточно оформилося
в наукову категорію. Розглянувши напрацювання
зарубіжних вчених, які приділяли особливу увагу даній
проблематиці, слід відзначити таких політологів, як
Г. Алмонд, Є. Баталов, О. Башкірова, С. Верба, К. Гаджієв,
Г. Ділігенський, М. Доган, Р. Інглехарт, М. Карват,
В. Лапкін, І. Лебедєв, С. Ліпсет, В. Мілановський,
В. Нойман, В. Пантін, Ю. Пивоваров, В. Рукавишніков,
М. Фіннемор, Л. Халман, П. Естер та ін. Специфікою
основних досліджень політичних цінностей є те, що в них
відбувається звернення до аналізу політичної культури
або політичної свідомості.
Останнім часом досить інтенсивно система полі
тичних цінностей, особливо процес її трансформації,
досліджується в українській політичній науці. Най
більш помітний внесок у їх вивчення зробили такі
вітчизняні фахівці, як В. Бебик, О. Білий, Е. Гансова,
М. Головатий, Є. Головаха, А. Горбань, Н. Костенко,
М. Міщенко, В. Оссовський, Н. Паніна, І. Попова,
В. Романов, А. Ручка, О. Яременко та ін. Наступна
група дослідників В. Буцевицький, О. Клименко,
В. Корнієнко, М. Лукашевич, С. Макеєв, І. Поліщук,
В. Ребкало, Б. Цимбалістий, А. Чередниченко звертається
до ціннісної проблематики у процесі дослідження
політичної культури та політичної соціалізації. Процес
становлення політичної системи суспільств перехідного
типу, структур громадянського суспільства та місця
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політичних цінностей у їх розвитку розкриваються у
роботах В. Горбатенка, В. Кременя, М. Михальченка,
В. Полохала, Ф. Рудича, М. Томенка, М. Шульги та ін.
Виходячи з наведеного, можна дійти до висновку, що
дослідження політичних цінностей приваблювало вче
них меншою мірою, ніж проблема цінностей як таких.
Іноді навіть заперечувалося саме поняття «політичні
цінності», натомість пропонувалося вести мову про місце
цінностей у політиці в контексті політичної культури або
специфіки політичної соціалізації, що на наш погляд не
повною мірою відображає названу наукову категорію.
Як відомо, політична наука відокремилася від
філософії, а отже, дуже доречним буде проаналізувати
становлення аксіологічної тематики з філософської
позиці, яка почалася ще в античні часи. Варто зазначити,
що буття та цінності у момент зародження вчення про
світ вартостей були єдині, нерозділені явища. Так, Платон
вважав, що знання цінностей та їх реалізація у реальному
житті – це одне й те саме [1, с. 73]. Його учень, Аристотель,
навпаки, додержувався думки, що реальна поведінка і
певний набір цінностей не мають прямої залежності в
контексті діяльності індивіда, бо найвищими цінностями
в Аристотеля були істина, мудрість та моральність [2,
с. 286, 300].
Представник німецької класичної філософії І. Кант
також приділяв увагу вивченню цінностей. Він в своїй праці
«Критика здатності судження» [3, с. 127–224] розглядає
цінності як вимоги, які знаходять своє відображення у
цілях, що індивід ставить перед собою. Таке сприйняття
світу заклало початок особливої філософської уваги до
аксіологічних засад людської діяльності.
Основний теоретичний фундамент вивчення цінно
стей був закладений працями соціологів та філософів
XIX–XX ст. Значимий внесок в розвиток аксіологічної
складової зробив Рудольф Герман Лотце, який вперше
визначив цінність як окрему складову суспільного
буття у своїй праці «Мікрокосмос» [4, с. 266–413]. У
розумінні світу цінностей він виходить з Канта, у якого
постановка цілей залежить від сукупності цінностей, що
складають світогляд людини. Подальші розробки велися
представниками неокантіанства – В. Віндельбандом
та Г. Ріккертом, які розглядали аксіологічний аспект
як апріорний, трансцендентний та загальнозначимий.
Згідно з точкою зору Віндельбанда, цінності – це ціль, до
якої прагнуть заради неї самої, а не задля матеріального
інтересу, тобто, аксіологічна основа являє собою ідеал,
що міститься у трансцендентальній свідомості [5,
с. 248–261]. Схожої думки дотримувався Генріх Ріккерт,
що висвітлював проблему цінностей скрізь призму
індивідуальних відмінностей, які формують сутність
та унікальність особистості. Філософ підкреслює над
суб’єктивний характер цінностей, вбачаючи їх основою
буття, пізнання та людської діяльності [6, с. 84–89].
Апелюючи до філософського розуміння аксіологіч
ного чинника, варто виділити, на наш погляд, роботу
відомого психоаналітика Е. Фромма «Втеча від свободи»,
де автор вищими цінностями гуманістичної етики
вважав любов до себе і утвердження свого істинного
людського «Я», знаходимого в процесі самопізнання.
«Неможливо зрозуміти людину в його емоційних і
ментальних порушеннях, – пише Еріх Фромм, – без
розуміння природи ціннісних і моральних конфліктів».
В якості базової опозиції книги Е. Фромм використовує
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протиставлення авторитарної і гуманістичної етики. У
авторитарній етиці джерелом норм і цінностей виступає
зовнішній по відношенню до самої людини авторитет, в
гуманістичній етиці людина сама творить для себе норми,
сама їх регулює і дотримується. Але дослідник наголошує
на існуванні парадоксу свободного розвитку особистості,
який заключається в тому, що процес індивідуалізації
людини проходить у певних історичних і соціально–
психологічних умовах, які можуть цьому процесу сприяти
або перешкоджати. У несприятливих умовах процес
індивідуалізації пов’язаний з переживаннями самотності,
ізольованості, тривоги і безпорадності, що перетворює
свободу в тяжкий тягар і викликає бажання позбавитися
від неї. Однак втеча від свободи, здійснювана тим чи
іншим способом, в кінцевому результаті не приводить
людину до благополуччя.
Е. Фромм бачить і інший, альтернативний шлях,
що не приводить до нерозв’язних конфліктів, – шлях
продуктивних і спонтанних зв’язків людини з іншими
людьми, заснований на любові і творчій праці [18, с. 76].
У соціально–політичній сфері проблема цінностей
займає особливе місце у зв’язку з поширеним тлумачен
ням культури як сукупності цінностей певного суспіль
ства за конкретний проміжок часу. Отже, проаналізуємо
роль та місце аксіологічного чинника в політичній
культурі. Мислителем, що стояв у джерелі ціннісного
підходу до політичної культури є Макс Вебер. Він
вважав, що поведінка людини орієнтована на ті або інші
культурні цінності суспільства, які є загальнозначущіми
у відповідній історичній епосі [7, с. 92–123]. Т. Парсонс
обстоював точку зору, згідно з якою будь–яка зміна,
трансформація суспільства і, тим більше радикальна
зміна
суспільно–політичної
парадигми,
залежать
від характеру та динаміки домінуючих цінностей.
Розмивання ціннісної системи підриває стійкість
суспільної моделі. Її розпад призводить до трансформації
суспільства, формуванню нового соціального порядку,
заснованого на іншій системі цінностей, адекватної
до нових умов і устремління соціуму. Таке розуміння
проблеми часто використовується дослідниками в якості
пояснювальної схеми при аналізі причин краху радянської
тоталітарної системи, яка протягом тривалого часу була
монолітом, що базувалася на цілісній марксистсько–
ленінської ідеології і специфічній системі цінностей.
На думку вченого, стабільний політичний розвиток
забезпечується загальною системою цінностей, яка
регулює поведінку людей у суспільстві. У своїй відомій
праці «Система сучасних суспільств» Парсонс вказує на
те, що американська культура пов’язана з ліберально–
демократичними цінностями. Саме вони створили новий
тип соціуму, де суспільний порядок досягається не
силою примусу, а ієрархією цінностей та задоволенням
потреб [8, с. 141–153]. Серед сучасних представників
ціннісного підходу слід виділити Р. Інглхарта, який у
1990 році виступив з працею, присвяченою змінам норм
та цінностям у розвинених демократичних країнах. Він
зауважив, що процес переходу до постіндустріального
суспільства призводить до радикальної трансформації
базових цінностей. Цінності виживання, що грали раніше
ключову роль, поступово замінюються цінностями
самовираження, такими, як прагнення до незалежності,
свободи вибору і творчої самореалізації. Причина цих
перетворень криється у зміцненні безпеки індивідів,
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як економічної, так і фізичної, у міру підвищення
економічного благополуччя країн [9, с. 12–19].
Досить вагомий внесок у дослідження аксіологічних
основ політичної діяльності соціуму зробив відомий
французький соціолог П’єр Бурдье. Центральні ідеї
його теоретичної концепції – соціальний простір, поле,
культурний і соціальний капітал, габітус. На його думку,
місце і роль агента в цьому просторі зумовлює економічний
капітал, що може виступати як культурний, соціальний та
символічний. Передумовою габітусу є об’єктивні, існуючі
незалежно від волі і свідомості індивідів, структури, які
впливають на соціальні практики, сприйняття і свідомість
агентів. Ці структури породжують уявлення індивідів.
Разом з тим агенти, будучи спочатку активними, постійно
змінюють соціальну реальність. Габітус включає в себе
сукупність диспозицій – моделей сприйняття і дій, які
індивід набуває в процесі соціалізації, інкорпоруючи
сукупність способів мислення, почуттів і дій. Ці диспозиції
володіють стійкістю [10].
Визначені нами концепції та структурованість
дозволяють розглянути аксіологічний аспект з різних
сторін й тому доповнюють одна одну. Політична культура
як частина людської культури може змінюватися під
впливом мінливості системи вартостей. Вона має основні
(базові) елементи та другорядні. Фундаментальні ціннісні
засади дуже важко піддаються трансформаціям, коли
додаткові елементи культури мінливі за певних обставин
(період суспільно–економічної кризи, краху політичного
режиму тощо).
Таким чином, інтересам та потребам сучасної
людини відповідає демократичний режим. Глобальним
політичним трендом сьогодення є перехід недемокра
тичних держав до демократії, відомий як модернізація,
демократичний транзит або демократизація. Більшість
теорій демократичного державотворення базуються
на обов’язковій передумові ціннісного єднання
суспільства – демократичної консолідації, що виступає
ціннісним базисом та каталізатором демократичного
транзиту. Якщо звернутися до практики західних
країн у становленні демократичного режиму, варто
виділити базові життєві вартості, які складають основу
ментальності суспільства. Для цього доцільно звернутися
до напрацювань ізраільського соціопсихолога Шолома
Шварца, який досліджував мінливість цінностей в
культурах через трансформацію життєвих потреб
особистості. Під «вартостями» Шварц розумів потреби,
що мають пряму залежність від менталитету, середовища
перебування кокретного соціума. Грунтуючись на вели
кому літературному матеріалі і проведених емпіричних
дослідженнях, Шолом виділяє десять основних моти
ваційних типів, що уявляють собою базові, універсальні
типи цінностей. При цьому кожному з них відповідає
певна основна мотиваційна мета:
1. Саморегуляція. Мотиваційна мета – незалежність
думок і дій (вибір, творчість, дослідження), які диктуються
потребою індивіда бути автономним і незалежним [11,
p. 478].
2. Стимулювання (заохочення, повнота життєвих
відчуттів). Мотиваційна мета – новизна і змагання в житті,
необхідні для підтримки оптимального рівня активності
організму [11, p. 492].
3. Гедонізм. Мотиваційна мета – отримання задоволень,
чуттєвих насолод, біологічних потреб [11, p. 470].
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4. Досягнення. Мотиваційна мета – орієнтація на
особистий успіх і соціальне схвалення за допомогою
проявів компетентності та використання загально
визнаних культурних стандартів [11, p. 473].
5. Влада. Мотиваційна мета – отримання соціального
статусу, престижу і панування над людьми. Цей моти
ваційний тип відрізняється від попереднього тим, що
спрямований на прагнення панувати в межах загальної
соціальної системи, а не в конкретній взаємодії
[11, p. 467].
6. Безпека. Мотиваційна мета – підтримка стабіль
ності, безпеки і гармонії суспільства, сім’ї та самого
індивіда. Вона випливає з основних індивідуальних і
групових потреб [11, p. 468].
7. Конформність. Мотиваційна мета – обмеження дій
і спонукань, що завдають шкоди іншим або порушують
соціальні очікування і норми. Виводиться з потреб як
груп – у стабільності та самозбереженні, так і особи
стості – у встановленні взаємодій з іншими людьми [11,
p. 475].
8. Традиція. Мотиваційна мета – повага і підтримка
звичаїв, прийняття і визнання ідей, існуючих в певній
культурі і релігії. Традиційна поведінка стає символом
солідарності групи, виразом унікальності її світу і
передбачуваним гарантом виживання [11, p. 485].
9. Доброзичливість (прихильність). Мотиваційна
мета – підтримка і підвищення добробуту людей, з якими
людина перебуває в постійному контакті і має особисті
стосунки. Вона виводиться з потреби в позитивній
взаємодії з іншими для того, щоб сприяти добробуту
групи, а також в афіліації [11, p. 471].
10. Універсалізм. Мотиваційна мета – розуміння,
вдячність, терпимість і підтримання благоденства всіх
людей і природи, загалом – забезпечення можливості
задоволення всіх універсальних потреб. Цей тип не був
виведений апріорі з останніх, а виявлений емпіричним
шляхом в дослідженнях цінностей [11, p. 495].
З проведеного дослідження можна зробити певні
висновки, а саме:
– У ціннісній основі європейців превалюють
самостійність, бажання самореалізуватися як спеціаліст
та особистість, гедонізм, доброзичливість;
– У меншій мірі громадяни країн Західної Європи
цінують конформність, владу та багатство, традиції.
У теорії Ш. Шварца розглянуті також динамічні
відносини між цінностями. На його думку, всі мотиваційні
типи, а отже і всі цінності особистості можуть перебувати
у відносинах сумісності або протиставлення, що
в кінцевому рахунку визначається належністю до
певного типу. Їх взаємостосунки утворюють структуру
цінностей особистості або групи. Сама логіка зв’язку
між ними виводиться дослідником з відносин між
тенденціями (мотивами) поведінки і узгодженими з ними
поведінковими актами. Кожному мотиваційному типу
відповідають цілі, що визначають прагнення людини,
а прагненням, своєю чергою – певні дії, які можуть
бути сумісними або суперечити одна одній [11, p. 494].
Таким чином, відносини між цінностями задають схему
поведінки людини і визначають її стратегію.
Взагалі, історія трансформації масової свідомості
в бік постматеріальних цінностей почалася ще після
Другої Світової, коли «мода» на держави добробуду,
стрімко розгорнулася на країни Західної Європи.
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Відносно рівномірний розподіл благ внаслідок
економічного зростання вкореніло в масовій свідомості
почуття екзистенціальної безпеки, змінення життєвих
приоритетів з цінностей достатка на цінності якісного
життя, самореализації, інтелектуального та естетичного
задоволення.
Описані
постматеріальні
вартості
припускають пошук кожною людиною свого «місця
під Сонцем» не в межах певної соціальної ієрархії, а
більш автономно та іноваційно. В такому становищі
західне суспільство стикається з небезпекою атрофії
форм суспільно–політичних активності, з поглибленням
індивідів у своє «Я».
Проаналізувавши різноманіття підходів до вивчення
аксіологічних основ політичної діяльності, можна
констатувати, що ціннісна основа будь–якого суспільства –
досить складне, многогранне явище, яке задля об’єктивної
оцінки, краще роздивлятися з різних підходів. Головною
об’єднуючою ланкою багатьох напрямків дослідження
цієї проблеми є мінливість ціннісного чинника в
залежності від часу, простору та середовища перебування
певного соціуму. Совокупність життєвих вартостей, їх
систематизація складають основу менталітета суспіль
ства, який формується протягом довгого культурного
часу та має тенденцію до дуже повільної трансформації
масової свідомості.
Концептуальний аналіз терміна «цінність» показав, що
значення даного поняття має безліч смислових відтінків,
і це в значній мірі обумовлено історією походження і
застосування цього терміна в залежності від історико–
соціальних тенденцій, що відбуваються в науці, політиці
та суспільстві в цілому [12].
Очевидно, що таке розуміння проблеми може стано
вити значний інтерес, оскільки цінності роблять визна
чальний вплив на політичний процес. Будучи інтегратив
ної основою соціуму, цінності не тільки оформляють
політичну організацію суспільства, але й визначають
пріоритети в політиці та стратегії їх досягнення. Цілісна
і стабільна система цінностей є найважливішою умовою
стійкості політичної системи будь–якого суспільства.
Коли їх єдність слабшає або її взагалі не існує, в принципі
наявна ситуація перманентної конфронтації, яка підриває
стабільність політичної системи.
І тим не менше, незважаючи на існування такої
визнаної позиції, слід зазначити, що проблема цінностей
в політичній теорії та філософії представлена досить
односторонньо і явно недостатньо. У більшості
досліджень життєві цінності використовувалися швидше
як інструмент, як щось вторинне для прояснення інших
проблемних комплексів політичної теорії. Зокрема, при
вивченні теорії політичної культури або її особливостей,
аналізуючи проблеми політичної участі, автори
акцентують увагу на конкретних політичних цінностях
тих чи інших соціальних груп, не ставлячи перед
собою завдання рефлексії цього феномена в сукупності
його складових, ігноруючи його дійсну роль в якості
направляючого елемента політики, інтегративної основи
соціуму.
Людина така, які його цінності, устремління, інтереси,
мотиви поведінки. Ціннісне ставлення виражає саму суть
буття людини в світі, воно розкриває, що є для мене світ і,
отже, що є я. Людина може успішно працювати і швидко
просуватися в пізнанні, але його індивідуальна сутність
при цьому буде прихована за безліччю ланок. Ціннісне
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ставлення – це гранична підстава не якогось окремого
виду діяльності, а самого людського життя взагалі.
Звідси ціннісний (аксіологічний) підхід є найважливішим
способом розкриття природи людини.
Таким чином, можна дійти наступних висновків:
по–перше, виходячи з наведеного, індивід сприймає
навколишню дійсність через призму своїх морально–
чуттєвих й життєвих установок, завдяки цьому одні
властивості і сторони світу ніби укрупнюються, стають
більш яскравими, привабливими, інші, навпаки, йдуть
у тінь. Той зріз соціокультурної реальності, який
висвічується у сприйнятті та переживанні світу за
допомогою названих установок, являє собою свого
роду ціннісну нішу, в якій живе та чи інша людська
особистість чи соціальна група. Цінності певним чином
структурують, організовують наше сприйняття світу,
задають спосіб його переживання. По–друге, уточнюючи
поняття цінність у сучасному політико–філософському
аспекті, варто зазначити, що вона являє собою інваріант,
що лежить у основі нескінченного розмаїття проявів
життя особистості, в основі цілей, інтересів, вчинків,
мотивів. Цінність є структура, яка, зрозуміло, включає в
себе мету, емоційну спрямованість, зацікавленість, але
кожен з цих психічних феноменів сам по собі може і не
бути пов’язаний з цінністю безпосередньо. Мета може
бути випадковою, зацікавленість – чисто зовнішньої.
Цінність виникає тоді, коли все це освітлено глибинним
особистісним змістом. Таким сенсом може бути творчість,
слава, почуття соціальної справедливості, честь, прагнення
до влади, чуттєві насолоди, матеріальне багатство тощо.
Підсумовуючи наведене, можна стверджувати, що
Україна в сучасних умовах трансформаційного розвитку
найбільше потребує ціннісного єднання, оскільки за
цивілізаційного підходу є «розірваною країною». Це
пояснюється тим, що понад 400 років Правобережна
Україна існувала у складі європейських держав, вбираючи
в себе державно–управлінські традиції, засновані на
цінностях католицизму й протестантизму. Стільки
ж часу жителі Лівобережної частини знаходилися
у складі Російської імперії з її колективістським
етатизмом, владоцентризмом та культом смирення.
Вирішення проблеми «Сходу–Заходу» можливе лише
на основі ціннісного діалогу, де замість придушення
громадської думки державною адміністративною маши
ною встановлюється толерантний діалог з власними
громадянами, а замість нав’язування пропагандистських
кліше відбувається пошук компромісів. Тому, стратегіч
ним завданням та перспективою Української держави у
фокусі «діалогу цивілізацій» є перетворення на своєрід
ний «місток конвергенції» двох історичних цивілізацій.
Саме вивченню названого аспекту й будуть присвячені
наші наступні наукові розробки.
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Conceptualisation of valuable foundation of political activity
Beginning of the third millennium marked arrival of a new postindustrial,
postmodern stage of development of society. It’s characteristic feature – crisis of
values and formation of more difficult socio–political relations needing updating
of the existing system of life with moral and ethical basis on which they are based.
Considering the main principle of successful transit of some Post–Soviet countries –
construction of democracy «from below», for domestic public administration
disclosure of axiological bases of functioning of institutes of the power which form
a basis of civil society, his valuable consciousness is basic. If the power does not
answer valuable bases of society, it depreciates in the opinion of society and turns
into the destructive force which can provoke emergence of explosive protest potential
and kickback to authoritarianism subsequently. Thus, the purpose of this article – to
investigate the main theoretical approaches to studying of valuable bases of political
activity allowing to find out value of an axiological factor in policy.
Keywords: postmodern, vital values, political values, transitional systems,
political culture.
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Международные системы:
порядок из хаоса
Статья посвящена сугубо теоретическим вопросам формирования и
фазового преобразования международных систем, понимаемых автором
как симметрично солидаризованные части международного сообщества с
выстроенной иерархией статусных возможностей социальных организмов,
субъекты которых стабильно участвуют в международных интеракциях
в темпорально выделенном международном пространстве. Сами
международные интеракции рассматриваются в качестве рядов, ансамблей
и комплексов отдельных международных взаимодействий синергетически
связанных с пучками международных процессов, простимулированных
к реализации в должной мере значимыми для субъектов процессами
межсоциумных обменов. Побудительные мотивы международных интеракций,
считает автор, стимулирующие субъектов на участие в каждом из совокупных
ансамблей международных взаимодействий, формируются, и солидаризируется
в внутрисоциумному среде социальных организмов стран, касающихся в
международном пространстве в соответствии с принятым в нем параметром
порядка. При этом, как правило, всегда есть значительные основания
межсоциумной синхронизации, когда стимулы и вызовы международной
среды определяют их фазово–организованное развитие. Соответственно по
состоянию внутрисоциумной и межсоциумной синхронизации развиваются
и секторально отраслевые комплексы международных взаимодействий.
Да и сами международные системы, вслед за трансформацией ансамблей
своих международных интеракций, совершают закономерные для открытых
диссипативных систем фазовые переходы. На основании идей системного
подхода, интеракционизма Дж. Мида, «теории всего» Ст. Хокинга, синергетики
И. Пригожина и Г. Хагена, обосновывается последовательность и порядок
фазовых преобразований международных систем, инструментом которых
служат ансамбли и комплексы международных интеракций.
Ключевые слова: международные системы, международная интеракция,
порядок из хаоса, параметр порядка, побудительные мотивы, резистентность,
социальный организм, мера сродства, необратимая эволюция, бифуркация,
кванты развязки, аттрактор.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Пространство международных взаимодействий всегда
достаточно сложно организованно. В нем одновременно
и поэтапно, параллельно и последовательно, системно
и в особом порядке осуществляются различного
уровня значимости, интенсивности и актуальности
международные действия, взаимодействия и процессы.
Все они составляют пространственно–обособленные
сегментарные ряды и ансамбли международных
интеракций1, секторально–отраслевые комплексы меж
социумных обменных процессов, в совокупности
своей и составляющие конфигурацию реальных
систем международных отношений. У исследователей
международных проблем возникает необходимость фор
мализации процессов международных взаимодействий,
определения показателей параметров порядка их
осуществления. Выделение закономерностей развития
международных систем, формирование нового между
народного порядка из хаоса может быть одним из шагов
в решении этой достаточно актуальной и значимой
методологической задачи науки о бытие социумно
разделенного Человечества.
Побудительные мотивы международных интеракций,
стимулирующие субъектов на участие в каждом из
1
Н. Луман, в изложении А. Ю. Антоновского, под интерак
цией понимает простейшую социальную систему действий, кото
рая «состоит из последовательности (констелляции) коммуника
ций между непосредственно присутствующими участниками и
должна быть «локализована» в «пространстве» трех измерений:
социального, временного и предметного» [1, с. 236].
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совокупных ансамблей международных взаимодействий,
формируются и солидаризуются во внутрисоциумной
среде социальных организмов стран, соприкасающихся
в международном пространстве в соответствии с
установившимся в нем параметром порядка. При этом,
как правило, всегда имеются значимые основания меж
социумной синхронизации, когда стимулы и вызовы
международной среды определяют их фазово–органи
зованное развитие.
Соответственно состоянию внутрисоциумной и меж
социумной синхронизации развиваются и секторально–
отраслевые комплексы международных взаимодействий.
Да и сами международные системы, вслед за трансфор
мацией ансамблей своих международных интеракций,
совершают закономерные для открытых диссипативных
систем фазовые переходы.
Цель статьи. Автор статьи, предлагая использовать
в рамках теории международных отношений комплексов
идей и ансамблей научного инструментария, взятых из
других, современных дню сегодняшнему, наук, принимает
на себя возможные обвинения в излишне завышенном
уровне абстрактности, но рассчитывает при этом на
определенный методологический сдвиг в исследовании
систем международных отношений.
Проблемы, поднятые в статье, являются весьма
актуальными для теории международных отношений. В
разное время внимание ей уделяли У. Ростоу, М. Каплан,
Й. Галтунг, Дж. Модельский, И. Валлерстайн, Г. Кан,
Т. Щеллинг, К. Дойч, А. Раппопорт, Т. Парсонс, М. Кохен,
С. Хантингтон, Г. Шахназаров, М. Хрусталев, М. Лебедева,
А. Богатуров, и др. Среди отечественных исследователей
к данной проблематике приближались Г. Перепелица,
М. Мацях, М. Мальский, М. Капитоненко, М. Шепелев,
Р. Вовк и др.
Локализация международных отношений и их пос
ледовательная структурализация в пределах конкретных
сегментов международной среды предполагают не
только обособление и системную самоорганизацию
международных взаимодействий в соответствующих
граничных условиях пространственно–временных кон
тинуумов международной среды, но и интеграцию
конечных результатов этих взаимодействий в изме
нение совокупного набора ситуативных условий всей
международной среды темпорально выделенной совре
менности.
В достаточной степени симметрично солидаризован
ная часть международного сообщества с выстроенной
иерархией статусных положений социальных организ
мов, стабильно участвующих в межсоциумных обменах,
в темпорально выделенном международном пространстве с высокой структурной организацией между
народных интеракций, можно определить как устойчивую
международную систему.
На основе базовых обменных процессов функ
ционирует самодостаточно согласованная для данной им
современности совокупность национальных хозяйств
«индивидуальных обществ», синергетически образую
щих, в целом и/или квази–, мировое хозяйство выделен
ной международной системы. «В целом же, – отмечает
А. С. Филлипенко, – мировое хозяйство приобретает
большую системность и органическое единство, опираясь
на гомогенную рыночную структуру. В его основе, как
и в национальных экономиках, все более различимо
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проявляются принципы и парадигматические основы
развитого рыночного хозяйства. Рыночные отношения
исполняют в мировом хозяйстве системотворческую
функцию. … Взаимосвязанная совокупность рынков
охватывает международный рынок товаров и услуг,
международный финансовый рынок, международный
рынок труда, ... международный рынок технологий»
[2, с. 47].
Период синергии каждой из международных систем
определяется наложением как вполне обоснованных
темпоральных пределов осуществления базовых обмен
ных процессов, так и ситуативно возникшими гранями
социальных оснований бытия выделенного историей
сегмента международного сообщества. При этом, в
международных системах, в которых уход от симметрии
является скорее правилом, а не исключением, развиваются
явления динамического хаоса, когда входящие в нее
«индивидуальные общества» стремятся оптимизировать
свое состояние за счет других. Противостоять эти про
цессам подобная неравновесная международная систе
ма может только в случае перехода в новое состояние.
Необратимость во времени процессов протекающих
в подобной международной системе заставляет саму
систему развиваться, самоорганизовываться. Это не
может не привести к изменению состояния комплексов
и ансамблей их международных интеракций, к посте
пенной глобализации условий взаимодействий субъек
тов в международной среде и, в конечном счете, к фор
мированию в рамках выделенной системы международ
ных отношений новых глобально значимых структур.
Происходит определенное расслоение всей сово
купности фактических международных отношений.
При этом проявление особенностей существования
отдельных слоев и уровней в системе международных
отношений зависит, с одной стороны, от уровней меж
дународных взаимодействий в ситуативных условиях
конкретных пространственно–временных континуумов
международной среды, а с другой – от значимости этих
процессов для изменения структур международных
отношений, для оптимизации жизни всего международ
ного сообщества.
Состояние системы международных иетеракций в
подобный выделенный темпоральный момент времени
исследователь может для себя зафиксировать как
определенное физическое состояние международной
системы, отклоняющееся от равновесного. Уровень же
отклонения или приближения физического состояния к
равновесному определяется мерой сродства.
Если сродство уменьшается, то, следовательно,
флуктуационные процессы уводят систему от равно
весного состояния к потере устойчивости. При этом
направленность подобных процессов содержит элементы
случайности и необратимости. «Ныне мы повсюду видим,
сколь важную роль играют необратимые процессы,
флуктуации. … Флуктуации определяют глобальный
исход эволюции системы. …Мы предлагаем назвать
ситуацию, возникающую после воздействия флуктуации
на систему, специальным термином – порядком через
флуктуацию» [3, с. 18, 163].
Второе начало термодинамики, в том числе и
в социально экономической сфере бытия, можно
рассматривать как принцип эволюции системы
в условиях приращения энтропии, как принцип
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нелинейного развития, приводящий в случае нарушения
внутрисистемной симметрии: – либо к появлению у
системы выбора пути развития и способности двигаться
к нему; – либо, в целом, к отбору ансамблей способных
к адаптации к обусловленных хаосом новым условиям,
т.е. способных к необратимой эволюции. «Системный
анализ политической жизни, – отмечает Дэвид Истон, –
опирается на представление о системе, находящейся
в некоторой среде и подвергающейся внешним возму
щающим воздействиям, угрожающим вывести сущест
венные переменные системы за пределы их критических
значений. В рамках этого анализа важным является
допущение о том, что для того, чтобы выжить система
должна быть способна отвечать с помощью действий,
устраняющих стресс» [4, с. 206].
Соответственно, когда международная система
уже не способна сохранить устойчивость и даже
малые флуктуации, или/и незначительные воздействия
пришедшие из других сегментов международной
среды нарушают ее внутреннюю симметрию и будут
уже достаточны для «сдвига» ее в новое состояние,
международная система как бы получает возможность
критического выбора. Но само движение международной
системы к тому или иному новому, достаточно
устойчивому состоянию может быть связано как со
случайным накоплением внутренних флуктуаций, так и
с «перевешивающим» воздействием других сегментов
международной среды.
Этот режим «критического выбора», когда междуна
родная система под воздействием динамики флуктуаций
теряет устойчивость и необратимо стремится перейти
к новому достаточно стабилизированному состоянию,
определяют в синергетике как бифуркацию.
В особо сложных, сильно неравновесных социально–
экономическим системам, к каким относятся и между
народные системы, такой режим критического выбора
может иметь не два, а несколько исходов и окончательный
вариант нового стабилизационного порядка может
сложиться в условиях полифонии, при сложном сочетании
различных флуктуаций и воздействий. Подобный случай
критического выбора иногда называют полифуркацией.
«Характерно, что если классическая синергетика
выдвинула понятие «бифуркации» для определения
той ситуации процесса, в которой пути движения
«раздваиваются», то С. П. Курдюмов в одном из своих
выступлений предложил говорить о «полифуркации»,
имея ввиду, что в наиболее сложных системах выход
из состояния хаоса происходит не раздвоением путей
движения, а выявлением гораздо большего, в принципе
неопределенного, их числа; теория графов словно
приготовила для синергетики способ представления
обозначаемых «деревьями»» [5, с. 47].
Для этого следует выделять особые многолинейные
процессы, которые как информационно–энергетические
импульсы способны потрясти выделенную между
народную систему, те кванты развязки международных
проблем данного темпорального периода международных
взаимодействий, которые понадобились для разрешения
коллизий как между возможными фундаментальными
состояниями «индивидуальных обществ» и собственно
их системами международных интеракций, так и между
противоборствующими силами межсоциумного движе
ния внутри самой международной системы.
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При этом любая бифуркация, даже начавшаяся на
микроуровне односекторальных ансамблей междуна
родных интеракций или их комплексов, способна при
вести международную систему либо к «войне миров» –
непредвидимому хаотическому самодвижению и возмож
но к полному разрушению международной системы, либо
напротив способна «заморозить» процесс ее изменения
во времени – остановить динамику ее развития, и как бы
«замкнуть» в самом для нее непредсказуемом положении.
«В областях бифуркации, в которых индивидуальная
идея или даже новое поведение может порождать
глобальное состояние. Но даже в областях бифуркации
усиление – удел далеко не каждой идеи и не каждого
индивидуального поведения, а лишь «опасных»,
т.е. способных обратить себе на пользу нелинейные
соотношения, обеспечивающие устойчивость преды
дущего режима. Таким образом, одни и те же
нелинейности могут порождать порядок из хаоса
элементарных процессов, а при других обстоятельствах
приводить к разрушению того же порядка и в конечном
счете к возникновению новой когерентности, лежащей
уже за другой бифуркацией» [3, с. 184].
В случае если международная система под воз
действием внутренних флуктуаций, или/и из–за воз
действий внешней среды, начинает терять даже
динамическую устойчивость, считается, что в ней
накапливается энтропия и начинаются деструктивные,
энтропийные процессы ведущие к хаосу. Т.е. энтропия
в международной среде вовсе не является мерой беспо
рядка в международных отношениях, а представляется
функцией, отображающей состояние международной
системы, когда сегментные и секторально–отраслевые
структуры сожительствующих социальных организмов
значимо эволюционируют и распадаются, а совокупные
множества ансамблей и комплексов их международных
интеракций переформатируются, возможно, вплоть
до наступления хаоса и разрушения до этих пор
устойчивого международного порядка. «Хаос означает,
что каждое событие – результат случая и не может быть
причиной последующего, поскольку оно тоже случайно»
[6, с. 63].
И здесь чрезвычайно важно обратиться ко второму
началу термодинамики, который в определенной,
применимой к гуманитарной сфере бытия, форме может
быть представлен так: любая изолированная система
накапливает энтропию, т.е. действует закон неубывания
энтропии.
Возрастание энтропии в международной системе
приводит не только к потере ее устойчивости, но может
вести и к необратимому процессу реструктурализации
международного порядка и собственно самой между
народной системы. Это означает, что подобные системы,
так или иначе, стремятся к саморазрушению, или точнее
к хаосу.
Приращение энтропии изменяет порядок энергообме
на любого «индивидуального общества» с международ
ной средой и, соответственно, изменяет характер обмен
ных процессов уже внутри выделенной международной
системы. И, напротив, открытые, неравновесные,
диссипативные по своему характеру международные
системы эволюцию к хаосу воспринимают как
стремление к новой упорядоченности. Возрастание
энтропии, вторжение хаоса приводит к разрушению
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структур, основанных на неких начальных условиях.
Возникающие, в том числе и случайно, флуктуации
могут привести к установлению в международной
системе нового порядка, сначала на уровне организации
макроструктур, составляя с учетом нового уровня
внутренней асимметрии, конгломерации1 стран и даже
составляя их более целостные конгломераты2, а затем
уже распространяющих на новом системном уровне свои
стандарты на все социальные организмы выделенного
международного пространства. «Основное различие
между флуктуациями и случайностью, обусловленной
хаосом, состоит в интенсивности и временном масштабе
отклонений от среднего» [7, с. 48].
Подобное состояние, особое критическое положение,
к которому может прийти «мир народов», определяют
в синергетике как грань хаоса. Вывести систему из
этого положения могут лишь согласованные внешние
воздействия.
Определение грани хаоса – важнейшая миссия всего
международного сообщества, а не зайти за нее – главная
задача «сожительствующих народов» и представляющих
их государств. Всегда ли это удавалось в историческом
контексте исследователю, предстояло и предстоит
определить.
Подобные сигналы и вызовы, индуцированные
внешним для международной системы полем, и соот
ветствующие реакции и ответы на них социумов –
структурных элементов этой системы, составляют для
данной системы собственно области бифуркации. Именно
доминантные международные процессы межсоциумных
обменов в исторических областях бифуркаций и
обеспечивающие их на основе ряда случайностей
новые ансамбли международных интеракций создают в
международных системах новый порядок из хаоса.
При этом основное различие между внутрисистем
ными флуктуациями и случайными условиями, обуслов
ленными хаосом, должны для исследователя состоять
в том, как развивается квант развязки международных
проблем – интенсивность преобразования международ
ной системы во временном масштабе отклонений
ее от фиксированного для исследователя состояния
аттрактора, т.е. от усредненного состояния системы
международных отношений в исторически определенном
фазовом пространстве.
Квалификация порядка из хаоса ориентирована
именно на фиксированные в историческом процессе
взаимодействия акторов международной системы
особые пространственно–временные точки, некие
пороги устойчивости, после которых процессы эво
люции системы международных отношений могут
пойти уже по новому пути, ранее не определенному
1
Конгломерация – совокупность (сообщество) социальных
структур, не имеющих достаточно целостных организационных
и производственных основ, но элементы и диверсифицированные
ряды структур данной совокупности, в пределах единого поля
взаимодействий, объединены определенными организационными
или социальными связями, ориентированными на интравертность
их в развивающееся интеграционное образование.
2
Конгломерат – (лат. conglameratus – скопившийся,
собранный) – комплекс (сообщество) социальных структур, имеющих
достаточно взаимосвязанное производственное и организационное
основание, в пределах единого поля взаимодействий элементов
которого сосредоточены диверсифицированные ряды социальных
структур, имеющих явно интравертную по отношению к развитому
интеграционному комплексу ориентацию.
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начальными условиями, меняя конфигурацию полярного
мира международного сообщества, переформатируя
статусное поле его субъектов и типы их международных
интеракций.
Подобные точки, когда система становится
неустойчивой перед новыми флуктуациями, исследователи
пытаются познать заранее и определяют для себя как
точки бифуркации международной системы. «Вблизи
точек бифуркации в системах наблюдаются значительные
флуктуации. Такие системы как бы «колеблются» перед
выбором одного из нескольких путей эволюции…
Небольшая флуктуация может послужить началом
эволюции в совершенно новом направлении, которое
резко изменит все поведение макроскопической системы.
Неизбежно напрашивается аналогия с социальными
явлениями и даже с историей» [3, с. 23].
Однако и в этом случае конечное состояние системы
международных отношений, как сильно неравновесной
системы, и ее порядок после флуктуации, так и собственно
порядок после хаоса, все равно во многом будут зависеть
от предыстории, поскольку все ее элементы будут еще
«долго помнить» начальные условия как необходимость и
во многом подчиняться им.
При этом совокупность основных свойств истори
ческой системы международных отношений, ее, так
называемая, несущая способность не является постоян
ной, поскольку историческая система международных
отношений, связанная с взаимодействием конкрет
ных государств, представляющих «индивидуальные
общества», сожительствующие в выделенном прост
ранстве международной системы – это лишь усредненное
вокруг фиксированного исследователем аттрактора,
агрегатное
состояние
системы
международных
отношений в исторически определенном фазовом
пространстве. «Международная система является
социальной системой, которая относится к сложным
динамическим
системам,
характеризуется
всеми
признаками таких систем, нелинейностью процессов,
чувствительностью к начальным условиям, в том числе
органической зависимостью будущих состояний от пре
дыдущего развития, – постулируют авторы монографии
«Международные системы и глобальное развитие», – …
это открытый динамический самоуправляемый организм
с ассиметричными структурами, в результате чего связи
между ними могут быть нестабильными, а функции
каждой из них – нерегулярными» [8, с. 37, 83].
Она представляет собой лишь функцию во
времени от того, как взаимодействуют народы, как и
в чем проявляется активность их субъектов, эффектов
влияния, с учетом ансамблей их экстерналий, этих
взаимодействий на третьих лиц мировой политики и
на международный порядок в целом. «Экстерналии
(внерыночные факторы), внешние эффекты – явления,
возникающие при производстве или потреблении товаров
и услуг и влияющие на третьих лиц, непосредственно
не участвующих в данном процессе, экологические и
другие потери. Теоретически внешние эффекты есть
результат противоречивой связи функций производства
и полезности» [9, с. 34].
Для исследователя же несущая способность
исторической системы международных отношений
может быть как локальной, т.е. связанной с внутренней
активностью одной из ее конгломератов или
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конгломераций, так и, соответственно, комплексной –
субрегиональной,
региональной,
межрегиональной,
зональной, межзональной, глобальной и определяться
уровнем отклонения всей системы международных
отношений от вычисленного состояния аттрактора.
Накапливаясь и интегрируясь с проблемами
класса позиций совокупный ряд отдельных социумов
приводит всю выделенное международное сообщество
к состоянию, когда возникает бифуркация системы
международных интеракций – уже синергетическая
международная проблема, которую субъекты вынуждены
квалифицировать как значимую проблему несоответствия
статусов, входящих в международную систему
«индивидуальных обществ». Возникает момент бытия
международной системы, который Р. Тома квалифицировал
как катастрофу бытия, приобретающую форму
международного кризиса. Разрешение международного
кризиса возможно лишь при изменении соотношения
международных статусов, по крайней мере, некоторых из
взаимодействующих социумов, включая стран–лидеров
данной международной системы.
Подобные флуктуации способны и необратимо
изменять международную систему, они могут привести
ее к новому, уже неравновесному состоянию. При
этом эти флуктуации международных отношений
канализированы, поскольку они связаны не только с
собственно внутренней активностью ее частей, но и
являются реакцией на воздействие извне, становятся
как бы отображением флуктуаций окружающей среды,
в том числе других международных систем. «Еще акад.
А. И. Опарин отмечал, что когда в ходе эволюции
возникают новые формы движения материи, темп их
развития резко возрастает, но ускорение сосредотачивает
ся на все более ограниченной области развивающейся
материи. Канализированность материального движения,
его разделение (дифференциация) на множество раз
личных (разнокачественных, разнохарактерных, разно
масштабных) каналов, предопределяет и наличие такого
свойства эволюционных процессов как ветвление, когда
один из каналов может делиться (ветвиться) на два и более.
По терминологии А. Пуанкаре, – отмечает А. И. Витол, –
здесь происходят бифуркации, а по терминологии
Р. Тома – катастрофы. Физический смысл бифуркации –
это точка ветвления путей эволюции открытой системы,
имеющей нелинейный характер. Именно случайность
открывает дорогу новым, ранее не существовавшим
эволюционным изменениям, способствуя их количест
венному росту» [10].
Множественность пространственно–временных кон
тинуумов, в пределах которых осуществлялись между
народные отношения подобного типа, несмотря на ветвление
путей эволюции системы международных интеракций и,
соответственно высокую нелинейность своей эволюции,
имеет каждый раз особый внутренний событийный ряд,
который все же имеет достаточно близкий характер
сродства. Внутренняя целостность каждого из таких
пространственно–временных континуумов, определенная
субстратом международных взаимодействий субъектов,
связана не только с темпоральной размеренностью
базовых процессов, составляющих их основу, но и с
заданной вероятностью, как самого принципа системной
организации международных взаимодействий, так и,
во многом, синергии типологически подобных для них
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моделей конфигурации международной обстановки.
«Множественность качественно различных путей эво
люции есть проявление эффекта нелинейности. Выбор и
стабилизация одной из структур, допускаемых законами
природы (физическими, химическими, биологическими и
проч.), зависят от случайных факторов. Именно поэтому
эволюция характеризуется необратимостью. Таким
образом, стратегия любого эволюционного процесса
характеризуется двумя важнейшими моментами:
1) вначале идет постепенное расширение фронта
эволюции (процесс ветвления);
2) затем, когда найдено оптимальное, наиболее
эффективное направление, именно туда локализованная
материя устремляет свои основные силы, осуществляя
качественный прорыв и превращая его в магистраль
(фаза локализации или индивидуализации)» [10].
Разрешение международного кризиса приводит к
возникновению нового порядка взаимоотношений меж
дународной системы и окружающей ее среды. Пере
форматируется и система международных интеракций
по новым магистралям развития, устанавливая новый
порядок через хаос.
Поэтому новый международный порядок, установ
ленный внутри этой международной системы, хотя и на
основании эффекта нелинейности, но все же приводит
к возрастанию темпов преобразований и во всем
международном сообществе. И в случае, если подобные
изменения, пусть по своему индивидуализированные,
будут значимо касаться и других международных
систем, то на основе синергии ряда локализированных
трансформаций возникает магистраль мирового
развития и, соответственно, трансформируется весь
миропорядок нового темпорального периода бытия
Человечества. «Миропорядок, – писал Г. Х. Шахназаров, –
это совокупность доминирующих в международных
отношениях политических принципов, правовых норм
и условий экономического обмена, которые форми
руются под воздействием объективных процессов
общественного развития и соотношения социальных
сил в каждую историческую эпоху, представляя собой
результат взаимодействия государств и других участников
международной жизни. … Миропорядок, в свою очередь,
оказывает влияние на ход и исход событий, их общую
тенденцию» [11, c. 8–9].
Движение через хаос к новому миропорядку – это
правило международной жизни и государствам и иным
субъектам международных интеракций необходимо не
только это учитывать, но и согласовывать с аттракторами
основных международных процессов агрегатное сос
тояние своих взаимоотношений. Постепенно, в рамках
этого нелинейного движения, переформатируется соотно
шение международных статусов взаимодействующих
в выделенном международном пространстве «инди
видуальных обществ». Выделяются новые лидеры,
формируются в новых конфигурациях международные
полюсные системы, с новым порядком распределения
орбит клиентов, сателлитов и партнеров. Порядок из хаоса
приобретает для международных систем и входящих в
их состав стран вполне определенные черты. Он должен
связывать их как со способностью исторической системы
международных отношений к эволюции, а современных
ей субъектов к определенному уровню целеустремленной
активности, так и с собственной способностью элит этих
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стран увидеть, оценить и предвосхитить в анализе эту
активность.
Выводы. Таким образом, складывающиеся благо
даря высоким уровням активности субъектов, маги
страли мирового развития, посредством синергии
ряда локализированных трансформаций совокупного
множества международных интеракций движением
через хаос к новому миропорядку и определяют пути
эволюции международных систем каждого выделенного
темпорального периода бытия Человечества.
Список использованных источников
1. Луман Н. Власть. – М., 2001.
2. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини. Теорія. –
К., 2008.
3. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 2003.
4. Дэвид Истон. Категории системного анализа политики //
Философия политики. Хрестоматия. Т.3. – К., 2003.
5. Коган М. С. Диалектика общего и особенного в методологии
познания // В сб. «Синергетическая парадигма». – М., 2002.
6. Чернавский Д. С. О методологических аспектах синергетики //
Синергетическая парадигма. – М., 2002.
7. Гленсдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория
структуры, устойчивости и флуктуаций. – М., 2003.
8. Міжнародні системи та глобальній розвиток. Під ред.
Л. В. Губерського і В. А. Манжоли. – К., 2014.
9. Бункина М. К., Семенов А. М. Макроэкономика. – 2003.
10. Витол Э. А. Техносфера в планетарных эволюционных
преобразованиях. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.polygnozis.ruх
11. Шахназаров Г. Х. Грядущий миропорядок. – М., 1981.

References
1. Luman N. Vlast’. – M., 2001.
2. Filipenko A. S. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Teorija. –
K., 2008.
3. Prigozhin I., Stengers I. Porjadok iz haosa. – M., 2003.
4. Djevid Iston. Kategorii sistemnogo analiza politiki // Filosofija
politiki. Hrestomatija. T.3. – K., 2003.
5. Kogan M. S. Dialektika obshhego i osobennogo v metodologii
poznanija // V sb. «Sinergeticheskaja paradigma». – M., 2002.
6. Chernavskij D. S. O metodologicheskih aspektah sinergetiki //
Sinergeticheskaja paradigma. – M., 2002.
7. Glensdorf P., Prigozhin I. Termodinamicheskaja teorija struktury,
ustojchivosti i fluktuacij. – M., 2003.
8. Mizhnarodni systemy ta global’nij rozvytok. Pid red. L. V. Gu
bers’kogo i V. A. Manzholy. – K., 2014.
9. Bunkina M. K., Semenov A. M. Makrojekonomika. – 2003.
10. Vitol Je. A. Tehnosfera v planetarnyh jevoljucionnyh
preobrazovanijah. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.
polygnozis.ruh
11. Shahnazarov G. H. Grjadushhij miroporjadok. – M., 1981.
Khonin V. M., PhD, Associate Professor of International Law,
Institute of International Relations of Taras Shevchenko National
University of Kyiv (Ukraine, Kyiv), khonin@i.ua
International systems: order out of chaos
The article is devoted to purely theoretical questions of the formation and
phase transformation of the international system, understood by the author as
part of the international community to proclaim their solidarity symmetrically
and constructed a hierarchy of status possibilities of social organisms, which
are stable entities involved in international interactions in the temporal dedicated
international space. International interactions are seen as series of ensembles and
complexes selected international interaction synergistically associated with bundles
of international processes, stimulated to implement adequately for meaningful
exchanges between the actors in society. The motives of international interactions,
the author believes that encourage actors to participate in each of the plurality of
ensembles of international interactions formed and proclaim their solidarity in the
environment in social organisms in contact in the international space, in accordance
with the established order parameter in it. At the same time, as a rule, there are
always significant synchronization between the base of society, when the incentives
and challenges of the international environment determine their phase–organized
development. Accordingly, the state of synchronization within and between the society
and develop industry–sector–set of international interactions. Even the international
system after the transformation of the ensembles of its international interactions,
make legitimate to open dissipative systems, phase transitions. Based on the ideas of
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system approach, interactionism – J. Mead, the «theory of everything» – St. Hokinga,
synergy – I. Prigogine and G. Hagen, justified the sequence and the order of the
phase transformation of the international system, and the instruments of which are
ensembles and complexes international interactions.
Keywords: international system, international interaction, order out of chaos,
order parameter, incentives, resistance, social organism, a measure of the affinity
irreversible evolution, bifurcation, junction rays, attractor.
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Міжнародні системи: порядок з хаосу
Стаття присвячена суто теоретичним питань формування та фазового
перетворення міжнародних систем, витлумачених автором як симетрично
солідаризованні частини міжнародного співтовариства із збудованою ієрархією
статусних можливостей соціальних організмів, суб’єкти яких стабільно
беруть участь у міжнародних интеракциях в темпорально виділеному
міжнародному просторі. Самі міжнародні інтеракції розглядаються як
сукупність рядів, ансамблів і комплексів окремих міжнародних взаємодій
синергетично пов’язаних з пучками міжнародних процесів, простимульованих
до реалізації в належній мірі значущими для суб’єктів процесами межсоціумних
обмінів. Спонукальні мотиви міжнародних інтеракцій, вважає автор,
стимулюючі суб’єктів на участь у кожному з сукупних ансамблів міжнародних
взаємодій, формуються і солідаризується у внутрісоціумному середовищі
соціальних організмів країн, дотичних в міжнародному просторі відповідно до
усталеним у ньому параметром порядку. При цьому, як правило, завжди є значні
підстави межсоціумной синхронізації, коли стимули і виклики міжнародного
середовища визначають їх фазово–організоване розвиток. Відповідно станом
внутрісоціумной і межсоціумной синхронізації розвиваються і секторально–
галузеві комплекси міжнародних взаємодій. Та й самі міжнародні системи,
слідом за трансформацією ансамблів своїх міжнародних інтеракцій, вчиняють
закономірні для відкритих дисипативних систем фазові переходи. На підставі
ідей системного підходу, інтеракціонізму Дж. Міда, «теорії всього» Ст. Хокінга,
синергетики І. Пригожина і Г. Хагена, обґрунтовується послідовність і порядок
фазових перетворень міжнародних систем, інструментом яких служать
ансамблі і комплекси міжнародних інтеракцій.
Ключові слова: міжнародні системи, міжнародна інтеракція, порядок
з хаосу, параметр порядку, спонукальні мотиви, резистентність, соціальний
організм, міра спорідненості, необоротна еволюція, біфуркація, кванти
розв’язки, аттрактор.
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Самоорганізація громадянського суспільства:
теоретичні засади і практичні реалії
На основі базових положень синергетичної концепції досліджено специфіку
процесу самоорганізації громадянського суспільства. За допомогою розгляду
основних підходів до визначення терміну «самоорганізація» та «громадянське
суспільство»
сформульовано
авторське
поняття
«самоорганізація
громадянського суспільства».
Показниками самоорганізації громадянського суспільства визначено:
участь громадянина в волонтерській діяльності, соціальній роботі та роботі
громадських організацій, в управлінні, відкритість процесів прийняття
рішень, підтримка загальнонаціональних та місцевих програм громадянської
ініціативи. Серед найбільших загрозливих ризиків у самоорганізаційних процесах
виділено боротьбу з корупцією та низький рівень суспільної довіри громадян як
індикатора соціального капіталу.
З’ясовано суперечливий характер процесів самоорганізації громадянського
суспільства в сучасній України.
Ключові слова: синергетична теорія, самоорганізація, громадянське
суспільство, самоорганізація громадянського суспільства, громадські
організації.

Важливими чинниками стабілізації та розвитку будь–
якої системи (політичної, зокрема) є самореалізація,
самоорганізація та самоуправління. У країнах розвинутої
демократії більшість проблемних питань, пов’язаних
із забезпеченням зайнятості населення, підготовкою
та перепідготовкою кадрів, соціальною адаптацією
дітей, молоді, інвалідів вирішується саме організаціями
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громадянського суспільства. Тому об’єднання у своїх
лавах значної частини соціально активного, самодіяльного
населення, організацій самодопомоги є одним із
основних елементів успішного розвитку громадянського
суспільства.
Самоорганізаційним процесам у суспільстві прис
вячені наукові дослідження В. Андрущенка, Л. Бевзенко,
В. Беха, В. Воловика, В. Воронкової, О. Добридень,
І. Добронравової, В. Жадька, С. Катаєва, В. Кізіми,
О. Ксенжека, С. Наумкіної, Г. Нестерєнко, Н. Омельченко,
В. Тарана, В. Романова та ін. У той же час можливість
подальшого розвитку сучасної соціальної системи, яка
залежить від впливу багатьох факторів, та необхідність
вирішення проблеми ефективного співвідношення
організаційних та самоорганізаційних механізмів для її
оптимізації розширює науковий пошук і зумовлює мету
статті – вивчення специфіки процесу самоорганізації
громадянського суспільства та з’ясування особливостей
протікання самоорганізаційних процесів у функціонуванні
громадянського суспільства в сучасній Україні.
Самоорганізація розуміється як процес, в ході якого
створюється, відтворюється або удосконалюється
організація складної динамічної системи. Принциповими
умовами для виникнення таких процесів є: високий
рівень складності, наявність значної кількості елементів,
випадковий характер зв’язків у системах. Особливос
тями самоорганізації визначаються цілеспрямованість,
спонтанність, природність, взаємодія з зовнішнім
середовищем, автономність відносно середовища.
Самоорганізація трактується як незворотній процес,
який призводить в результаті кооперативної дії підсистем
до створення більш складних структур всієї системи. Цей
термін широко застосовують для визначення дисипативної
самоорганізації, тобто створення дисипативних структур,
які означають структурну стійкість сталого цілого, яке є
відкритим до середовища, що його породило, та відтворює
себе у постійному обміні енергією та речовиною з
середовищем [2, c. 86].
Поняття «самоорганізація» стійко асоціюється
сьогодні з синергетичною концепцією, серед основних
положень якої виділяють такі:
1. Відкриті системи в нерівноважному стані є
об’єктами дослідження і характеризуються інтенсивним
обміном речовини та енергії самих підсистем і системи з її
оточенням. Кожна окрема система занурена в середовище,
яке є також її субстратом.
2. Середовище розглядається як сукупність складових
її об’єктів, які знаходяться в динаміці.
3. Процеси організації та самоорганізації розріз
няються, незважаючи на наявність загальної ознаки –
зростання порядку.
4. Результатом самоорганізації стає виникнення,
взаємодія (наприклад, кооперація) і, можливо, регенерація
динамічних об’єктів (підсистем), які є більш складними
в інформаційному сенсі, ніж елементи (об’єкти)
середовища, з яких вони виникають.
5. Спрямованість процесів самоорганізації зумовлена
внутрішніми властивостями об’єктів (підсистем) в
їхньому індивідуальному і колективному прояві, а також
впливами з боку зовнішнього середовища.
6. Поведінка елементів (підсистем) і системи в
цілому, істотно характеризується спонтанністю та неде
термінованістю.
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7. Процеси самоорганізації відбуваються в середовищі
поряд з іншими процесами, зокрема, протилежної
спрямованості, і можуть в окремі фази існування системи
як переважати над останніми (прогрес), так і поступатися
їм (регрес). При цьому система в цілому може мати
стійку тенденцію коливання до еволюції або деградації і
розпаду [4].
Громадянське суспільство виступає свого роду полем
активної та різноманітної соціальної самоорганізації,
сферою спілкування та солідарності, спонтанної
самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на
основі добровільно сформованих асоціацій громадян, яка
захищена необхідними законами від прямого втручання
і регламентації з боку держави [10]. Самоорганізаційний
аспект функціонування громадянського суспільства
підкреслюється й у визначеннях, які запропоновано в
Білій книзі урядування ЄС та «Центром громадянського
суспільства» Лондонської школи економіки та політичних
наук [5, с. 14].
У сучасній літературі громадянське суспільство
розглядається як соціальний простір самоорганізованих
громад та об’єднань, який динамічно розвивається. Таким
чином, самоорганізація громадянського суспільства,
з одного боку, постає як процес, що безпосередньо
пов’язується з активністю громадян та їхніми зусиллями
щодо побудови громадської спільноти, проведення
спеціальних заходів, здатністю самостійно або на рівні
місцевого самоврядування розв’язувати суспільно важливі
питання. З іншого – може трактуватись як функціональна
властивість громадянського суспільства, що пов’язана із
забезпеченням стабільної дії громадського механізму для
виконання суспільних прав та накопиченням достатнього
соціального капіталу для підтримання цілісності і
стабільності системи.
Розглянуте
крізь
призму
самоорганізаційних
процесів, громадянське суспільство постає як складна,
відкрита, підпорядкована універсальним принципам
самоорганізації нелінійна система, яка розвивається в
нелінійному суспільстві та має цілу низку біфуркаційних
можливостей для свого розвитку. При цьому
детермінантами цієї нелінійності виступають кількість
та різна якість структур та інститутів громадянського
суспільства, недетермінованість і поліваріантність їхнього
взаємного розвитку, а також вільний обмін між собою та
державними інститутами енергією та інформацією [8].
Самоорганізація
громадянського
суспільства
здійснюється посередництвом утворення, функціонування
й розвитку атрактивних елементів, якими виступають
найрізноманітніші соціальні угруповання в складі
громадянського
суспільства.
Термін
«атрактивні
елементи» використовується для позначення зон
підвищеної соціальної впорядкованості, причому
механізми такої локалізації мають переважно культурний
характер – і, відповідно, в атрактивному елементі
завжди наявні ознаки більш–менш стійкої субкультурної
складової [1, c. 227].
Принциповим моментом самоорганізації систем,
зокрема, громадянського суспільства, є перевищення
граничного значення керівного параметру на певному
етапі його функціонування, внаслідок чого система
здійснює стрибкоподібний перехід до нового стану і
відбувається руйнування системної цілісності. Останнє
виступає як неодмінний момент розвитку громадянського
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суспільства, який втім закладає основу і для становлення
якісно нової впорядкованості.
Відкритість громадянського суспільства та його
нелінійність зумовлюють високу чутливість її до різних
зовнішніх і внутрішніх впливів (флуктуацій). В теорії
нелінійних систем флуктуаціями називають спонтанні
відхилення значень певних параметрів системи від
своїх середніх значень, що описують рівновагу системи
як найбільш ймовірний стан її елементів. Таким
чином, послаблення захисту інтересів громадянина,
порушення недоторканості власності, скорочення
економічної свободи, проблеми в системі соціального
захисту, механізмів узгодження соціальних інтересів
тощо зумовлюють подальший розвиток громадянського
суспільства в точках біфуркації.
Ситуація біфуркації характеризується втратою
стійкості актуальної структури самоорганізованої
системи та появою одночасно кількох (щонайменше двох)
рівноможливих напрямків її еволюції до стану нової
структурної стійкості. Критичний рівень хаосу, руйнування
соціальної інтегрованості, який спостерігається в
момент біфуркації, різко падає за рахунок природного
спонтанного формування атрактивних елементів. Вони
виникають у післябіфуркаційний період у процесі
самоорганізації суспільства і наперед задаються умовами
соціального середовища. Наприклад, подолання кризи
самоідентичності, особливо в перехідних суспільствах,
може бути реалізоване через входження до нових
атрактивних утворень громадянського суспільства, поява
яких відбулась внаслідок описуваного вище процесу.
Перебіг процесів самоорганізації громадянського
суспільства і соціуму в цілому стає можливим за
виконання певних умов, основними з яких є:
– часткова однаковість атрактивних утворень;
– взаємна відмінність і навіть унікальність соціальних
угруповань за деякими критеріями, що забезпечує
структурованість, диференційованість громадянського
суспільства, яка є неодмінною умовою самоорганізації;
– взаємопов’язаність
елементів
громадянського
суспільства, що знижує рівень соціальної ентропії;
– подолання атомізації громадянського суспільства,
зумовленої фрагментарністю та амбівалентністю сус
пільної свідомості [8].
Зміна традиційного уявлення про громадянське
суспільство і розгляд останнього крізь призму теорії
самоорганізації актуалізують проблему співвідношення
та співіснування його з державою. Синергетичний підхід,
який розглядає процеси самоорганізації, що активно
розгортаються в громадянському суспільстві, особливості
створення параметрів порядку, яскраво демонструє
неможливість звільнення громадянського суспільства від
впливу держави.
Так, розвиток і функціонування громадянського
суспільства
передбачає
наявність
конкурентних
механізмів (різноманітних інтересів, цінностей, ідеалів
тощо), що детермінують підвищення зон внутрішньої та
зовнішньої (по відношенню до держави) конфліктності.
Це розглядається як умова підтримки динамічної стійкості
всієї системи. Результатом подолання протиріч та
конфліктів стає поява певних параметрів порядку. Останні
ж, щоб стати принципами та засадами регулювання
громадянських відносин, повинні бути зафіксовані
державою.
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Так, у якості прикладу можна розглянути успішність
взаємодії громадянського суспільства та держави щодо
імплементації принципів підзвітності, прозорості та від
критості функціонування організаціями громадянського
суспільства. Визнання останніми того, що ці принципи
не повинні вважатися виключним обов’язком державних
інституцій, призвело до розробки на добровільній основі в
самому секторі громадянського суспільства та прийняття
основоположних для діяльності громадських організацій
документів «Європейської хартії активної громадянської
позиції», «Хартії відповідальності НУО», посібників,
підготовлених міжнародними організаціями ООН і ЄС.
Отже, синергетична концепція демонструє, що
механізми громадянського суспільства діють таким
чином, що воно в силу саморегуляції та самоорганізації
здатне протистояти деструкції, усувати соціальну напругу
і тим самим сприяти стабільності та розвитку суспільних
відносин.
Враховуючи розглянуті положення, самоорганізацію
громадянського суспільства пропонуємо розуміти
як процес створення, збереження чи удосконалення
цілісності, автономії та динамічного розвитку системи
взаємодії добровільних, самоврядних спільнот та
організацій, самосвідомих громадян для підтримки
демократичних процесів в країні.
Важливими показниками рівня самоорганізації
громадянського суспільства є участь громадянина в
волонтерській діяльності, соціальній роботі та роботі
громадських організацій, відкритість процесів прийняття
рішень, широка участь громадян в цьому процесі,
інформування громадян про зміни в цих процесах,
консультації з широким колом соціальних суб’єктів,
включаючи НУО, неформальні групи, окремих громадян,
підтримка загальнонаціональних та місцевих програм
громадянської ініціативи.
Серед найбільших загрозливих ризиків самоорга
нізації громадянського суспільства виділяємо боротьбу з
корупцією та низький рівень суспільної довіри громадян.
Окремо розглянемо суспільну довіру як один із голов
них детермінантів економічного розвитку, соціальної
згуртованості та індикатору соціального капіталу. Довіра
є визначним показником ставлення людей до держави та
визначення рівня її спроможності здійснювати соціальне
забезпечення, пропагувати спільні економічні та людські
цінності. Тож проведене дослідження у всесвітньому
масштабі у динаміці з 2007 по 2014 рр. зафіксувало
невисокий рівень довіри громадян до національних урядів
на позначці 40% [13].
Якщо у розвинених країнах падіння довіри викликає
занепокоєння, але все ж не здійснює визначного впливу
на економічний рівень розвитку країни, то для країн
перехідного періоду питання, пов’язані з соціальною та
політичною недовірою стають значними перешкодами
на шляху становлення демократії. Не абсолютизуючи
негативний вплив щодо схильності громадян підозрювати
своїх політичних представників у діях, які суперечать
волі їхніх виборців, зауважимо, що надто тривалі періоди
недовіри з боку переважної більшості населення можуть
призвести до руйнівних наслідків для влади і державного
управління [5].
Протягом тривалого періоду суттєвим показником
самоорганізації громадянського суспільства вважався
кількісний ріст громадських організацій. І сьогодні
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важливе значення має співвідношення числа таких
організацій до населення країни. Проте ваги набуває
аналіз саме змістовних зрушень у роботі громадських
організацій, рівень членства, вплив на прийняття рішень,
показники відповідальності.
Наприклад,
досвід
розвитку
громадянського
суспільства Польщі доводить, що наявність сильних
громадянських структур у 1989 році у результаті їхньої
багатолітньої мобілізації не призвела до автоматичного
росту в останні два десятиліття. Довгий час вважалось,
що для укріплення громадянського суспільства необхідна
тільки правова основа. Зрештою на початковому етапі
це призвело до кількісного зростання громадських
організацій. Однак, станом на 2014 рік в Польщі кількість
НУО порівняно з населенням країни та показниками
європейських країн, свідчить про низький рівень
інституціонального розвитку громадянського суспільства
та його самоорганізаційного потенціалу. Більше того,
тільки 32% поляків приймають участь у соціальній
роботі та діяльності громадських організацій, і лише
13% є членами громадянських організацій. Занепокоєння
продовжують викликати низький рівень довіри до НУО,
посилення авторитету екстремістських організацій та
вплив засобів масової інформації [12].
Події, що відбуваються в Україні протягом останніх
років, активізували дискурс специфіки самоорганіза
ційних процесів громадянського суспільства. Сучасний
рівень розвитку громадянського суспільства, його
динаміка та сила впливу, зумовлені результатами роботи
громадських організацій, органів самоорганізації
населення, волонтерів, дозволяють робити оптимістичні
висновки щодо подальшої діяльності організацій грома
дянського суспільства. Це підтверджується резуль
татами соціологічного опитування у січні 2016 року
Міжнародного фонду «Відродження» та Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Згідно
з його результатами відбулось зростання готовності
людей відстоювати свої права (50%), істотно зросла
готовність людей до захисту своєї гідності. Крім того 50%
респондентів вважають, що начебто зросла готовність
об’єднуватися у громадські організації, але лише 18%
опитуваних самі відчули таку готовність до об’єднання.
Також українці відмічають зростання громадянської
активності, хоча більшість досі залишається пасивною [9].
Варто визнати позитивним фактом успішний розви
ток та запровадження різноманітних форм участі насе
лення в громадському житті, наприклад, Київська
ініціатива сусідства ConnecTABLE з метою формування
ініціативної групи громадян та надання корисних
необхідних зв’язків; ініціатива #ВКЛЮЧАЙСЯ щодо
контролю лісгосподарств; ініціатива «Відкрите місто»
щодо посилення самоорганізаційних здатностей та
можливостей громадян у вирішенні важливих проблем
громад тощо. Вважаємо, що широке запровадження
загальнонаціональних програм щодо підвищення
самоорганізації громадян і підтримка ініціативності також
позитивно вплине на функціонування громадянського
суспільства.
У той же час ефективності самоорганізації заважає
вкрай низький рівень громадянської участі, тобто
включення громадян у процеси місцевого розвитку,
в діяльність громадських організацій та органів
місцевого самоуправління. За даними опитування
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інституту «Республіка» у серпні 2016 року сьогодні
громадяни України переважно володіють знаннями
про інструменти громадянської участі для впливу на
владу. Однак, в залежності від певного інструменту,
активно використовують їх від 3% до 8% респондентів
(щонайменше 1 раз на квартал). Жодного разу не
використовували збори громадян – 56,5% опитаних,
місцеву ініціативу – 82,5%, громадські слухання – 76,1%,
електронні петиції – 78,5%, колективне звернення – 76,9%,
звернення до депутата – 68,8% респондентів [6].
Згідно з даними експертного опитування Міжна
родного центру перспективних досліджень (МЦПД)
головною проблемою, що гальмує розвиток громадян
ського суспільства, залишається пасивність та патер
налізм українських громадян на місцях (ці показники
коливаються від 75% до 87%) [6; 11].
Скептичне відношення українці демонструють до
громадських організацій, благодійних фондів, проф
спілок. Так, 38% респондентів упевнені в обмеженості
цільових груп їхнього впливу. Ідентифікація організацій
громадянського суспільства має звужений характер.
Найбільш упізнаваними залишаються Фонд Ахметова,
Громадське, Національний екзит–пол, Євромайдан SOS,
Фонд Пінчука, FEMEN. Однак, інформованість щодо
аспектів роботи цих організацій у громадян залишається
на досить низькому рівні в країні [11].
Низький рівень включення у свою чергу зумовлений
низьким рівнем довіри громадян до цих інституцій. За
даними World Values Survey у 2011 році недовіра до уряду
склала 74,7%, парламенту – 79,5%. У той же час рівень
довіри до інститутів громадянського суспільства складав
44,4% [14]. Сучасні дослідження, на жаль, підтверджують
відсутність певних зрушень і посилення недовіри до
державних інституцій. Опитування центру SOCIS
свідчить, що місцевій владі швидше довіряють 34,6%
українців, а не довіряють – 59,2%. Найбільший показник
недовіри зафіксовано по відношенню до парламенту
(рівень довіри склав 0,7%, недовіри – 90%) та президента
(йому довіряють – 3,6%, не довіряють – 77,1%).
Громадянське суспільство продовжує користуватись
більшою підтримкою [7].
Низький рівень репрезентації членів спільноти в
самоуправлінні спричиняє закритість цих процесів.
Реалізація ж проектів, орієнтованих на місцевий розвиток,
лише призводить до запланованих змін без створення
стійкої мережі первинних місцевих взаємодій, не
утворюючи соціального капіталу.
Таким чином, на основі базових положень синер
гетичної концепції самоорганізації, розгляду підходів
до визначення терміну «самоорганізація» та розуміння
громадянського суспільства як соціального простору
самоорганізованих громад та об’єднань, який динамічно
розвивається, було запропоновано визначення поняття
«самоорганізація громадянського суспільства». Під
ним розуміємо процес створення, збереження чи
удосконалення цілісності, автономії та динамічного
розвитку системи взаємодії добровільних, самоврядних
спільнот та організацій, самосвідомих громадян для
підтримки демократичних процесів в країні.
Синергетична концепція продемонструвала, що
механізми саморегуляції та самоорганізації грома
дянського суспільства забезпечують його здатність
протистояти деструкції, усувати соціальну напругу і
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тим самим сприяти стабільності та розвитку суспільних
відносин. А неможливість звільнення громадянського
суспільства від впливу держави детермінується
необхідністю фіксації державою параметрів порядку, які
виступають як результат подолання протиріч та конф
ліктів усередині громадянської сфери.
Показниками рівня самоорганізації громадянського
суспільства є участь громадянина в волонтерській
діяльності, соціальній роботі та роботі громадських
організацій, відкритість процесів прийняття державно–
політичних рішень, реальна участь громадян в управлінні,
консультації з широким колом соціальних суб’єктів,
підтримка загальнонаціональних та місцевих програм
громадянської ініціативи. Серед найбільш загрозливих
ризиків самоорганізації громадянського суспільства виді
лено боротьбу з корупцією та низький рівень суспільної
довіри громадян як індикатора соціального капіталу.
Сучасний рівень самоорганізації громадянського сус
пільства в Україні характеризується певними протиріччя
ми. З одного боку, оптимізму надає зростання готовності
людей відстоювати свої права, об’єднуватися у громадські
організації, підвищення громадянської активності,
успішний розвиток та запровадження різноманітних
форм участі населення в громадському житті. З іншого –
ефективності самоорганізації громадянського суспільства
заважає низький рівень включення громадян у процеси
місцевого розвитку, в діяльність громадських організацій
та органів місцевого самоуправління, пасивність та
патерналізм українських громадян на місцях, низький
рівень репрезентації членів спільноти в самоуправлінні та
довіри громадян у суспільстві.
Для посилення процесів самоорганізації необхідно
сприяти підвищенню аналітичних спроможностей у
суспільстві, має відбуватися розширений дискурс із
залученням широкого кола експертів громадянського
суспільства, підвищення участі громадськості у
реформуванні країни.
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Self–organization of civil society: theory basis
and practical realities
On the basis of the synergetic concept it is investigated the specificity of the
process of self–organization of civil society. During the review of the main approaches
to the term «self–organization» and «civil society» author formulated the concept of
«self–organization of civil society».
The study defines indices of self–organization of civil society. For example, citizens’
participation in volunteer activities, social work, in the work of non–governmental
organizations, in the management, in the openness of the decision–making processes,
supporting national and local programs of the civil initiative. Among the potential risks
of self–organizational processes it is allocated the fight against corruption and a low
level of public trust of citizens as an indicator of social capital.
As a result, analyses show contradictory nature of the processes of self–
organization of civil society in modern Ukraine.
Keywords: synergetic theory, self–organization, civil society, the self–
organization of civil society, non–governmental organizations.
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Українська колективна
суб’єктність та ідентичність
Аналізуються проблеми українського національного самовизначення,
суверенізації а також проблеми національної ідентичності, її моделювання та
змістовних характеристик. Аналізуються дискурси регіональних розбіжностей
та шляхи формування загальнонаціональної єдності, колективної суб’єктності.
Ключові слова: національне самовизначення, ідентичність, націєтворення.

Від часу здобуття Українською державою неза
лежності проблема національного самовизначення
набуває особливої значущості. Її актуалізація зумовлена
глибокими внутрішніми структурними та культурними
змінами, внаслідок руйнування тоталітарної системи
СРСР і радянської ідентифікаційної моделі, та потребою
у формуванні української політичної нації як основи
державотворчих процесів, розвитку національної свідо
мості та самосвідомості. Особливого значення ця проб
лема набула в останній час, коли Україна внаслідок
зовнішньої агресії опинилася перед дилемою – бути чи не
бути.
Процес національного самовизначення українського
народу передбачає вирішення низки загальних проблем
національно–політичного розвитку, а саме: відродження
національної свідомості, яка викристалізовує національ
ну (етнічну) самоіндентифікацію, з однієї сторони,
та самовизначення особистості, усвідомлення нею
себе як представника нації, громадянина держави – з
іншої. Виходячи з Конституції України, що проголошує
поліетнічне, полікультурне, полілінгвістичне, полікон
фесійне суспільство (статті 10, 11, 12, 24, 35, 53), принципова
рівність прав громадян усіх національностей, гарантії
задоволення культурних, мовних та релігійних потреб
представників національних меншин та етнічних груп
має бути поєднаними з тими ціннісними та нормативни
ми елементами, які відображатимуть особливий статус
національної культурної та політичної традиції українців
[1]. Зважаючи на це, модель поліетнічної державної
нації вимагає досягнення консенсусного паритету між
етнічними і загальногромадянськими ідентитетами.
Між тим, сподівання науково–експертної спільноти
на те, що майбутня політична (громадянська) нація
формуватиметься шляхом поступового зближення
культурних традицій різних національних спільнот
України з культурою українського етносу, заохочення
їх до використання української мови та вироблення
на цій основі модерної української культури [2, с. 39],
мали дзеркально протилежний контекст: українське
національне відродження як титульного етносу, так і інших
етнічних спільнот не супроводжувалося консолідацією
ні на загальнодержавному рівні, ні всередині «етнічного
ядра» самих українців.
По–перше, національне самовизначення українсько
го народу відбувається під впливом перервності дер
жавницьких традицій. Розбудова самостійної держави
розпочалася без глибоко продуманих, обґрунтованих і
виразно проголошених елітою нових стратегічних орієн
тирів: одна частина політичного класу висловлювалася за
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необхідність розбудови нової держави на демократичних
засадах, облаштовуючи життя у ній на цивілізаційних
цінностях, притаманних західному способу життя, слабко
уявляючи, при цьому, шляхи, механізми, інструменти
досягнення означених цілей. Інші представники
політичного класу пропонували будувати нову державу
щедро послуговуючись цінностями, привнесеними в
нові політичні реалії з радянських часів [3, с. 476–477].
Через відсутність чіткого стратегічного курсу розвитку
суспільству не були задані певні ціннісні координати,
необхідні для формування його нової ідентичності.
По–друге, надзвичайно ускладнює та привносить
альтернативність у процес національного самовизначення
українського народу іноетнічний компонент, що здійснює
неабиякий вплив на структуру національної свідомості.
Найбільш виразно це проявляється на прикладі
великого бізнесу, що демонструє російськомовність,
прихильність російськомовній масовій культурі, яка
щедро ним спонсорується. Переважно російськомовними
залишаються утримувані олігархатом засоби масової
інформації [4, с. 16]. Це призводить до втрати
соціокультурних чинників та відповідних психологічних
механізмів
етнічної
ідентифікації.
Результатом
«розмивання» етнокультурних особливостей є те, що
етнічні групи не співпадають з мовними, культурно–
орієнтаційні з етнічними, мовні з культурно–
орієнтаційними, конфесійні з мовними та етнічними.
По–третє,
надмірна
політизація
українського
суспільства позначається на міжетнічних стосунках,
закладаючи паростки регіональної диференціації, їх
поступової конфронтації та ескалації у регіональному
сепаратизмі. Політичні спекуляції навколо регіональних
відмінностей, постійне самовідтворення регіональних
диспропорцій в економіці, рівні та способі життя
населення, відтворює й відмінності його ідентифікації, а
отже – зумовлює взаємне відчуження регіонів, формування
особливих регіональних (локальних) ідентичностей [2,
с. 30]. Закріплення цих відмінностей, їх поглиблення та
переростання в суперечності не лише послаблює суспільну
солідарність в загальнонаціональному масштабі, але й
загрожує суверенітету і територіальній цілісності України.
Попри це, національний елемент в Україні був завжди,
саме він сприяв тому, щоб Україна відбулась як суверенна
держава. Але щоб вивести державу на зрілу стадію, –
етнічного змісту громадської основи вже не достатньо.
Вочевидь, в процесі українського націотворення так до
кінця і не були усвідомлені справжні механізми творення
нації, які складалися за останні триста років. Тому досі
лишається актуальним питання: як збудувати ідентичність,
як збудувати націю, як створити народ України? Не
применшуючи значення політичного самовизначення –
вибору стратегічних цілей, основних орієнтирів і
параметрів
внутрішньо–
і
зовнішньополітичного
розвитку, потрібно чітко усвідомлювати, наскільки
диференційовані в масовій свідомості ціннісні пріоритети
і цивілізаційні орієнтири, а тому особливо важливо
звернути увагу на те, як зробити приналежність до різних
спільнот цінностей, мови, культури тощо сумісною з
загальною приналежністю до політичної спільноти. Саме
усвідомлення і відчуття своєї належності до спільноти –
потужної емоційної складової, наявній в особистісній
і груповій ідентичності, має скласти основу спільної
загальнонаціональної ідентичності українських громадян.
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Національне середовище становило важливий
контекст для втілення ліберальних установок. Ліберальна
інтерпретація «національного питання» виходить з
розуміння нації як нового соціального явища, головний
зміст якого міститься у сфері духовного, у розвитку
особливої національної самосвідомості, наголошуючи
при цьому не стільки на національних особливостях,
скільки на ідеї розвитку загального через особливе.
Спільнота вільних індивідів, що переслідують свої
інтереси, потребує міцного фундаменту, і кращий матеріал
для нього – почуття спільної історії, бажання жити разом
і продовжувати користуватися отриманою спадщиною
в сьогоденні і майбутньому, вважає Е. Ренан. Почуття
національної єдності, на думку Дж. Мілля, виникає в
силу багатьох обставин; серед них – раса і походження,
географічні умови, спільність мови і релігії. Вирішальне
значення має спільна історія і пов’язані з нею переживання,
«колективна гордість і колективне приниження». Але
жоден з цих факторів не є самодостатнім. Всі вони
являють собою лише основу, на якій виростає почуття
нації, яке виражає волю індивідів, що її складають, до
співпраці і політичного самовизначення. Таким чином,
нація конституюється не етнічною спільнотою (остання
є фактором факультативним, а не визначальним), але й
не простим фактом належності до однієї держави: вона є
результат вільного вибору спільноти людей, які з тих чи
інших причин бажають жити разом і мати «свою» державу
[5, с. 27].
Формування суб’єктності відбувається як в інди
відуальній, так і в груповій (колективної) формі:
якщо в якості абсолютної інстанції затверджується
«колективність», суб’єктом ідентифікації стає колек
тивний суб’єкт, або соціум. Якщо індивід – в понятті
«суб’єктність» інтегрується цілий спектр характеристик
і властивостей, що виражають активність і автономію
особистості. Відповідно, колективна ідентичність містить
два компонента: по–перше, усвідомлення індивідами
своєї приналежності до будь–якої спільноти, що має для
цих індивідів значимість і дозволяє їм позначати свою
суб’єктність; по–друге, набори і діапазон фіксованих
у соціокультурних практиках ознак (характеристик)
надіндивідуальних (уявних) спільнот, які наділяються
рисами колективного суб’єкта [6, с. 142].
Концепт «колективної суб’єктності» має надособис
тісний, надіндивідуальний характер: завдяки механіз
мам надіндивідуальної інтеграції та відокремлення
об’єднана на основі спільних (передусім у символічному
та смисловому полі) уявлень група (нація) стає здатною до
колективного мислення и колективної дії. «Колективний
суб’єкт» характеризується вираженою ідентичністю,
тобто усвідомлює себе в контексті своїх значущих
відносин і здатний артикулювати свої інтереси, а його
члени володіють вираженою груповою ідентичністю –
усвідомлюють себе як спільнота, пов’язана схожим
становищем у соціальному світі і розумінням своєї
здатності будь–що зробити тільки в рамках спільної
соціальної
дії
(володіють
внутрішньогруповою
солідарністю). Поняття «суб’єкт» і «суб’єктність»
відрізняються тим, що суб’єктність є динамічною
характеристикою групи, в той час як визначення «суб’єкт»
являє собою статус, приписуваний спостерігачем групі
чи індивіду в процесі соціальної взаємодії та обмінів
діяльностями та їх результатами [7, с. 21–22].
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Постмодернізм, що виник як критична реакція
на спробу зберегти уявлення про Світ як про єдину
цілісність, поставив під сумнів реальність спільноти
під назвою «нація». Центральною характеристикою
сучасних колективних ідентичностей стає суперечлива
єдність ідентифікації – постмодерністська дискредитація
всіляких традицій і будь–якої ідентифікації та раціональне
ідеологічне та/або міфологічне її оформлення в «уявних
спільнотах», за визначенням Б. Андерсона. Попри те,
що сучасна багатонаціональна держава – здебільшого
абстрактна, символічна спільність, що об’єднує всіх
громадян, незалежно від їх етнічної та культурної
належності, вона, являючи собою «уявну» спільноту,
залишається міцно скріпленою закарбованим у свідомості
громадян образом цієї спільності – національною
ідентичністю та загальнозначущими цінностями демо
кратії, рівності прав та свобод, пануванням закону,
соціальної солідарності тощо [8]. Відтак, не зважаючи
на популярну в глобалізованому світі тезу про політичну
«смерть» національних держав найважливішим завдан
ням національної безпеки стає перегляд та наповнення
новим змістом моделі державності та формування нового
розуміння громадянської ідентичності (у тому числі через
механізми референції, підтвердження її значущості), що
відповідатиме реаліям сучасної політичної нації. В умовах
різноспрямованих векторів соціокультурного розвитку
інструментом побудови простору соціальної комунікації
між носіями різних політичних та культурних уподобань
виступає політика формування ідентичності.
Повертаючись до сучасних реалій українського
націо– та державотворення не можемо не погодитися з
міркуванням С. Римаренка, що розвиток України досі
не вийшов за межі атрибутивної розбудови держави,
не відбулася самоідентифікація українського народу,
самоусвідомлення його справжньої сутності, що не дає
змогу здійснити цілісний стратегічний план розвитку
суспільства [9, с. 260]. Цілком очевидно, що на сучасному
етапі, коли Українська держава стала реальністю,
розбудова засад вже здобутої державності – політичних,
соціальних, економічних, духовних тощо, є головним
завданням й основою створення модерної цивілізованої
держави – національно орієнтованої, демократичної, пра
вової, політично та економічно самодостатньої. Разом
з цим, українська національна ідентичність досі зали
шається «незавершеним проектом» та у своєму станов
ленні також проходить етап, який розвинені європейські
держави–нації минули в період модерну. Беззаперечність
завдань націо– та державотворення не викликає сумнівів,
адже вони не лише складають зміст національної ідеї, але
й мають бути основою консолідації нації і суспільства,
формування засад громадянського суспільства, утверд
ження єдності поліетнічної спільноти навколо розв’язан
ня загальнонаціональних завдань, реалізації національ
них інтересів тощо. Тобто, політика розвитку спільної
ідентичності має бути також політикою інтеграції країни.
Виходячи з цього, можна погодитися з запропонованою
М. Розумним моделлю національної ідентичності, яка має
включати такі змістовні елементи, як:
– усвідомлення і визнання історичної і культурної
самобутності українського народу;
– визнання громадянського принципу формування
сучасної української нації та полікультурного, полікон
фесійного, поліетнічного складу;
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– врегулювання мовного питання за принципом
розділення функцій державної мови та функцій інших
мов, що можуть виконувати, серед іншого, й роль засобу
міжетнічної та міжнародної комунікації (принциповим є
розмежування саме функцій, а не сфер вживання);
– розуміння того факту, що в сучасних умовах
твориться нова форма української національної культури
та національної свідомості, яка зберігає в собі світоглядні,
культурні елементи, успадковані представниками різних
субетнічностей від попередніх періодів, але й має
принципово нові складові, що формуються під впливом
нової політики–культурної суб’єктності України та досвіду
співжиття різних груп в умова української державності;
– мотивація до творення образу нової української
культурної ідентичності як принципово діалогічної, що
вимагає дотримання принципу взаємоповаги, передбачає
культурне взаємозбагачення, має потенціал стрімкого
розвитку та відкриває можливості творення нових
культурних синтезів.
Оскільки будь–яка модель ідентичності стає пра
цюючою, а не декларативною лише в тому разі, якщо
вона спирається на суспільну згоду та належний рівень
компетентності в даних питаннях більшості громадян,
остільки нова модель ідентичності має включати
механізми природної інтеграції людей іншого етнічного
походження та іншої культурної традиції до українського
культурно–політичного простору [1, с. 18–19].
Проте, не слід забувати, що Постмодерн і глобалізація
викликали до життя прямо протилежні тенденції,
поставивши під сумнів ідею національної держави, і, тим
самим, існування щойно утворених незалежних держав.
В умовах глобалізації та кризи моделі націєтворення доби
модерну, зазначає О. Грицай, в формуванні національних
ідей та пріоритетів на постсоціалістичному просторі «в
роботі» виявилися традиційні категорії націоналізму.
Таким чином, пострадянські країни, з одного боку,
«запізнилися» з національним будівництвом об’єктивно,
з іншого – стали самовизначатися в категоріях, які
сьогодні можна вважати застарілими [10, с. 112].
В свою чергу, зіткнення та нашарування дискурсів
традиційного, модерного та постмодерного суспільств
породжує розколотість ідентичності. В умовах посилення
відцентрових тенденцій важливим завданням стає пошук
такого дискурсу, який забезпечить цілісність та ціннісну
вкоріненість національного організму.
У контексті дихотомії Модерн/Постмодерн та
відповідних ним моделей відтворення суспільства на
основі загальності суб’єктів, цікавим, на нашу думку,
є дослідження психосоціальної культури політико–
управлінської еліти та української громадськості,
здійснений О. В. Суший [11]. Дослідниця виходить
з того, що, по–перше, в глобальних умовах будь–які
суспільно–трансформаційні перетворення відбуваються
в умовах нашарування власних традиційних, модерних
і постмодерних інтенцій, що не може не позначатися
на особливостях трансформаційних процесів країн,
що демократизуються. По–друге, у перехідні етапи
розвитку складних соціальних систем змінюється не
лише їх зовнішня, так би мовити, соціально–матеріальна
(інституційна) сутність, але й внутрішній, ідеальний,
психічний світ людей, змінюється тип людини, її
психокультура. Зміни соціально–політичних траєкторій
у двох кардинальних аспектах – системи цінностей та
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інституційної структури, по–третє, здатні спрямовувати
подальший розвиток суспільної системи як у бік
демократії, так і в бік посилення авторитаризму. Ступінь
послаблення чи посилення авторитарних тенденцій,
відповідно – зміцнення чи послаблення демократичних
засад, характеризує суть суб’єктна природа, що
визначається співвідношенням її психосоціальних та
інституційних компонентів [11].
Згідно результатів здійснюваного в Україні з 1992 р.
«моніторингу соцієтальних (загальносистемних) змін»
(керівник Е. А. Афонін), впродовж 2002–2008 років
щорічна прогресія кількості тих, хто сформував нову
ідентичність, складала 2–3% від загальної кількості
дорослого населення України, з 2008 року й до сьогодні
ця динаміка практично призупинилася. Стартувавши
2002 р. на рівні показника сформованості ідентичності
34%, вона досягла наприкінці 2008 р. показника 47,51%
дорослого населення. Але вже через рік (внаслідок
занадто тривалої реформаторської бездіяльності) цей
показник знизився до 36,37%. Лише з початком реформ
2015 р. намітився новий сплеск і повернення майже на
попередні позиції – 45,25%. Отже, підсумовує О. Суший,
гальмування процесів державотворення в Україні є
суттєвим чинником уповільнення процесів формування
нової соцієтальної ідентичності, що є фундаментальним
підґрунтям становлення нових соціальних інтересів.
На нашу думку, найголовніша проблема, що
дотепер гальмує націєтворчий процес в Україні, тримає
його у стані «незавершеного проекту», – відсутність
орієнтації на майбутнє, коли кожна людина відчуває
власну співпричетність процесу творення нації, гордість
за безпосередню участь в реалізації колективної
місії творення теперішнього заради прийдешнього
майбутнього. Адже національність тлумачиться, головним
чином, як спадок минулого, як обов’язок відтворювати
культурно–історичний тип у сучасних умовах [1]. Більше
того, протягом усіх років незалежності у дискусії про
цивілізаційний вибір та певну модель розвитку, які можуть
слугувати рамками для національного самовизначення,
найбільш палко захищалося минуле, доволі активно –
теперішнє і майже ніяк – майбутнє.
В суспільствах, що переживають інституційні
трансформації, відбуваються тектонічні зсуви в
свідомості людей, відповідно втрата звичних ціннісних
орієнтирів породжує «кризу ідентичності». Якщо
міркувати у макрорегіональних та макрокатегоріальних
термінах регіональні розбіжності в Україні – Західної
і Центральної з одного боку, та Східної і Південної, з
іншого, – це «зіткнення цивілізацій» (за визначенням
С. Гантінгтона) – протистояння європейського та
євразійського цивілізаційних кодів, автократичного і
демократичного світів, «відкритого» та «закритого» типів
культури. В останній час, однак, простежуються нові
лінії розбіжностей. Це не традиційні лінії розбіжностей
російськомовного Сходу та україномовного Заходу, а
ціннісні лінії розмежування російськомовної Центральної
України та Донецька.
Проте, цілеспрямовані зусилля з поширення
дискурсу регіональних розбіжностей в Україні та
зміцнення регіональних ідентичностей насамперед було
інструментом реалізації політичних та економічних
домагань місцевих еліт. Маніпулювання ціннісною
неоднорідністю на перетині культурно–мовних і політико–
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ідеологічних уподобань стало невід’ємною складовою
передвиборчих перегонів.
Тому справа не в тільки в тому, на яких підставах
люди стверджують, що складають певне «ми», а в тому,
якими уявляються зв’язки всередині цього «ми» та
наскільки конфліктно протиставлення «нас» «іншим».
Конфлікт ідентичностей – це також боротьба різних
систем цінностей, кожна з яких прагне виключити
решту чи, принаймні, затвердити свою перевагу. Тому,
мова повинна йти про затвердження нової ієрархії
цінностей та пошук нових соціокультурних скреп,
відповідно, крім обов’язкових для «включених у націю»
психологічних установок на суверенітет над територією
та на рівноправність, повинна міститися і установка
на деліберацію1 – пошук компромісних рішень. Шлях
формування української національної ідентичності –
не унеможливлення, а винайдення інклюзивної форми,
що включає регіони, культурні шари і політичні сили
в одну систему; інклюзивна політика має максимально
враховувати інтереси всіх громадян України.
Результати дослідження цінностей та потреб україн
ського суспільства, яке у червні 2016 р. презентував
Центр соціальних і маркетингових досліджень «Социс»
по методиці професора Р. Інґлгарта, дають підстави для
кардинально іншого трактування міфу про дві різні
України та ставлять під сумнів тезу по те, що Схід і Захід
ніколи не з’єднаються. По–перше, структурованість
українського суспільства визначає не мовний, не
етнічний розподіл, а скоріше – віковий. Згідно результатів
опитування, українці рухаються до цінностей самови
раження, тобто, в нашому суспільстві є великий запит на
реформи. Агентами змін виступає молодь (18–35 років),
що живе переважно у великих містах (населенням 1 млн.
і більше), з вищою освітою, і представники середнього
класу. Однак, ця група існує в потенції («у собі», але не
«для себе»), бо лишається політично незатребуваною –
в Україні немає ані партії, ані рухів, ані відповідної
ідеології, яка б відображали інтереси і специфіку поведін
ки цієї групи. Другий висновок стосується регіональних
розбіжностей. З одної сторони, на вісі «виживання –
самовираження» між різними областями України не
спостерігається відчутної різниці, проте, серйозні
регіональні відмінності помітні на вісі «традиційні–
секулярні цінності»: Західна і Центральна (україномовна)
Україна представляє головним чином традиційні цінності,
тоді як у Південній і Східній (російськомовній) Україні
домінують секулярні цінності, центральний Київ займає
позицію посередині. Поєднання та сегментація головних
груп українського суспільства по цих вісях виявляє,
що прихильників цінностей самовираження є набагато
більше серед людей з традиційними, аніж секулярними
цінностями. І третє, рух в Україні до реформ буде сильнішим,
якщо вдасться зберегти діалог і солідарність між двома
групами, які виражають цінності самовираження – між
«традиціоналістами» і «секулярними». І, навпаки: якщо у
публічному дискурсі і житті появлятимуться теми та події,
1
Термін «деліберація» (від лат. deliberatio) прийшов з галузі
римського права і наближається за змістом до таких понять, як
«міркувати», «радитися», «зважувати за і проти», «проводити
консультації». Суть деліберації – не тільки і не стільки сама
дискусія, але і її результат, здатний вплинути як на вироблення, так
і на прийняття рішень, а це передбачає для учасників обговорення
можливість не просто чути, але й бути почутими.
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які взаємо антаґонізують ці дві групи, то це становитиме
загрозу для руху України у бік реформ [12].
Як свідчить наш аналіз, єдність нації забезпечується
існуванням загальної колективної ідентичності, яка, за
А. Мелуччі, формується в результаті спільного інтерак
тивного процесу самовизначення конкретної соціальної
спільності, пов’язаного із загальними орієнтаціями
їхніх дій і тим полем можливостей та обмежень, в якому
відбуваються їх спільні дії. Становлення і розвиток
колективної ідентичності опосередкується зверненням
до універсальних феноменів культури і актуалізацією
смислових процесів [13, с. 40]. Водночас, наявність
загальнонаціонального смислового поля залежить від
певного рівня якості, що лежить в основі соціальності
суспільства, тобто, говорячи соціально–психологічною
термінологією, суб’єктності – як індивідуальної, так і
колективної. Як справедливо відзначає М. Слюсаревський,
весь період, починаючи з проголошення державної
незалежності України, був періодом хоч і суперечливого,
але сходження до суб’єктності [14].
Визначальною умовою формування національної
ідентичності є позитивне сприйняття громадянами
своєї нації, країни, держави. Як зазначає М. Степико,
позитивною тенденцією формування української націо
нальної ідентичності можна вважати те, що більшість
українців пишаються своєю країною, вважають себе
патріотами, незважаючи на всі соціально–економічні
проблеми свого буття [15, с. 178–179]. Цілком очевидно,
що на ґрунті цього демократичного патріотизму потрібно
шукати українську національну ідентичність.
Нині зростання патріотизму в українському суспіль
стві підтверджують результати багатьох соціологічних
досліджень. Так, результати всеукраїнського репре
зентативного опитування, проведеного Інститутом
соціальної та політичної психології НАПН України у
вересні 2015 р., засвідчують, що 92,4% українських
громадян підтверджують прийнятий у 1991 році
Акт проголошення незалежності України. Питання,
запропоноване респондентам, було цілком аналогічним
винесеному на всеукраїнський референдум 24 роки тому.
Цей показник майже на 7% більше, ніж у серпні 2013 р.,
і на 16% – порівняно з офіційним результатом згаданого
референдуму. Адже у 1991 р. за незалежність України,
згідно з даними ЦВК, хоча й проголосувало 90,32%
учасників референдуму, але вони становили лише 76,03%
всіх, хто тоді мав право голосу. Отже, лише у 2014 р.
частка громадян, котрі підтримують незалежний статус
нашої держави, вперше перетнула 90–відсотковий бар’єр.
Акт проголошення незалежності підтверджує абсолютна
більшість мешканців усіх регіонів: на Заході – 97,7%,
у Центрі – 95,1%, на Півдні – 96,6%. Навіть на Сході
незалежності України говорять «так» 85,7% опитаних.
Не підтверджують загалом по вибірці тільки 7,6%
респондентів (Захід – 2,3%; Центр – 4,9%; Південь – 3,4%,
Схід – 14,5%). Вельми істотно, що 68,3% респондентів
вважають: попри всі зовнішні та внутрішні загрози
Україну можна зберегти як єдину державу, бо «того, що
об’єднує громадян, значно більше, ніж того, що роз’єднує».
У Західному регіоні такої думки дотримуються 85,7%,
Центральному – 70,9%, Південному – 73,8%, Східному –
54,2% [16].
Отже, попри те, що нація – виключно продукт
модерну, а конструювання такої нації (націєтворення) –
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результат політичної модернізації, згідно критеріїв
модерну, в сучасному світі нація – це спосіб легітимації
влади та концепція, яка задає рамки політичного процесу.
Кристалізація національної картини світу забезпечує
сплав політичної та культурної ідентичності, що
скріплює населення країни потужними символічними та
емоційними зв’язками. Втрата національної ідентичності
веде, як показує світова практика, до втрати не тільки
національних ціннісних орієнтирів, але й значної частини
національного суверенітету держав. Це в свою чергу
означає відмову від власних національних інтересів,
нездатність цих держав до самостійної як внутрішньої, так
і зовнішньої політики. І навпаки, чітке самовизначення,
тверда опора на національні ідентифікаційні коди
відкриває можливість проводити свій власний внут
рішньо– і зовнішньополітичний курс, заснований на
глибоко усвідомлених і чітко сформульованих націо
нальних інтересах [17, с. 11].
Список використаних джерел
1. Розумний М. Політика ідентичності: основні завдання та
механізми реалізації. Наукова доповідь [Електронний ресурс] /
М. Розумний. – К.: НІСД, 2011. – 24 с. – Режим доступу: http://www.
niss.gov.ua/content/articles/files/polyt_ident–e871d.pdf.
2. Спільна ідентичність громадян України: особливості і
проблеми становлення // Національна безпека і оборона. – 2006. –
№7.
3. Суспільно–політичні трансформації в Україні: від задумів
до реалій / В. Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Ін_т політ. і
етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид–во, 2009. – 536 с.
4. Майборода О. Проблеми і перспективи національного
конструювання в сучасній Україні / О. Майборода // Українська
політична нація: проблеми становлення: зб. наук. ст. / за ред.
М. Розумного (заг. ред.), М. Степика, В. Яблонського. – К.: НІСД,
2012. – 384 с.
5. Malinova О. Liberal Nationalism: A Historical and Critical
Analysis of Conceptions / Olga Malinova [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001095/
6. Абушенко В. Проблема идентичностей: специфика культуро–
философского и культуро–социологического видения // Вопросы
социальной теории. – 2010. – Том IV. – С.128–126.
7. Кимберг А. Концепты индивидуального и коллективного
субъектов / А. Н. Кимберг, А. С. Налетова // Человек. Сообщество.
Управление. – 2006. – №3. – С.17–25.
8. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об
истоках и распространении национализма / Б. Андерсон. – М.:
«КАНОН–пресс–Ц», «Кучково поле», 2001. – 288 с.
9. Римаренко С. Моделювання державної етнополітики в
Україні // Розвиток України у регіональній перспективі: політичні,
економічні і соціальні проблеми регіоналізації. Конференція
українських випускників програм наукового стажування у США.
Харків, 25–27 травня 2001 р. – Київ: Стилос, 2002. – 410 с.
10. Грицай, Е., Николко, М. Украина: национальная иден
тичность в зеркале Другого / Е. Грицай, М. Николко. – Вильнюс:
ЕГУ, 2009. – 220 с.
11. Суший О. Психосоціальна культура державного управління:
монографія / О. Суший. – К.: Світогляд, 2012. – 344 с.
12. Грицак Я. Цінності українців: pro et contra реформ в
Україні / Ярослав Грицак [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zbruc.eu/node/37721
13. Воропаева Т. Формирование коллективной идентичности
граждан Украины: ценностное измерение / Т. С. Воропаева // GISAP.
Culturology, sports and art history. – 2013. – №1. – С.37–40.
14. Слюсаревський М. Навіщо потрібна дорога, яка не веде
до Храму? / М. Слюсаревський // Освіта. – 2015. – №17–18 (5660–
5661). – 15–22 квітня.
15. Степико М. Українська ідентичність: феномен і засади
формування: монографія / М. Степико. – К.: НІСД, 2011. – 336 с.
16. Думки та оцінки громадян на старті виборів до Верховної
Ради України. Вересень 2014: інформаційний бюлетень / за ред.
М. М. Слюсаревського; упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2014. – 36 с.
17. Кортунов С. Национальная идентичность: Постижение
смысла / С. Кортунов. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 589 c.

349

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Випуск 114
References

1. Rozumnyj M. Polityka identychnosti: osnovni zavdannja ta
mehanizmy realizacii’. Naukova dopovid’ [Elektronnyj resurs] / M.
Rozumnyj. – K.: NISD, 2011. – 24 s. – Rezhym dostupu: http://www.
niss.gov.ua/content/articles/files/polyt_ident–e871d.pdf.
2. Spil’na identychnist’ gromadjan Ukrai’ny: osoblyvosti i problemy
stanovlennja // Nacional’na bezpeka i oborona. – 2006. – №7.
3. Suspil’no–politychni transformacii’ v Ukrai’ni: vid zadumiv do
realij / V. Soldatenko (ker.) ta in.; NAN Ukrai’ny; In_t polit. i etnonac.
doslidzhen’. – K.: Parlaments’ke vyd–vo, 2009. – 536 s.
4. Majboroda O. Problemy i perspektyvy nacional’nogo konstruju
vannja v suchasnij Ukrai’ni / O. Majboroda // Ukrai’ns’ka politychna
nacija: problemy stanovlennja: zb. nauk. st. / za red. M. Rozumnogo
(zag. red.), M. Stepyka, V. Jablons’kogo. – K.: NISD, 2012. – 384 s.
5. Malinova O. Liberal Nationalism: A Historical and Critical
Analysis of Conceptions / Olga Malinova [Elektronnyj resurs]. –
Rezhym dostupu: http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001095/
6. Abushenko V. Problema identichnostej: specifika kul’turo–
filosofskogo i kul’turo–sociologicheskogo videnija // Voprosy social’noj
teorii. – 2010. – Tom IV. – S.128–126.
7. Kimberg A. Koncepty individual’nogo i kollektivnogo
sub#ektov / A. N. Kimberg, A. S. Naletova // Chelovek. Soobshhestvo.
Upravlenie. – 2006. – №3. – S.17–25.
8. Anderson B. Voobrazhaemye soobshhestva. Razmyshlenija ob
istokah i rasprostranenii nacionalizma / B. Anderson. – M.: «KANON–
press–C», «Kuchkovo pole», 2001. – 288 s.
9. Rymarenko S. Modeljuvannja derzhavnoi’ etnopolityky v
Ukrai’ni // Rozvytok Ukrai’ny u regional’nij perspektyvi: politychni,
ekonomichni i social’ni problemy regionalizacii’. Konferencija
ukrai’ns’kyh vypusknykiv program naukovogo stazhuvannja u SShA.
Harkiv, 25–27 travnja 2001 r. – Kyi’v: Stylos, 2002. – 410 s.
10. Gricaj, E., Nikolko, M. Ukraina: nacional’naja identichnost’ v
zerkale Drugogo / E. Gricaj, M. Nikolko. – Vil’njus: EGU, 2009. – 220 s.
11. Sushyj O. Psyhosocial’na kul’tura derzhavnogo upravlinnja:
monografija / O. Sushyj. – K.: Svitogljad, 2012. – 344 s.
12. Grycak Ja. Cinnosti ukrai’nciv: pro et contra reform v Ukrai’ni /
Jaroslav Grycak [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zbruc.
eu/node/37721
13. Voropaeva T. Formirovanie kollektivnoj identichnosti grazhdan
Ukrainy: cennostnoe izmerenie / T. S. Voropaeva // GISAP. Culturology,
sports and art history. – 2013. – №1. – S.37–40.
14. Sljusarevs’kyj M. Navishho potribna doroga, jaka ne vede do
Hramu? / M. Sljusarevs’kyj // Osvita. – 2015. – №17–18 (5660–5661). –
15–22 kvitnja.
15. Stepyko M. Ukrai’ns’ka identychnist’: fenomen i zasady
formuvannja: monografija / M. Stepyko. – K.: NISD, 2011. – 336 s.
16. Dumky ta ocinky gromadjan na starti vyboriv do Verhovnoi’
Rady Ukrai’ny. Veresen’ 2014: informacijnyj bjuleten’ / za red. M. M.
Sljusarevs’kogo; uporjad. L. P. Chernysh. – K., 2014. – 36 s.
17. Kortunov S. Nacional’naja identichnost’: Postizhenie smysla /
S. Kortunov. – M.: Aspekt Press, 2009. – 589 s.
Rafalsky I. O., Ph.D., doctoral student, Institute of Political and Ethnic
Studies HAS of Ukraine (Ukraine, Kyiv), gileya.org.ua@gmail.com
Ukrainian collective subjectivity and identity
The article analyzes the problems of Ukrainian national self–determination,
sovereignty and identity problem, its design and content characteristics. Discourses
analyzed of regional differences and ways of forming a national unity, collective
subjectivity as well.
Keywords: national self–determination, identity, nation–building.

***
12–142 УДК 337:332.2

Гончаренко О. М.,
доктор історичних наук, професор, Київський
національний університет культури і мистецтв
(Україна, Київ), al.gontch@gmail.com

Синдром «слабкої держави»
і сучасні геополітичні альтернативи України
Розглядаються проблеми «дилеми небезпеки» і можливі альтернативи
зовнішньополітичних орієнтацій України в контексті синдрому «слабкої
держави» та нових геополітичних реалій в Європі і світі після агресії Росії в
Кримі, на Донбасі. «Дилема небезпеки» і синдром «слабкої держави» – це типові
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проблеми багатьох постколоніальних в тому числі «пост–радянських» країн,
які з тих чи інших причин ще не стали повноцінними суб’єктами міжнародного
права. Для таких країн характерним є розкол національної ментальності по
багатьох вимірах, різне розуміння пріоритетів національної безпеки з боку
правлячих еліт і широких верств населення і, як наслідок, неможливість успішної
реалізації ефективних програм соціального розвитку. Підкреслюється, що одним
з важливих наслідків брутальної агресії Росії після падіння режиму Януковича
стала прогресуюча консолідація національної ментальності України яка
відкриває нові перспективи реалізації євроатлантичних стратегій соціального
розвитку і повернення України в європейський цивілізаційний простір.
Ключові слова: «дилема небезпеки», синдром «слабкої держави»,
зовнішньополітичні орієнтації, консолідація національної ментальності.

Класичною категорією сучасної теорії міжнародних
відносин в рамках парадигми «політичного реалізму» є
так звана «дилема безпеки», яка для слабких країн набуває
форму «синдрому слабкої держави». Напіванархічна при
рода існуючої системи міжнародних відносин неминуче
призводить до того, що суверенні держави, бажаючи
підвищити власну національну безпеку за рахунок
підсилення військової могутності, політики стримування,
союзів, військових блоків та альянсів, на практиці лише
підривають рівень безпеки як власної, так і міжнародної.
Значною мірою цьому сприяє сильний суб’єктивний
компонент та непрозорість процедур прийняття
політичних рішень на вищих щаблях державної
влади («теорія перцепції Шлесінджера»), хронічна
недовіра лідерів держав до своїх сусідів і потенційних
супротивників, перебільшення та переоцінка небезпеки
існуючих і потенційних загроз. «Дилема безпеки», що
фактично визначала логіку подій часів «холодної війни»,
і сьогодні залишається важливим компонентом політич
ного життя багатьох конфліктних регіонів світу.
Проте для цілої низки країн, особливо для тих, які
з тих чи інших причин не змогли, або ще не встигли
стати повноцінними суб’єктами міжнародних відносин і
здебільшого виступають об’єктами інтересів та політичних
ігор «великих держав», традиційна «дилема безпеки»
трансформується в цілком нову парадигму, яка отримала
назву «дилеми небезпеки». Насамперед це внутрішньо
розколоті постколоніальні та посттоталітарні країни (до
яких належить і Україна), в яких ще не сформовані базові
атрибути суверенної національної держави, не створені
всі необхідні механізми і структури адекватної системи
національної безпеки.
В таких країнах відсутня єдина консолідована
національна ментальність, розмита національна ідея,
суспільство в цілому розколоте на велику кількість слабо
структурованих соціальних груп з різним баченням
внутрішньо – та зовнішньополітичних пріоритетів та
орієнтацій. Ці соціальні групи мають, специфічні, часто
конкуруючі, розуміння пріоритетів і принципів побудови
національної безпеки. В результаті цього знижується
безпека всіх без винятку соціальних груп і населення
країни в цілому. Держава виявляється в принципі
неспроможною розробити, а тим більше втілити в життя,
цілісну консолідовану стратегію і політику.
Державні структури та інститути не користуються
підтримкою значної частини верств населення, етнічних
груп, місцевих та військових еліт. Це зумовлює їх
слабкість, неефективність і корумпованість, нездатність
забезпечити порядок і стабільність соціального розвитку.
«Дилема небезпеки» є прерогативою слабких країн, саме
тому її ще називають «синдромом слабкої держави».
На пострадянському просторі «дилема небезпеки»
нових незалежних держав регіону поскладнюється
ще однією, дуже серйозною проблемою – агресивною
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імперською політикою Росії, яка за будь–яку ціну
намагається поновити контроль над колишніми респуб
ліками СРСР.
Анексія Криму і військове втручання на Донбасі,
прямі військові загрози та безпрецедентне порушення
гарантій безпеки з боку Росії при кволій та неадекватній
реакції інших підписантів Будапештського протоколу
вимагають кардинального перегляду базових засад
національної безпеки та зовнішньої політики України,
зокрема вирішення дуже непростого і болючого питання
зовнішньополітичних орієнтацій країни на перспективу.
В сучасній міжнародній політиці звичайно розрізнять
три основних типи зовнішньополітичних орієнтацій:
– ізоляціонізм;
– неприєднання, нейтралітет/позаблоковість;
– участь в коаліціях і блоках.
Стратегія політичного і військового ізоляціонізму
полягає в свідомому обмеженні участі країни в міжна
родних зв’язках сучасного світу і в умовах сучасного
світу така зовнішньополітична орієнтація навряд чи є
доцільною.
Проблема України, перед якою вона як Буриданів
віслюк стоїть вже майже 25 років, полягає в виборі між
двома останніми зовнішньополітичними орієнтаціями –
позаблоковість або участь в союзах і блоках. Починаючи
з середини 90–х років багато аналітиків України, в тому
числі і автор статті, в численних публікаціях як в цій
країні, так і за кордоном, наголошували на необхідності
кардинального вирішення вищезгаданої [1–3].
Дебати продовжуються і сьогодні, проте однозначного
консенсусу з цього питання в Україні, незважаючи на
драматичні зміни останніх місяців, нема ані в експертному
середовищі, ані в суспільстві в цілому. Причиною цього
є не тільки відсутність однозначної підтримки такого
кроку з боку значної частини населення Сходу і Півдня
України, але й пряма опозиція ряду європейських країн на
чолі з Німеччиною і Францією будь яким діям в напрямку
інтеграції України в НАТО.
У класичній парадигмі політичного реалізму сила, і не
в останню чергу військова, однозначно виступає як
основний засіб просування національних інтересів і
забезпечення зовнішньої та внутрішньої національної
безпеки. А підвищити рівень останньої дозволяють альян
си, блоки, союзи, що дають змогу ефективно протидіяти
загрозам і сприяти підтримці балансу сил в анархічному за
своєю природою міжнародному середовищі.
Цілком природно також, що чіткі союзницькі
зобов’язання і «розподіл праці» в системах колективної
оборони і зовнішньополітичній діяльності істотним чином
зменшують рівень витрат на підтримку необхідного стану
національної безпеки для всіх союзників.
Окрім переваг, участь в альянсах і блоках має досить
серйозні недоліки і навіть може нести прямі небезпеки.
Тому, на думку деяких аналітиків, вона є доцільною лише в
разі крайньої необхідності. Швидкі зміни у міжнародному
середовищі дуже часто ведуть до того, що вчорашні
союзницькі зобов’язання можуть стати невигідними чи
навіть шкідливими для національної безпеки, реально
обмежити свободу вибору і можливості маневрування
у політиці. За такої ситуації стають неможливими
балансування на суперечностях, опора на полярні центри
сили, отримання політичних чи економічних дивідендів
звідусіль, підтримка «добросусідських» стосунків з
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усіма конфліктуючими сторонами, проведення так званої
«багатовекторної» зовнішньої політики.
Суттєвою вадою участі в альянсах і блоках є
підвищення ризику втягнення держави у конфлікти,
розпочаті іншими союзниками. Потенційно небезпечною
є також можливість розколу суспільства внаслідок
небажання населення брати участь у «чужих чварах».
Нарешті відзначимо суто психологічні наслідки
участі в блоках. Посилення будь–якої країни неминуче
сприймається потенційним супротивником як пряма
загроза. Наслідком цього, як правило, є відповідні
контрзаходи іншої сторони (посилення потенціалу
стримування, контрсоюзи, контрблоки та ін.). У результаті
виникає вже згадувана «дилема безпеки», коли зусилля
з укріплення національної безпеки призводять до її
реального зменшення для всіх без винятку учасників
протистояння. Додамо до цього, що сусідні і колишні
дружні країни теж дуже неоднозначно можуть сприйняти
входження даної держави до союзу чи блоку, особливо
коли самі вони залишились за його межами і не можуть
скористатися перевагами такої участі.
Недоліки і потенційні небезпеки, пов’язані з
перебуванням в альянсах і блоках, привели багатьох
представників політичного реалізму до макіавелістського
висновку, що «добрим альянсом є тільки такий альянс,
який може бути легко розпущений, коли рівень загроз
національній безпеці зменшиться» [4, c. 225]. У
концентрованому вигляді позитивні і негативні сторони
участі країни в союзах і блоках представлені в табл. 1.
Таблиця
Участь в альянсах і блоках:
позитивні і негативні аспекти
Позитив

Негатив

Підвищує загальний
рівень національної
безпеки (як
внутрішньої, так і
зовнішньої), а також
силові можливості
держави в широкому
розумінні цього слова.

Обмежує свободу вибору
і можливості швидкої адаптації
до змін міжнародного
навколишнього середовища,
знижує рівень безпеки в
ситуаціях, коли участь в альянсі
чи блоці стає невигідною.

Збільшує ефективність
протидії зовнішнім і
внутрішнім загрозам.

Підвищує ризик втягнення
в конфлікти, розпочаті іншими
членами альянсу.

Знижує витрати на
підтримку необхідного
рівня національної
безпеки.

Зменшує можливості
політичного маневрування,
гри «на протиріччях»,
імплементації «багатовекторної
зовнішньої політики».

Підвищує ефективність
зовнішньо–політичних
стратегій до союзників
і до потенційних
суперників.

Посилює відчуття загрози
і небезпеки у потенційного
супротивника, провокує його
на відповідні дії і контрзаходи.

Сприяє зростанню
міжнародного
авторитету держави.

Викликає заздрощі, образи у
колишніх друзів і сусідів, які не
ввійшли до альянсу
і позбавлені переваг участі.

Стимулює імплемен
тацію зовнішньо–
і внутрішньо–еконо
мічних стратегій та
програм.

Обмежує можливості
імплементації стратегій
і програм за участю
потенційного суперника
і його союзників.
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Зазначимо, що, незважаючи на всю критику
цих об’єднань, представники політичного реалізму
одностайно наголошують на їх важливості і незамінності
як інструменту підтримки балансу сил і стабільності
міжнародних систем. Корисність альянсів і блоків не
відкидається і представниками сучасного політичного
ідеалізму. Проте останні цілком слушно підкреслюють,
що сьогоднішні блоки та альянси на кшталт НАТО або
ОДКБ не є системами колективної безпеки для всіх, а є
системами колективної оборони для вибраних «членів
клубу».
При аналізі плюсів і мінусів різних видів нейтралітету,
стратегії позаблоковості доцільно спиратися на досвід
сучасних європейських країн. Цей досвід був детально
розглянутий в цілій низці праць і ми не будемо на ньому
зупинятися детально [2, c. 33; 5, c. 48–49]. Зазначимо
лише, що реальна політика останніх років нейтральних
та позаблокових європейських країн (Австрії, Ірландії,
Фінляндії, Швейцарії, Швеції) об’єктивно свідчить про
чіткий зсув від «класичних» форм нейтралітету, який
неодноразово порушувався, в тому числі і країнами –
гарантами цього статусу, до більш тісного співробітництва
з існуючими регіональними і глобальними системами
колективної безпеки і оборони. Це при тому, що витрати
вищезгаданих країн на підтримку свого нейтралітету
або позаблоковості в багато разів перевищують витрати
України в цій сфері. Позаблокова Швеція витрачає,
наприклад, на забезпечення своєї позаблоковості на душу
населення майже в 20! разів більше ніж Україна. В Швеції,
як і у Швейцарії, давно зрозуміли, що «ефективний
нейтралітет – це нейтралітет добре озброєний».
Альтернативи України
Виходячи з нових найзагальніших геополітичних
міркувань, можна окреслити спектр зовнішньополітичних
орієнтацій та альтернатив політики України на пер
спективу. Це:
– опора на власні сили;
– вступ до НАТО як найбільш ефективної системи
колективної оборони сучасного світу;
– постійний нейтралітет, гарантований Радою
Безпеки ООН.
– «активна позаблоковість» – особливе партнерство
з НАТО, тісна співпраця з європейськими структурами
безпеки – ОБСЄ, ЄСКБ, СПБО.
Наведені варіанти політики національної безпеки не є
альтернативними в строгому розумінні цього слова. Деякі
з них можуть здійснюватися у різних комбінаціях або
переходити один в інший. Різною є «вага» цих варіантів з
точки зору вірогідності їх реалізації. Значна частина із них
«заборонена» з огляду на ті чи інші економічні та політичні
причини або на певні законодавчі акти парламенту, які
проте досить просто можуть бути змінені.
Крім того, цілком очевидно, що національна
безпека країни, яка має подібні до України геополітичне
положення і розміри, може бути забезпечена або з
допомогою могутнього (бажано ядерного) потенціалу
стримування, або за рахунок участі у впливових і сильних
воєнних блоках чи альянсах.
Відновлення власного ядерного потенціалу (теоретично
можливе з точки зору наявних знань і технологій) навряд чи
може бути реалізованим найближчим часом як внаслідок
значних фінансових затрат (2–3 млрд. дол.), так і внаслідок
неминучої активної протидії ядерних держав (в тому
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числі і західних). Суто економічні обмеження не дають
також змоги українській державі розвинути у найближчій
перспективі і конвенційний потенціал стримування,
достатній для захисту національних інтересів власними
силами. Нагадаємо ще раз, що підтримка позаблокового
потенціалу стримування на рівні Швеції обійдеться
Україні в 3–5 млрд. дол. на рік.
Проте навіть у випадку формування адекватного
потенціалу стримування позаблокова країна, що пере
буває на межі зіткнення конкуруючих геополітичних
інтересів двох цивілізаційних просторів, історично
приречена на втрату свого статусу – добровільно або
примусово. Про це об’єктивно свідчить весь міжнародний
досвід.
Значно більш прийнятним для інтересів України міг
би стати другий варіант – вступ до НАТО як найбільш
ефективної системи колективної оборони сучасного
світу. Проте Україна безвідповідально проґавила «вікно
можливостей» для швидкого приєднання до Альянсу в
2006–2009 роках. Бездіяльність і цинічна підкилимна
боротьба за владу лідерів «померанчової революції»
цілком логічно завершилися приходом кримінального
режиму Януковича, геополітичною переорієнтацією
України, відмовою від євро–атлантичної інтеграції та
законодавчим закріпленням позаблокового статусу.
Сьогодні, в умовах неоголошеної війни Росії проти
України, незважаючи на всю підтримку України західними
країнами (в тому числі країнами – підписантами
Будапештського меморандуму, які гарантували її
територіальну цілісність та суверенітет), ані ці країни,
ані НАТО в цілому не готові обговорювати перспективи
членства України в Альянсі. Якось непомітно зникли і
традиційні мантри про те, що двері до НАТО для України
залишаються відкритими.
Ще й більше того, міністр закордонних справ
Німеччини Франк–Вальтер Штайнмайер (Frank–Walter
Steinmeier), підтримавши перспективи вступу України
до ЄС, неодноразово досить категорично відхиляв
перспективи членства України в НАТО [6]. Аналогічні
сигнали йдуть і з боку ПАРЄ, інших, насамперед
європейських, членів Альянсу. Враховуючі те, що рішення
в Альянсі приймаються консенсусом, а також позицію
цілого ряду країн (досить згадати Словаччину) щодо Росії,
перспективи членства в НАТО для України в найближчий
перспективі виглядають нереальними.
Постійний нейтралітет, навіть закріплений міжна
родними угодами та гарантований великими державами
чи Радою Безпеки ООН, в існуючих геополітичних
реаліях несе з собою цілий ряд небезпек та підводних
каменів. Після брутального порушення Росією своїх
забовязень по Будапештському меморандуму і фактичного
манкування західними ядерними державами своїх
гарантій територіальній цілісності України ніякої довіри
обіцянкам, новим гарантіям цих держав, РБ ООН чи
навіть НАТО, при відсутності повноправного членства в
Альянсі, не може бути в принципі. Нагадаємо, що цілий
ряд східноєвропейських країн–членів НАТО сьогодні
відкрито висловлюють сумніви в готовності Альянсу
захищати їх території, особливо в умовах ядерної агресії
Росії.
Міжнародне легальне закріплення нейтрального
статусу (особливо на рівні РБ ООН) несе з собою ще одну
небезпеку, оскільки в цьому випадку Росія (а, можливо,
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і не тільки Росія) блокуватиме будь–які спроби України
змінити цей статус, коли в цьому виникне потреба.
Сьогодні найраціональнішим і, мабуть, найкращим
для України варіантом зовнішньополітичної орієнтації
і вирішення «дилеми небезпеки» може стати так звана
«активна позаблоковість», подібна до вище згадуваного
статусу Швеції в її стосунках з європейськими структурами
безпеки. Сюди слід додати також особливе партнерство з
НАТО і тісну співпрацю з європейськими структурами
безпеки – ОБСЄ, ЄСКБ, СПБО.
Така політика дозволить Україні в рамках політики
позаблоковості брати активну участь в усіх проектах
трансатлантичного та європейського співробітництва
у сфері безпеки. Треба лише чітко усвідомлювати
можливості і пріоритети співробітництва з вищезгаданими
структурами. Адже далеко не всі з них за принципами і
сферами своєї відповідальності можуть бути реальними
донорами безпеки для України.
ОБСЄ, наприклад, найбільш широкий і впливовий
форум для обговорення проблем регіональної безпеки,
моніторингу і пошуку можливих шляхів врегулювання
конфліктів в Європі сьогодні не має ні відповідних
повноважень, ні адекватних механізмів реального
політичного/силового впливу в регіоні і на протязі
багатьох років використовувалась Росією в якості
механізму просування своїх інтересів і противаги НАТО.
Досить згадати повну неспроможність поточних місій
спроб ОБСЄ в Україні.
Європейська система колективної безпеки (ЄСКБ)
сьогодні є лише віртуальним, «ліберально–утопічним»
проектом, черговою спробою видати бажане за дійсне і
побудувати нову версію кантівського «Вічного миру».
Значно більш корисним для України може стати
поглиблене партнерство і співробітництво України з СПБО
в рамках Спільної зовнішньої політики та політики безпеки
ЄС. Інтенсифікація і наповнення новим змістом цього
партнерства може значно підсилитися в разі підписанням
повноцінної Угоди про асоціацію і офіційного закріплення
перспектив членства України в ЄС. Прискорення процесів
європейської інтеграції, в тому числі в сфері безпеки,
дозволить Україні поступово і планомірно підвищити
рівень своєї кооперації з Північноатлантичним альянсом в
рамках РЄАП, ПЗМ і відносин «особливого партнерства».
Існуюча між Україною і НАТО Хартія в разі її коректної
імплементації в життя дозволяє практично стерти
відмінності між відносинами особливого партнерства і
повним членством у Північноатлантичному альянсі. Курс
на інтеграцію в Європу, в тому числі і в євроатлантичні
структури, має стати не тільки стратегічним пріоритетом,
а й історичним імперативом України, значення якого
буде невпинно зростати в ході поступового перетворення
розширеного і трансформованого НАТО на наріжний
камінь нової архітектури європейської безпеки.
Неспровокована агресія Росії і анексія Криму мала
ще один дуже несподіваний для Москви і надзвичайно
важливий для України наслідок – довгоочікувану
консолідацію національної ментальності і формування
нового стійкого консенсусу (причому як на заході, так і
на сході країни) відносно питань національного суверені
тету і зовнішньополітичних орієнтацій країни. Згідно
останніх опитувань громадської думки, проведених
фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
та соціологічною службою Центру Разумкова в травні
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2016 року, вступ України до НАТО готово підтримати
95% українців в західних регіонах, понад 82 відсотки
населення в центрі, 64 та 57 відсотків в південних і
східних регіонах країни [7, с. 1]. Одночасно формується
чітке уявлення відносно того, звідки виходять основні
загрози безпеці, стабільності і соціальному добробуту.
Цілеспрямований
стратегічний
курс
України
на європейську інтеграцію, новий розклад сил в
геополітичному просторі і консолідація підтримки
такої політики з боку країн ЄС і США дають їй реальні
можливості входження до європейських економічних і
політичних структур і в перспективі до євроатлантичних
структур безпеки в якості повноправного члена.
Цей шанс не має бути втрачений.
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The «weak state» syndrome and Ukraine’s contemporary
geopolitical alternatives
The article considers the problems of the «insecurity dilemma» and alternatives
of Ukraine’s foreign policy orientations in the context of the «weak state» syndrome
and new geopolitical realities after Russia’s aggression in 2014–2016. The «insecurity
dilemma» is the crucial problem of many post–colonial and post–soviet states of
the contemporary world, especially for the internally divided states. In these states
as a rule there are no civil consensus upon the main national issues and strategies
of development. Nation in a whole is divided upon many dimensions with different
security priorities. Regime at power lacks of the population support and cannot
provide peace and stable development. This «weak state» syndrome is one of the main
features of present day Ukraine. In this context the main geopolitical alternatives of
Ukraine in the present days realities are examined.
The dramatic events of the last years the fall of Yanukovich regime, the brutal
Russian aggression, lead not only to the drastic change in the European and global
geopolitical situation but stimulated the formation a stable national consensus in
Ukraine on the questions of civilization, foreign policy and security orientations.
This create a new possibilities for the quick returning of Ukraine to the European
civilization and socio–cultural space.
Keywords: «insecurity dilemma», «weak state» syndrome, foreign policy
orientations, national mentality consolidation.
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Лобізм в умовах радикальних трансформацій
сучасного українського суспільства
Необхідність дослідження політичного лобіювання диктується тим, що
участь в діяльності тієї або іншої групи тиску є найбільш поширеною формою
прояву політичної активності індивіда. Нагальною проблемою що потребує
необхідного вирішення постає легітимізація лобізму, оскільки саме він є
істотною складовою суспільних відносин та вважається життєво необхідним
чинником демократичного процесу.
Відсутність закону про лобістську діяльність знижує можливість
суспільства контролювати лобізм, усувати його негативні сторони. Кризові
явища в політичній, економічній і правовій системах України у поєднанні із
світовими трансформаційними процесами потребують формування принципово
нових підходів до вирішення традиційних проблем та реакції на нові виклики
суспільного і державного розвитку.
Ключові слова: лобізм, трансформаційні процеси, легітимізація,
парламент, закон, бізнес, групи тиску.

В сучасних умовах демократизації лобізм як суспільно–
політичне явище є суттєвим чинником демократичного
суспільства, він виконує функцію зв’язку між державою
та суспільством, забезпечує узгодження суспільних
інтересів, виступає одним із важливих засобів досягнення
поставлених цілей різними групами та структурами.
Виходячи з цього, теоретичне осмислення лобізму,
технологій лобіювання, впливу суспільних інтересів та
проблема інституалізації цього явища є надзвичайно
актуальними для нашої держави в умовах демократизації
політичної системи України.
Проблемі політичного лобізму приділялося досить
багато уваги. Вивченням зарубіжного лобістського досвіду
займаються такі дослідники, як В. Бєлов, К. Вяткін,
Н. Зяблюк, Н. Іванов, Л. Корявін, Н. Прохода, А. Сергуніна,
А. Хомич та інші. Їх роботи дають змогу скласти уявлення
про лобістську діяльність, нові лобістські технології
та тенденції їх трансформації в країнах, де це явище
отримало найбільшого розвитку. В зарубіжних працях, які
присвячені опису політичного лобізму його дослідники
орієнтуються на традицію політичного плюралізму,
що передбачає множинність інституційних механізмів
розподілу і розподілу урядової влади.
Серед українських вчених проблемам лобізму і
його контролю теж присвячена низка праць. Зокрема,
І. Немчинов досліджує умови і специфіку процесів
лобіювання через парламентські фракції [8], О. Рамадан
основну увагу приділяє визначенню й описові технологій
лобіювання [15]. З різних позицій явище лобізму
розглядається у статтях Є. Тихомирової: і як важливий
елемент громадянського суспільства [17, с. 113], і як
явище, що поширене на міжнародному рівні [18; 19].
В цих працях лобізм визнається явищем, необхідним
у взаємовідносинах держави і суспільства [8, с. 11],
існування якого має об’єктивний характер [17, с. 116–
118]. Наприклад, Ю. Ганжуров вважає, що «лобіювання
має розглядатися як невід’ємна складова політичної
комунікації, що передбачає механізм прямого і зворотного
зв’язку суспільства і держави» [3, с. 51].
Необхідність дослідження політичного лобіювання
диктується тим, що участь в діяльності тієї або іншої
групи тиску є найбільш поширеною формою прояву
політичної активності індивіда. Комерційні структури,
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органи місцевого самоврядування, одержувачі бюджетних
коштів, промисловці й представники релігійних конфесій,
військові структури й міжнародні організації – це
лише невелика частина зацікавлених осіб, що жадають
відстоювання, представництва своїх інтересів на
найвищому законодавчому рівні.
Для того, щоб оцінити сучасний стан і перспективи
вітчизняного лобізму, доречно розглянути особливості
взаємин зацікавлених груп і державних структур, бізнесу і
політики в українських умовах, визначити, чи цей феномен
є абсолютно новим для України, чи у цього явища все ж
таки є якісь вітчизняні особливості.
В літературі зустрічається точка зору, що лобізм в
Україні ще тільки формується. Таке твердження є досить
суперечливим. Воно викликане тим, що лобізм трактується
лише як офіційна професійна діяльність, проте це не
вирішальна ознака. Головне в лобізмі – представництво
по відстоюванню окремих інтересів в органах державної
влади.
На думку різних авторів лобізм характеризується як:
– система і практика реалізації інтересів різних груп
(союзів і об’єднань) громадян шляхом організованого
впливу на законодавчу й адміністративну діяльність
державних органів [4, с. 5];
– вплив на органи державної влади з метою прийняття
чи зміни рішень в інтересах структури, що лобіює [2, с. 8];
– політичний тиск, що робиться на органи влади та
їх керівників, з метою просування особливих інтересів
різних економічних, соціальних, культурних, політичних
та інших груп [5, с. 26];
– дії представників недержавних організацій у ході
контактів із представниками державних органів та органів
місцевого самоврядування з метою домогтися прийняття
(чи неприйняття) органами влади рішень відповідно до
інтересів соціальних груп, що виражаються зазначеними
організаціями [11, с. 244].
Під об’єктом лобіювання слід розуміти сукупність
уповноважених органів, що мають вплив на ті процеси у
державі, завдяки яким можуть забезпечуватись інтереси
певних кіл, тобто клієнтів «груп тиску».
В Україні терміни, однокорінні слову «лобі», входять
поступово в ужиток у 70–80 роках XX ст.
«У тій чи іншій формі лобізм фактично існує у будь–
якому розвинутому суспільстві» і є властивим будь–якій
політичній системі [11, с. 54], оскільки інтереси існують
протягом всієї історії людства.
Лобізм існував завжди, чи, принаймні, з тих пір, як
з’явилися організоване суспільство, політика і держава.
Однак як самостійне суспільно–політичне явище він
формується тільки в ході радикальних трансформацій
сучасних суспільств, в умовах становлення економічного
і політичного ринків.
О. Малько зазначає, що «лобізм як повноцінний
інститут з’являється тоді, коли існує дві необхідні умови:
1) велике різноманіття інтересів у суспільстві, що
виникають внаслідок його соціальної диференціації,
розшарування, «спеціалізації»;
2) розширення доступу до влади на основі політичного
плюралізму, що є характерним, насамперед, для
демократичних режимів» [1, с. 59].
Будь–яке нормальне функціонування політичної
системи припускає взаємодію різних компонентів, у
тому числі, у яких не останню роль відіграють інтереси
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різних груп населення, способи їхнього відображення і
представництва на найвищих рівнях, а також економічна,
духовна, соціальна складові суспільства. У суспільстві
взаємозалежно співіснують індивіди і групи індивідів,
що володіють різними інтересами, поглядами й
можливостями.
Лобіювання конкуруючими «групами впливу»
своїх інтересів в органах державної влади, може мати
місце як при розробці, обговоренні та прийнятті законів
(законодавче лобіювання), так і при здійсненні прийнятих
рішень та прийнятті підзаконних актів (виконавче
лобіювання) і навіть у ході реалізації правосуддя (судове
лобіювання). Парламент, уряд, структури президента,
центральні органи виконавчої влади, органи державної
влади на місцях, органи місцевого самоврядування, суд,
правоохоронні органи стають об`єктами лобізму. Методи
здійснення такого впливу різні, від цілком законних –
підготовка альтернативних проектів нормативно–
правових актів, надання інформації по обговорюваному
питанню, ініціювання суспільного обговорення через
ЗМІ, до відвертого підкупу, шантажу та погроз.
Кожна група зацікавлена в тому, щоб рішення було
прийнято на її користь, і якщо в неї є можливості, вона
докладе зусиль для того, щоб належним чином вплинути
на відповідні органи влади. Разом з тим, у ринкових
умовах держава об’єктивно стимулює розвиток у групових
інтересів потребу бути представленими в «коридорах
влади» [11, с. 211].
Становлення української держави на сучасному етапі
її розвитку в системі демократичних країн світу, потягло
за собою безмежне коло питань які потрібно вирішувати
саме зараз. Нагальною проблемою що потребує
необхідного вирішення постає легітимізація лобізму,
оскільки саме він є істотною складовою суспільних
відносин та вважається життєво необхідним чинником
демократичного процесу. Такі країни світу як Сполучені
Штати Америки, Великобританія, Франція, Польща вже
давно надали законодавчого оформлення діяльності лобі
[16, с. 12].
Неоднозначним до лобізму завжди було ставлення
в Україні. Дехто вважає, що це легалізована корупція
влади. Проте, якщо подивитися на лобізм по іншому, то
цей інститут є зв’язуючим елементом між громадянами
та державою, так би мовити – це посередники, а в
деяких випадках навіть певні компоненти компромісу
та примирення. Так, лобізм – це прояв сили грошей і
їх вплив на законодавство. Однак реєстрація та певна
відкритість лобізму дає можливість здійснювати
суспільний контроль за тим, в чиїх інтересах приймається
той чи інший закон. Виважений аналіз діяльності
лобістів дає право констатувати більш–менш позитивний
потенціал даної діяльності, оскільки лобі у своїй
практиці вправно створюють противагу конфліктам, що
мають місце при прийнятті правових рішень та законів.
Правильне розуміння лобізму, у його чистому вигляді,
дозволяє провести чітку межу між лобізмом та такими
негативними явищами, як шантаж, корупція, хабарництво
та протекціонізм у вищих ешелонах влади, що зараз є
досить звичними елементами для держави.
Після розпаду СССР та здобуття Україною
незалежності «групи інтересів» стали повновладними і
монопольними розпорядниками колосальних за своїми
масштабами ресурсів. В цей час лобіювання стає
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виключно індивідуально–груповим і набуває інколи
кримінального характеру. Ставши «хазяїнами» України,
а також основними суб’єктами влади на пострадянському
просторі, ці угруповання дотепер не мають ні серйозної
політичної опозиції, ні серйозних економічних конкурентів
у жодному з регіонів і в жодній із галузей. Звісно, якщо не
вважати, що у вітчизняну економіку проникають могутні
закордонні корпорації.
Проблемою нових економічних структур на думку
А. Блінова, було «побоювання реставрації старого ладу,
тому формування нових лобістських структур, союзів
і асоціацій промисловців відбувалося по ознаці форм
власності скоріше по політичних, ніж економічних
ознаках» [6, c. 59]. Хоча ліберальна економічна
ідеологія будується на принципі невтручання держави
в економічний процес, ніде у світі бізнес, а тим більше
великий, не існує поза політикою, без зв’язку з нею.
Будь–яке політичне рішення не може не торкатися його
інтересів. Одночасно на реальній ситуації в економіці
країни і на її міжнародних зв’язках відбивається будь–
яке важливе великомасштабне рішення у сфері бізнесу.
Як говориться, «політику диктує найсильніший» [6, с. 7].
Отже, можна з впевненістю стверджувати, що політична й
економічна сфери є постійно взаємозалежними.
Формальні інститути узгодження інтересів в Україні
знаходяться в процесі хиткого становлення. В нашій
державі значну роль відіграють не формальні, а часто
просто тіньові зв’язки. Групи великої та середньої
економічної ланки, які сформувалися в перехідні часи
становлення незалежної української держави, не тільки
зберегли свою цілісність, але й велика частина з них
багаторазово підсилилася за допомогою: по–перше,
вибудовування більш твердих управлінських відносин
всередині своїх структур, по–друге, різкого розвитку
фінансової сфери та появи нових товарів, насамперед
грошей і нерухомості, що успішно перерозподілялися між
галузевими угрупованнями, по–третє, переходу на новий,
вільний режим роботи.
Щоб прискорити соціально–економічні та політичні
перетворення, забезпечити стабільний економічний і
політичний розвиток країни, оптимізувати відносини між
державою і суспільством суспільна трансформація має
бути динамічною, послідовною, прогресуючою, органічно
взаємозв’язаною з усіма сферами суспільного життя.
На жаль, український лобізм набуває переважно
стихійного, невпорядкованого характеру в контексті
глобальних
трансформацій
та
недорозвиненості
господарських відносин. Частіше він зводиться до
безпрецедентного тиску на Верховну та місцеві
ради, Кабінет Міністрів, місцеві адміністрації з боку
«уповноважених» підприємцями керівників різного
рангу. В процесі такого лобіювання використовується
цілий арсенал недозволених методів: підкуп чиновників,
погрози, шантаж, інформаційна ізоляція тощо. Це, у свою
чергу, породжує розвиток і нових, і старих соціальних
хвороб, які паралізують подальший розвиток економіки:
хабарництво, корупцію, кругову поруку, чиновницьке
вседозвілля [9, с. 69].
Характеризуючи прояви політичного лобізму в
Україні, слід зазначити, що він існує в нашій країні у
його найгіршому варіанті. Значна кількість українських
політиків мають зв’язки з тими чи іншими економічними
групами впливу. Це призвело до того, що під лобізмом
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вже давно розуміють корупцію, яка стала всеохоплюючою
та всепоглинаючою. Корупція – це зворотній бік лобізму.
Корупція та хабарництво – це не лобізм, а дії, що
підпадають під певні норми кримінального права. Лобізм
же, це явище багатопланове, а лобістська діяльність не
більш недозволена, аніж інші види суспільної діяльності.
Головна перевага лобізму полягає в створенні легітимних
можливостей для участі у виробленні та прийнятті рішень
як найбільш зацікавлених суспільних груп, так і високо
компетентних фахівців.
Внаслідок суперечливих процесів, що відбуваються в
економіці, соціальній сфері, ідеології і політиці, Україна
дійсно переживає важкі часи. «Переломні етапи розвитку
суспільства завжди супроводжуються негативними
явищами» [10, с. 155].
Україна – це країна величезних матеріальних
можливостей тому жодна з економічних структур, що
сформувалися, не хоче уступати свої позиції і все більше
прагнуть стати учасниками політичного процесу, для
того, щоб легше було закріпити «відвойовані рубежі»
на законодавчому рівні. Таким чином, сучасний лобізм
більшою мірою політизується і стає одним із важливих
каналів досягнення поставлених цілей в умовах
трансформації системи і розмежування економічних
інтересів різних прошарків і груп підприємців в Україні.
Оскільки у своїй основі лобізм пов’язаний з
відносинами власності, то в процесі наростання
боротьби за її перерозподіл роль лобізму усе більше
зростає. Вітчизняні підприємці вважають пріоритетним
напрямком своєї діяльності в сфері відносин з державою
підготовку власних законопроектів чи проштовхування
вигідних для них вже існуючих законопроектів і ведуть
боротьбу за їхнє прийняття, домагаючись тим самим
одержання правових переваг. Правові переваги – це не
тільки додаткові (особливі) права, але й звільнення від
деяких установлених законом обов’язків, що містяться в
нормативних актах, прийнятих компетентними органами
у встановленому законом порядку [7, с. 26].
Отже, як уявляється правильним, лобізм у правовому
розумінні – це невід’ємний інститут сучасного правового
життя держави, що припускає активну діяльність різних
суб’єктів правовідносин щодо відстоювання своїх
інтересів на різних рівнях влади з використанням не
заборонених законом форм і методів [11, с. 337].
Коло інтересів, які лобіюються в Україні нічим не
відрізняється від інтересів, які лобіюються за кордоном.
Найбільш часто законопроектами, що лобіюються є:
– про особливості приватизації окремих підприємств;
– про реформування окремих галузей;
– системи, що стосуються оподатковування та
земельних відносин;
– різного роду пільги, що надаються для окремих
територій, підприємств, комерційних структур тощо;
– кредитні відносини, що торкаються інвестиційної
діяльності, а також механізми вкладення і вивозу з країни
приватного капіталу [10, с. 8].
Отже, відверта політизація є основною відмінністю і
найважливішою рисою вітчизняного лобізму. По–перше,
ряд великих підприємців стали публічними політиками
державного масштабу, для того, щоб за посередництвом
свого політичного впливу посилити економічні позиції.
Свої інтереси у вищому законодавчому органі воліють
особисто лобіювати представники великого бізнесу.
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Типовим прикладом такого «ходження» підприємців
у політику є П. Порошенко, О. Турчинов, И. Бакай, О.
Зінченко, Б. Губський, А. Кінах, І. Шаров. По–друге,
посилення підприємницької складової в багатьох
політичних партіях, а також, коли політична партія
виступає лобістом певної соціальної групи («Регіони
України», «Трудова Україна», СДПУ (о) «Солідарність»,
«Батьківщина», УНР). Тобто за окремими депутатськими
фракціями закріпилася стійка репутація представників
окремих корпоративних інтересів. У сьогоднішній
ситуації загострення конкурентної боротьби, серйозні
успіхи для найбільших фінансових структур неможливі
без надійного політичного прикриття. Таким чином, у
парламенті представлені всі могутні підприємницькі
структури і компанії України. Ділові кола засвідчили
здатність до політизації, організованості і консолідації в
межах політичних структур – партій і парламенту.
На причини переміщення підприємців у парламент
варто звернути особливу увагу. Це – тверда політика
нинішньої влади стосовно кола осіб, що знаходяться
в тому чи іншому становищі в опозиції. Найбільш
далекоглядних бізнесменів іти в політичні структури і
шукати захисту в стінах парламенту змушували високі
податки, непередбаченість і примхливість кадрових
переміщень у вищих ешелонах влади, економічні і
політичні переслідування підприємницьких структур,
корумпованість.
Якщо відстежити представництво бізнесу в політиці,
то схематично це виглядатиме так:
1) людина з органів влади переходить у бізнес–
структури;
2) із бізнес–структур переходить в органи влади;
3) людина чи група осіб, займаючи відповідальні
посади в уряді чи підприємницьких структурах, пере
бувають в одному з об’єднань (клубі, благодійному
фонді);
4) фінансування політичних партій;
5) фінансовані ЗМІ;
6) фінансування аналітичних центрів і РR–структур.
Сьогодні в Україні існує кілька десятків могутніх
у політичному і фінансовому сенсі груп, основним
методом впливу яких є метод «двері, що крутяться», –
коли чиновники, як говорилося вище, ідуть у відставку,
очолюють фінансово–промислові групи, займаються
лобіюванням, а потім знову повертаються в політику
[14, с. 20]. Саме ці групи концентрують у своїх руках
контроль над тією чи іншою частиною економіки
й політичної системи. Офіційно лобістських фірм,
тобто зареєстрованих у якості таких, ще немає, але
не виключено, що вони з’являться (легалізуються), як
тільки буде прийнятий відповідний закон. Поки що як
лобістські фірми виступають різного роду фонди і служби
«пабликрилейшнз» по розвитку суспільних зв’язків,
асоціації промисловців і підприємців, торгові асоціації,
сільськогосподарські групи, профспілки, а також
адвокатські контори і юридичні консультації. До найбільш
активних, на думку фахівців, можна віднести: торгово–
фінансові і промислові об’єднання, асоціацію українських
банків, аграрні союзи, а також ПЕК [12, с. 11].
Таким чином, організатори нового об’єднання
однозначно заявили, що насамперед, вони орієнтовані на
чисто політичне лобіювання, яке принесе їм комерційний
результат.
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Між впливовими групами постійно йде боротьба, у
якій «виживають лише ті, хто знаходить реальні важелі
відстоювання своїх інтересів перед державою» [11, с. 59].
Перешкодою для зайняття дрібних, маловпливових
груп лобістською діяльністю обумовлено, насамперед,
складністю законодавчого процесу.
Необхідно згадати, що об’єктами лобістської діяльнос
ті є законодавчі і виконавчі органи влади. До них належать:
– Верховна Рада України;
– Президент України;
– Кабінет Міністрів;
– Національний банк;
– Народні депутати;
– Органи місцевого самоврядування;
– Депутати місцевих органів влади, посадові особи
означуваних органів і Секретаріату Президента України.
Виходячи із цього, можна розглянути декілька
запропонованих «класичних» варіантів просування
законопроектів через ті чи інші органи влади [10, с. 15].
Як свідчить практика, законопроект, який не має
серйозної підтримки в парламенті, буде проходити
відстань від внесення його у Верховну Раду до розгляду
на пленарному засіданні депутатами протягом декількох
років. Довірити керівництво бізнесом партнерам, а самому
стати народним депутатом – один із варіантів оптимізації
схеми. Цей алгоритм має ряд недоліків.
По–перше, для того, щоб успішно лобіювати інтереси
свого бізнесу у парламенті, необхідно бути впливовим
народним депутатом. Тобто перебувати в керівництві
однієї з парламентських фракцій чи постійних комітетів.
Зробити це протягом першого терміну перебування в
парламенті вдається небагатьом, що прийшли з бізнесу у
велику політику. В такому разі необхідно буде звернутися
до більш впливових колег–депутатів оскільки шанси на
успіх все одно малі.
Більш простою стратегією є відмова від сполучення
заняттям бізнесом з політикою, і відразу звернутися,
до впливового та досвідченого народного депутата
з пропозицією внести до законопроекту потрібних
виправлень і самостійно заплатити йому за послугу.
Третім способом може бути звернення по допомогу
у профільну (лобістську) організацію, співробітництво
з якою дозволить скоротити не тільки час проходження
необхідного документа через парламент, але й пов’язані
із цим витрати приблизно на 2/3. Ефективність роботи
з парламентом через лобістські профільні організації
визначається в першу чергу наявністю у Верховній Раді
«своїх» впливових депутатів.
Таким чином, у сучасних умовах відсутність закону
про лобістську діяльність знижує можливість суспільства
контролювати лобізм, усувати його негативні сторони.
Очевидним залишається те, що українське суспільство
стоїть перед серйозним випробуванням. Кризові явища
в політичній, економічній і правовій системах України у
поєднанні із світовими трансформаційними процесами
потребують формування принципово нових підходів
до вирішення традиційних проблем та реакції на нові
виклики суспільного і державного розвитку.
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Lobbyism radical transformation in the conditions
of modern Ukrainian society
The need to study political lobbying is dictated by the fact that participation in
the activities of a pressure group is the most common form of manifestation of political
activity of the individual. An urgent problem that needs solving appears necessary
legitimisation of lobbying, since it is an essential component of public relations and is
considered a vital factor in the democratic process.
The absence of a law on lobbying reduces the possibility of social control
lobbying, eliminate its negative side. The crisis in the political, economic and
legal systems of Ukraine combined with global transformation processes requiring
formation of innovative approaches to traditional problems and responses to the
challenges of social and political development.
Keywords: lobbying, transformation processes, legitimization, parliament, law,
business, pressure groups.
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Рамкове рішення про розведення
сил та засобів на Донбасі:
негативні та позитивні аспекти
Метою даної статті є дослідження та аналіз негативних та позитивних
аспектів Рамкового рішення про розведення сил та засобів на Донбасі. Під
час написання статті, автором були використані наступні методи: аналіз,
синтез, порівняння, індукція, дедукція. Основні одержані висновки полягають
в наступному: Рамкове рішення про розведення сил та засобів на Донбасі
становить собою фундамент для подальшої розбудови мирного процесу на
сході України; головними серед негативних аспектів є: продовження обстрілів
бойовиками українських територій, пересування воєнної техніки, ряд перешкод
на шляху роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, небажання бойовиків
втрачати захоплені території, відсутність конструктивного практичного
діалогу між українською владою та керівництвом «ДНР/ЛНР» та ряд інших;
позитивні аспекти не є настільки продуктивними, щоб про них можна було
говорити в повному обсязі: процес тільки розпочато і подальша його реалізація,
в конструктивному напрямі, залежатиме саме від того, наскільки серйозно та
зважено підійдуть до нього сторони.
Ключові слова: розмежування, розведення, перешкоди, переговори,
домовленості, проблемні питання.

Основною проблемою, яку досліджує автор в даній
статті, – є аналіз та визначення негативних та позитивних
аспектів Рамкового рішення про розведення сил та засобів
на Донбасі. Такими, які раніше не були достатнім чином
обґрунтовані, видаються наступні аспекти: позиції та
поведінка сторін в контексті виконання на практиці
змістових положень Рішення; перешкоди та проблемні
питання, які не дозволяють в повному обсязі виконувати
досягнуті домовленості; сучасна ситуація навколо лінії
розмежування; досягнуті успіхи в процесі виконання
домовленостей та ін.
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В статті автором були використані, переважним чином,
матеріали вітчизняних ЗМІ та офіційного веб–сайту
Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Це дало змогу
автору більш детально дослідити обрану проблематику,
а також більш глибоко проаналізувати ситуацію в цілому
та змістові положення Рамкового рішення про розведення
сил та засобів на Донбасі.
Метою даної статті – є дослідження та аналіз
негативних та позитивних аспектів Рамкового рішення
про розведення сил та засобів на Донбасі.
Питання про розведення ворогуючих сторін
обговорювалось від самого початку переговорів відносно
врегулювання ситуації на сході України. Воно виявилось
достатньо складним і суперечливим з точки зору пошуку
шляхів досягнення згоди. І ось 20 вересня 2016 р. було
підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної
групи про розведення сил і засобів. Важливість
цього документа полягає в тому, що він спрямований
на сприяння реалізації Протоколу за підсумками
консультацій Тристоронньої контактної групи щодо
кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану
Президента України П. Порошенко і ініціатив Президента
Росії В. Путіна від 5 вересня 2014 року, Меморандуму про
виконання положень Протоколу від 19 вересня 2014 року,
а також Комплексу заходів по виконанню Мінських угод
від 12 лютого 2015 року [1]. Актуальності додає і той факт,
що учасники Тристоронньої контактної групи у складі
представників України, Російської Федерації, Організації
з безпеки і співробітництва в Європі та представники
окремих районів Донецької та Луганської областей
України досягли порозуміння щодо ряду принципів,
термінів розведення підрозділів Збройних Сил України
і збройних формувань окремих районів Донецької та
Луганської областей України на узгоджених ділянках, а
також здійснення пов’язаних із цим заходів [1].
Не дивлячись на ряд позитивних аспектів цього
документа, ключовим залишається питання повноцінної
реалізації його положень на практиці. З моменту
підписання Рішення, особливих зрушень в контексті
реалізації не відбулось: сторони продовжують бойові
дії, а також порушують ряд інших змістових положень.
Актуальним, на думку автора, є співставлення
задекларованих намірів із реальною ситуацією.
Так наприклад в п. 1 Рішення сказано, що розведення
сил і засобів здійснюється шляхом їх відведення з
займаних позицій в обидві сторони з метою створення
ділянок розведення, як правило, не менш ніж 2 км. в
ширину і 2 км. у глибину [2]. Насправді ситуація виглядає
інакше. Згідно з домовленостями, початку процесу
розведення мали передувати сім днів цілковитої тиші
на даних ділянках, а весь процес мав би завершитись
протягом 30 днів. Станом на 5 жовтня 2016 р. розведення
сил відбулось лише на одному напрямку з трьох – у
Золотому [3]. У Станиці Луганській і Петрівському
процес відведення озброєнь і живої сили наразі
зірваний – у цьому Збройні сили України і представники
самопроголошених утворень «ДНР/ЛНР» звинувачують
одна одну [3]. Потрібно зауважити і на тому, що бойовики
не допускають спостерігачів Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ до місцевості й встановили бетонні блоки
на дорозі з Первомайська до Золотого, що є прямим
порушенням Мінських та політичних домовленостей, а
також мандату місії, що передбачає доступ до будь–якої
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території на лінії зіткнення [4]. Всі ці факти свідчать про
те, що процес втілення на практиці узгоджених рішень
може мати довготривалий характер. Це пояснюється
тим, що має місце складність доведення об’єктивної
інформації до бойовиків від їхнього командування, а
також небажання сприяти встановленню «зони безпеки»
на лінії розмежування. Таким чином, ми маємо ситуацію,
яка не сприяє довгоочікуваному примиренню сторін, а
навпаки – ускладнює процес подальшого розведення сил
та засобів на Донбасі.
В п. 2 мова йде про те, що умовою початку розведення
сил і засобів є верифіковане Спеціальною моніторинговою
місією (далі – СММ) ОБСЄ дотримання режиму повного
припинення вогню протягом семи діб для кожної з
конкретних ділянок розведення, згаданих у додатках до
цього Рамкового рішення [1]. Як показує дійсність, цю
умову було неодноразово порушено, підтвердженням чого
є інформація про те, що з початку доби 8 жовтня 2016 р.
зафіксовано 24 випадки відкриття вогню по українських
позиціях. На Маріупольському напрямку противник
здійснив 20 обстрілів, серед яких 7 із мінометів 120
мм. та 82 мм. калібрів в напрямку Широкиного, Водяного,
Красногорівки [5]. Решта порушень «режиму тиші» за
участю бойовиків зафіксована з гранатометів, кулеметів,
стрілецької зброї поблизу Мар’їнки та Старогнатівки.
Недотримання умов Рішення призводить до продовження
бойових дій та зростання напруженості на всій лінії
фронту. Така ситуація зводить нанівець зусилля відносно
припинення вогню та ускладнює процес врегулювання
ситуації на сході України.
Процес розведення сил і засобів, включаючи
підготовчі заходи, для кожної з ділянок розведення не
повинен перевищувати тридцяти діб. При цьому, саме
розведення сил і засобів на кожній із таких ділянок
здійснюється при моніторингу СММ ОБСЄ синхронно,
дзеркально і має завершитись протягом не більше ніж
трьох діб [1]. Насправді ситуація є зовсім іншою. За
словами заступника голови СММ ОБСЄ О. Хуга на
всіх трьох ділянках, де має відбуватися розведення сил,
СММ ОБСЄ фіксує порушення мінських домовленостей
і рамкової угоди: це або відсутність доступу або, в
кращому випадку, дуже обмежений доступ спостерігачів
місії (перешкоджання виражається в численних формах:
наявність мін, фізичні перешкоди і загородження, спроби
перешкоджати дистанційного спостереження та відмови
в переході через блокпости) [6]. Відсутність чіткого
моніторингу ситуації відносно розведення сил та засобів
з боку ОБСЄ не дозволяє об’єктивно оцінити реальні дії
обох сторін, що, в свою чергу, є суттєвою перешкодою
на шляху реалізації досягнутих домовленостей.
Неодноразові порушення змістових положень Рішення
з боку бойовиків унеможливлюють повноцінне втілення
на практиці підходів відносно примирення ворогуючих
сторін. В разі продовження такого роду дій це не тільки
призведе до підвищення рівня напруженості, але і до
повного нівелювання спроб врегулювання конфлікту.
Відносно п. 10, в якому мова йде про те, чому повинен
сприяти Спільний центр контролю та координації (СЦКК),
а саме: повному припиненню вогню по обидві сторони
від узгоджених ділянок розведення; оперативному
реагуванню на можливі факти перешкоджання
проведенню моніторингу та верифікації СММ ОБСЄ;
забезпеченню безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ [1],
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також спостерігається ситуація відносно невиконання
його змістових положень. Повне припинення вогню
не досягнуто, натомість маємо продовження обстрілів
українських територій, пересування техніки бойовиків
та ряд інших порушень. Що стосується перешкоджання
проведення моніторингу СММ ОБСЄ, то це також має
місце і зафіксовано її представниками не один раз. Безпека
спостерігачів ОБСЄ перебуває не на високому рівні,
адже постійні збройні сутички як на лінії розмежування,
так і на інших ділянках, не дозволяють почуватись їм в
повній безпеці. Виходячи з цього, ефективність діяльності
Спільного центру контролю та координації перебуває не
на високому рівні, що, в свою чергу, негативним чином
позначається на виконанні домовленостей. Виходячи з
цього, потрібно більше уваги приділяти координації дій та
забезпечувати необхідні безпечні умови для оперативної
діяльності представників СММ ОБСЄ.
Попри вищезазначені негативні моменти, є і ряд
успіхів, яких вдалось досягнути щодо виконання
Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про
розведення сил і засобів. 1 жовтня на околиці м. Золоте
відбулося відведення військ на визначені представниками
ОБСЄ конкретні рубежі: за визначеним сигналом
особовий склад підрозділу ЗСУ покинув спостережні
пости та відійшов від лінії зіткнення на визначені рубежі
[7]. 5 жовтня у Мінську була досягнута домовленість про
розведення сил на Донбасі у Петрівському, Золотому
та Станиці Луганській. 7 жовтня речник Адміністрації
президента з питань АТО А. Лисенко заявив, що розведення
сил і засобів на ділянці лінії розмежування на Донбасі
Богданівка–Петрівське в Донецькій області завершено
[8]. Питання синхронного розведення військових
підрозділів біля Станиці Луганської буде залежати від
того, як пройде розведення біля Петрівського і головне,
чи буде витриманий бойовиками режим тиші і всі інші
умови, в тому числі розмінування і допуск спостерігачів
СММ ОБСЄ і СЦКК до всієї території визначеної ділянки
біля Станиці. Натомість, голова Луганської обласної
військово–цивільної адміністрації Ю. Гарбуз заявив, що
заплановане на 9 жовтня відведення сил біля Станиці
Луганської не відбудеться [9]. Відведення сил та засобів
українських підрозділів в районі Станиці Луганської, що
передбачено Рамковою угодою, поки що неможливе через
обстріли з боку бойовиків [10].
Отже, процес зрушення з «мертвої точки» розпочато.
Наскільки він виявиться успішним і швидким залежатиме
від поведінки учасників, а також від посиленого контролю
з боку української влади та представників «ДНР/ЛНР».
Зацікавленість в подальшому розведенні сил та засобів
повинна бути взаємною: тільки за таких умов можливий
подальший процес примирення та врегулювання ситуації.
З огляду на наявність ряду деструктивних і супереч
ливих моментів, видається складним процес реалізації
досягнутих домовленостей на практичному рівні.
Небажання втрачати свої позиції, агресивна поведінка
бойовиків, відсутність чіткого розуміння реальної ситуації
з обох боків та ряд інших внутрішніх і зовнішніх чинників
не дають можливості в повній мірі говорити про активні
зусилля обох сторін в процесі безпекового розмежування.
Зрозуміло, що подальше втілення на практичному рівні
задекларованих намірів, пройде ще не одне обговорення в
рамках Тристоронньої контактної групи. В цьому контексті
важливим видається врахування всіх найменших дрібниць
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та деталей, які можуть зіграти вирішальну роль під час
процесу розведення сил та засобів ворогуючих сторін.
Висновки. Рамкове рішення про розведення сил та
засобів на Донбасі становить собою фундамент для
подальшої розбудови мирного процесу на сході України.
Саме від того наскільки продуктивними та дієвими
на практичному рівні виявляться положення даного
документу, залежатиме подальший розвиток ситуації.
Поки що, нажаль, доводиться стверджувати про наявність
більше негативних аспектів, ніж позитивних. Головними
серед негативних аспектів є: продовження обстрілів
бойовиками українських територій, пересування воєнної
техніки, ряд перешкод на шляху роботи Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ, небажання бойовиків втра
чати захоплені території, відсутність конструктивного
практичного діалогу між українською владою та
керівництвом «ДНР/ЛНР» та ряд інших. Всі вони, в своїй
сукупності, заважають повноцінній реалізації змістових
положень досягнутого Рішення.
Позитивні аспекти не є настільки продуктивними,
щоб про них можна було говорити в повному обсязі.
Процес тільки розпочато і подальша його реалізація, в
конструктивному напрямі, залежатиме саме від того,
наскільки серйозно та зважено підійдуть до нього сторони.
В разі того, якщо сторони ясно і чітко усвідомлюватимуть
всю важливість процесу мирного врегулювання,
зможуть знайти спільні точки порозуміння, матимуть
змогу досягнути компромісу (в першу чергу з найбільш
пріоритетних питань), лише в такому разі з’явиться
можливість появи нових позитивних зрушень і досягнення
кінцевої мети – повного і комплексного розведення сил та
засобів на Донбасі. Це не тільки сприятиме припиненню
відкритих бойових дій, але і створить умови, в яких
легшим буде продовження процесу врегулювання ситуації
на сході нашої держави. Розведення сил та засобів
повинно, в перспективі, стати переломним моментом
в конфлікті і перевести його в стадію деескалації та
переходу до постконфліктного будівництва. В такому
разі стане можливим зняття напруженості відносно
ключових проблемних питань та перехід до стратегічного
конструктивного діалогу.
Подальше дослідження даної проблематики, в
позитивному відношенні, може позначитись на більш
глибокому аналізі проблеми врегулювання ситуації на сході
України. Це надасть можливість визначити нові шляхи,
підходи, інструменти та механізми забезпечення мирного
діалогу між українською стороною та «ДНР/ЛНР». Також
актуальним видається подальший моніторинг ситуації
навколо виконання змістових положень Рамкового
рішення Тристоронньої контактної групи про розведення
сил і засобів в контексті припинення відкритого вогню та
забезпечення миру і безпеки.
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The aim of this paper is to study and analyze the negative and positive aspects of
the Framework Decision on the dilution of forces and means on the Donbas. . During
writing, the author used the following methods: analysis, synthesis, comparison,
induction, deduction. The main obtained conclusions are as follows: Framework
Decision on the dilution of forces and means at the Donbas is the basis for further
development of the peace process in the East of Ukraine; among the main negative
aspects are: the continuation of attacks by gunmen Ukrainian territory, the movement
of military vehicles, a number of obstacles to the work of the Special OSCE monitoring
mission, the reluctance of gunmen to lose occupied territories, the lack of constructive
practical dialogue between the Ukrainian authorities and the leadership of «PRD/
PRL» and a number of others; positive aspects are not so productive for them to be able
to speak in full: the process just started and its further implementation, in a constructive
direction, will depend on how seriously and carefully parties will come to it.
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Трансформації соціокультурного
простору України
Метою статті є аналіз трансформаційних процесів соціокультурного
простору України, їх регіональних та загальнонаціональних аспектів.
Досліджуються новітні тренди, виклики соціокультурної динаміки, амбіва
лентність української ідентичності, її загальнонаціональні та регіональні
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Актуалізація проблем соціокультурних відміннос
тей, регіональних, локальних, інших індивідуальних
та групових соціокультурних ідентичностей є одним
з головних трендів сучасної епохи Постмодерну, а
формування соціокультурного простору України якраз
і характеризується власною багатовимірною транс
формацією. Цей соціокультурний простір – складна,
взаємодія різних ідентичностей – національних, етнічних,
політичних,
соціальних,
культурних,
релігійних,
регіональних, на які в свою чергу впливають процеси
міжкультурні комунікації, культурної дифузії, актуалізації
етнокультурних смислів та контекстів, процеси
продукування регіональних групових етнокультурних та
соціокультурних ідентичностей.
Соціокультурна динаміка за визначенням характе
ризується принциповою відкритістю та непередбачува
ністю, поліваріантністю формування, збереження та
відтворення групових ідентичностей, а питання чи фор
муються у цій багатогранній палітрі самоідентифіка
ційних практик та смислів єдине соціокультурне поле
української громадянської ідентичності та як з цим
співвідносяться регіональні, локальні та етнокультурні
ідентичності є далеко не останнім. До цього слід додати
й надзвичайно складну проблему функціонування
дворівневої структури соціокультурної ідентичності
спільнот регіонів, що поєднує власну етнокультурні та
спільну локальну ідентичність у їх певному синтезі,
інтеграції та дезінтеграції.
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Випуск 114

Дихотомічна картина України (згідно логіки С. Ган
тінгтона про розкол України на східну та західну частини)
не відображає сучасні соціокультурні реалії, лінія
«розколу» наразі проходить між Дніпропетровською
та Донецькою областями. Як слушно наголошував
Я. Грицак, «якби С. Гантінгтон дожив до нашого
часу і готував нове видання «Зіткнення цивілізацій»,
йому довелося б переробити свою знамениту мапу
України. Тепер головна лінія цивілізаційного розколу
проходить не між україномовною Західною Україною
і російськомовною Східною Україною, а між двома
російськомовними областями – Дніпропетровською та
Донецькою» [1]. І хоча Україна і знаходиться в одному
ряду з такими визначеннями як «три Бельгії», «чотири
Фінляндії», «вісім Іспаній», але «дві України», на
відміну від західноєвропейського різноманітності є
основою для репродукції соціокультурних і політико–
ідеологічних типів ідентичності від «homo soveticus»,
через традиційну українську етнокультурну традицію,
до космополітичних ідентичностей. Більш того, ці типи
ідентичностей, крім усього іншого, включені в систему
координат жорстких політичних виборів в спектрі між
демократією та авторитаризмом, економічних переваг
і визначення індивідуального ставлення до української
держави. Зрештою, на одній території нині співіснують
дві країни. Україна пострадянська, де корупція, крадіжки
на всіх рівнях та голосування за гроші. Й Україна нова,
що успішно воює, збирає гроші на армію і намагається
запускати нові бізнес–проекти. Ці дві країни ведуть
безкомпромісну боротьбу в умовах тотальної байдужості
маси.
Проблема в тому, що нова Україна ще не запропонувала
своєї альтернативи – смислової, організаційної,
політичної. Позиція ж основних політичних гравців
дуже часто зумовлює їх позиціонування і артикуляцію
будь–яких відмінностей (політичних, економічних,
соціальних, мовних, культурних, релігійних). Іншими
словами, політичні гравці часто і дуже небезпечно грають
на відмінностях в суспільстві і навіть маніпулюють
ними як «розколами». Починаючи з президентських
виборів 1994 року і до Революції Гідності, фактори
вибору геополітичних орієнтацій, питання федералізму,
історичної пам’яті, проблема надання російській мові
статусу державної стали своєрідними символічними
індикаторами, які політичні гравці адресують усталеним
синтезам регіональних ідентичностей. Більш того, ці
регіональні ідентичності стають самодостатніми, і
сучасні регіональні відмінності в Україні вже проходять
за принципом «свій–чужий».
Беручи до уваги історичні чинники розвитку України,
регіональні особливості, типи політичної культури, елек
торальна свідомість, або, як слушно зазначає С. Макєєв,
«регіональні специфікації соціокультурних відмінностей»
[2] мають цілком об’єктивні причини, а спроби, навіть
теоретичні, конструювання гомогенного середовища
є, з нашого погляду, утопічними. Культурне розмаїття,
культурна мозаїка є величезним надбанням не тільки
України, а й всього світового співтовариства, адже усі
культури є унікальними і відображують історію свого
народу.
В Україні об’єктивно існують масиви стійкого
накладання регіону на політичні симпатії, що, в
свою чергу, несе в собі потенційні передумови
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для протистояння (В. Степаненко), і це відображає
соціокультурно–політичну поляризованість українського
суспільства. Звичайно, прихильність окремих груп до
певних ідеологій, що репрезентують певні політичні
сили, є нормою будь–якого демократичного суспільства.
Однак, коли це поєднується з фактором регіону, виникає
(чи може виникнути) небезпека сегментації суспільства –
і більше того, з протистоянням регіональних еліт, що
веде до конфлікту, адже фактор регіону вже давно
наклався на політичний фактор.
Можна було б погодитися з думкою Н. Головина що
«Особливістю нової соціокультурної реальності в Україні
полягає насамперед в тому, що наше суспільство перебуває
на етапі перелому, соціокультурної трансформації і
модернізації» [3], якби не обмежене значення таких
термінів як «перехідний соціум», «кризове суспільство»,
«транзитність соціокультурних надбань» тощо. Ці терміни
мають не тільки обмежене значення, а й характеризують
тільки окремий стан суспільства з тимчасовими ознаками.
Більше того, говорити про Україну, як транзитну державу/
суспільство, можна тільки теоретично, оскільки транзит,
зрештою, передбачає рух, а питання «Камо грядеши»
(Європейський вибір – це радше механізм а не мета) для
України залишається поки відкритим.
У сучасному суспільстві «людина водночас взаємодіє
з великою кількістю розрізнених соціальних груп і агентів
соціалізації, які пропонують абсолютно різні, суперечливі
вимоги, безсистемний масив різнорідної інформації, що
призводить до дезорієнтації людини, робить її світогляд
фрагментованим, суперечливим, що може навіть зумовити
втрату ціннісних орієнтирів» [4, с. 64].
Традиційно в Україні виділяється від чотирьох до
шести регіонів (зрозуміло, що «конструювання» регіонів є
певним чином умовним). Враховуючи, що регіони України
мають різний історичний досвід, різні типи політичної
культури (про це див. Л. Нагорна [5]), специфічну
електоральну свідомість для зручності виділимо чотири:
– Західний регіон (Волинська, Закарпатська, Івано–
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та
Чернівецька області);
– Центральний регіон (м. Київ, Київська, Вінницька,
Крушельницька, Полтавська, Хмельницька, Черкаська,
Житомирська, Сумська та Чернігівська області);
– Східний регіон (Дніпропетровська, Донецька,
Запорізька, Луганська та Харківська області);
– Південний регіон (Одеська, Миколаївська, Херсон
ська області та Автономна Республіка Крим (тимчасово
окупована).
Існування ідентифікаційних відмінностей стосовно
певних цінностей між жителями окремих регіонів (якщо
не брати до уваги непідконтрольні території) ще не
свідчить про існування розколу між ними, оскільки суттєві
відмінності у поглядах на одну проблему (наприклад,
мову чи вектор зовнішньополітичного розвитку)
«перекриваються» паритетністю або тотожністю поглядів
на іншу проблему (економічні питання, ідентифікація з
певною ідеологією чи партією, українською культурною
традицією тощо).
Проте виникає запитання. Якщо практично усі
соціологічні опитування починаючи ще з 2000 р. свідчили
про наявність «розколів» між політичними елітами у
значно більшій мірі ніж «розбіжностей» між мешканцями
умовно полярних регіонів, то як сталося, що багаторічна
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регіональна «толерантність» виявилася ефемерною? Як
сталося що суспільство поляризувалося, поляризувалися
погляди та думки? Відповідей може бути багато, але
очевидно, що стан війни – є найпотужнішим фактором
прискорення формування ідентичностей, і в ОРДЛО ми
маємо справу з формуванням (конструюванням) нової
ідентичності, можливо поки що у формі квазіідентичності.
Люди розійшлися по різні боки барикад. Дедалі меншає
тих, хто намагається не визначатися, але й вони будуть
змушені визначитися. З одного боку, поляризація
відіграла позитивну роль: маємо єднання нації серед
людей, які прихилилися до українських цінностей, і
вони становлять більшість. А з іншого, у суспільстві
посилилося протистояння: меншість, яка обрала
протилежну позицію, стала більш агресивною, готовою
боротися за свої «неукраїнські» цінності. За результатами
соціологічного дослідження «Особливості свідомості та
ідентичності жителів підконтрольної та непідконтрольної
Україні територій Донецької області», що проводилось
українським офісом міжнародного дослідницького
агентства IFAK Institut з 30 травня по 13 червня 2016 року
на замовлення аналітичного центру «Фабрика думки
«Донбас», в ідентичності мешканців непідконтрольної
території області відбуваються певні зміни. У той час як
українська громадянська ідентичність послаблюється, на
непідконтрольній території області формується спільнота
людей, які самоідентифікують себе «громадянами ДНР»
(20%) [6].
Можна цілком погодитися з думкою М. Степико,
який вважає, що «останні події показали ідеологічність
жителів Сходу України, багато яких вважають Україну
тимчасовим непорозумінням з часів розпаду СРСР та
вимагають федералізації країни з метою консервації своєї
«совковості» та перспективи приєднання до «стабільного»
та «заможного» «руського мира» [7]. Це підтверджують
і результати соціологічних опитувань (2013 р.). Серед
молоді було 20% тих, хто хотів би відновити «радянську
планову систему» [8].
Серед усіх можливих символів, що роз’єднують
суспільство, мова займає чи не найголовніше місце, а
мовна біполярність є постійним джерелом напруження
в українському соціумі. Це ускладнюється й політичним
маніпулюванням, яке має мобілізувати електорат, що
голосує за регіональною чи етнічною ознакою [Див.
докладніше 9].
Аналіз соціологічних опитувань дає достатньо
показові результати. Так, мовні преференції мешканців
Заходу – 98% українська мова, у Центральному регіоні –
українська мова є рідною для 78%, в той час як на
Півдні та Сході мешканці цих регіонів вважають рідною
українську, або українську та російську, відповідно
35%,38% та 37% і 34% [10]. Серед тих, хто практично
не розуміє української мови найбільше на Півдні – 2% та
на Сході – 5%. Отже, очевидно, що в будь–якому регіоні
України відсутні практичні проблеми з розумінням
української мови. Проблема в іншому. Російськомовна
група прагне офіційного статусу російської мови не тому,
що хтось заважає вільно вживати російську мову (це,
в першу чергу, стосується Півдня та Сходу), а тому, що
таке визнання дало б символічне підтвердження того, що
вони в українській політиці значать стільки ж, скільки
україномовні Центральної та Західної України і, дало б
право не вивчати й не використовувати українську мову
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за жодних обставин. Це є, власне, політична дія від імені
групи. Політична орієнтація, яка електорально поляризує
Україну, є двомірним «російським чинником», який
стосується і офіційного статусу російської мови, й типу
відносин, які Україна має підтримувати з Росією.
Іншим маркером регіональних ідентифікацій є
зовнішньополітичні орієнтації населення України. За
даними фонду «Демократичні ініціативи» та Інституту
євроатлантичного співробітництва, курс на членство
України в НАТО (2008 р.) підтримало 53% населення
Заходу (проти – 21%), Центру – 34% і 39%, відповідно,
Півночі – 39% і 35%, Сходу – 17% і 50%, та Півдня – 33%
і 47%. На запитання «Який шлях зовнішньої політики
для України є пріоритетним» – відповіді також різняться
регіонально: на Заході відносинам з ЄС перевагу віддають
59% респондентів, з Російською Федерацією – 8%, з
країнами СНД – 13%; на Сході – відповідно 21%, 43%,
26%, Центр – 30%, 24%, 31%. Показовими є й відповіді
на запитання «Якою має бути політика України відносно
СНД та Росії?». За поглиблення співробітництва в рамках
СНД на Заході «за» – 33%, за збереження наявного рівня
співробітництва 29%, за вихід з СНД – 23%; на Сході –
відповідно, 69%,16%, 6%, на Півдні – 80%, 11%, 4%,
Центр – 61%, 18%, 6%. На питання ж про РФ відповіді
такі: за поглиблення співробітництва: на Заході – 41%, за
збереження існуючого рівня співробітництва – 22%, за
зменшення зв’язків – 26%. На Сході відповіді наступні:
78%, 13%, 2%, на Півдні – 84%, 10%. 2%, в Центрі – 69%,
15%, 8% [11].
Починаючи з 2014 р., за даними Центру Разумкова,
відбулася суттєва переорієнтація громадян України на
співробітництво з ЄС та значне зниження підтримки Росії
як її інтеграційних проектів. У 2015 р. 51% громадян
України вважали пріоритетними відносини з країнами
ЄС, тоді як відносини з Росією пріоритетом вважали
11%, а за вступ до НАТО проголосувало б 44% проти
26% опитаних і, таким чином майже половини громадян
України підтримують євроатлантичний вектор (у 2007 р.
за вступ до НАТО готові були проголосувати лише 19%, а
проти 54%. Характерно, що прихильники вступу до НАТО
переважають на Заході та в Центрі України, натомість на
Сході, потри неоголошену війну, ще не досягнуто переваги
позитивного ставлення до цього вектору [10].
У самих відповідях немає нічого дивного. Населення
Заходу та Сходу не тільки по різному оцінюють
зовнішньополітичні вектори розвитку держави, можливі
джерела зовнішніх загроз, а й різні стандарти способу
життя (ЕС – РФ), моделі поведінки, культурно ціннісні
та політико ідеологічні відмінності. Ми вже згадували
стереотипи та майже повну неінформованість населення
України щодо багатьох аспектів, зокрема геополітики.
Додамо, що на питання «Чи підтримуєте Ви євроатлантичну
інтеграцію України?», позитивна відповідь була дана
практично в усіх регіонах. А на питання: «Що для Вас
є НАТО?» – 27% опитаних відповіли «Військовий блок
на противагу Росії», і ще 26% – «Важко відповісти». І
якщо згадати відповіді на запитання щодо виходу з СНД,
то ситуація взагалі парадоксальна. Формально, Україна
не є повноцінним членом СНД, а є тільки країною –
засновником цієї організації! Позитивом є все ж таки те, що
за даними моніторингу 2005 р. на запитання «Чи вважаєте
Ви Україну своєю Батьківщиною?» 90% громадян України
відповіли «так», і тільки 3% відповіли «ні» (у 2015 р. 93%
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та 3,5% відповідно). Важливим є також та обставина, що
при всіх складнощах соціально–економічного розвитку
України, кількість прихильників незалежності у 2010 р.
(за даними Центру Розумкова) перевищує кількість її
супротивників в усіх регіонах: від 86% проти 7% на
Заході до 46% проти 34% на Сході. 2015 р. дав наступні
результати: за незалежність України віддали б свої голоси
69% громадян, не підтримали б – 9% [10, с. 6]. Це свідчить
про ту саму складні соціокультурні процеси на які
впливає багато різноманітних, нелінійних факторів, але в
порівнянні з останнім переписом населення українцями
вважають себе 83% респондентів (проти 78% у 2001 р.), а
частка росіян скоротилася з 17% до 9%.
В той же час, загальнонаціональні ідентичності
громадян України не дають повної картини без
урахування особливостей регіональних ідентичностей,
які в свою чергу мають, як ми вже зазначали, дихотомічну
структуру. У той же час, дихотомическая картина України
не відображає культурно–політичні особливості центру
країни, яким в даному випадку виступає весь масив
території країни між крайніми полюсами Схід–Захід.
Його роль в підтримці громадянської та етноконфесійної
стабільності важко переоцінити. Центр України і в
географічному, і в політичному значенні являє собою
своєрідну прохідну зону між Сходом і Заходом, яка
служить своєрідним об’єднувачем двох протилежних
полюсів, і без існування якого конфлікт в Україні отримав
би набагато більший драматичний характер Без визнання
ролі Центру регіональна картина України не несе в собі
інформації про рухливість кордонів політичних культур
і політичних лояльностей, поза увагою залишається весь
спектр соціально–економічних, етнічних, конфесійних,
культурно–мовних і багатьох інших відмінностей між
чисельно дрібнішими частинами України.
Ці соціологічні моніторинги підтверджують кілька
тез. По–перше, впродовж принаймні 10 останніх років
відбулися зміни в соціокультурних ідентичностях
громадян України, які носять хвилеподібний характер
від переваги локальної та регіональної ідентичності над
загальною, до зворотного процесу, що спостерігається
наразі. Порівняно з 2006 р. частка тих, хто ототожнює себе
з Україною зросла на 9%, тоді як з регіоном зменшилася
на 3%. На Заході, Центрі та Сході пов’язують себе з
Україною 49%, 44%, та 43%, на Півдні 31%, а локальна
ідентичність переважає на Півдні та Донбасі – 50% та
44%, а регіональна – на Донбасі – 23%.
По–друге, попри те, що переважна більшість громадян
сприймає Україну як свою Батьківщину і вважає себе
патріотом (93% і, порівняно з 2006 р. суттєво не змінилася),
частка носіїв радянської ідентичності хоча й зменшилася,
все ж коливається від 0,6% на Заході до 4,6% на Сході
(2005 р. – 2,9%, 2015 р. – 2,1% у цілому по Україні), і,
як ми вже зазначали, вони є й носіями електоральних
настроїв (варто пригадати останні вибори до Верховної
Ради України).
По–третє, попри формування певного консенсусу
щодо цивілізаційного вибору і ознак формування контурів
загальнонаціональної ідентичності, залишаються помітні
регіональні розбіжності, нерозв’язаним є питання
взаємовідносин між «материковою Україною» та
тимчасово окупованими територіями.
По–четверте, далеко не останнє. Залишаються і, по
декуди, підсилюються регіональні інтереси, які являють

363

Випуск 114

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

собою багаторівневу структуру, складову якої хоча й
пов’язані, можуть вступати в суперечності між собою [12].
Дослідники давно говорять про особливості політичних
культур по осях Схід – Захід та Північ – Південь [13].
І нарешті, не слід забувати про те, що «помітну
роль, а можливо й визначальну, відіграють регіональні
інтереси і цінності, які можуть збігатися або ні із
загальноукраїнськими. Наявність регіональних інтересів
обумовлюється конкретними соціально–економічними,
політичними проблемами сучасної України і, в залежності
від предмету дослідження, в основному припускає:
1) інтереси різних соціальних груп (професійні, вікові,
конфесійні тощо); 2) інтереси політичних угрупувань
регіону, які на відповідному рівні мають представляти
інтереси груп населення; 3) інтереси регіональної
еліти, котра контролює владні структури і прагне
інституціонувати свої відносини з Центром; 4) інтереси
регіонального лідера і його команди, які можуть вступати
в суперечність з пріоритетами населення» [14, с. 51].
Більше того, можна говорити про регіональні політичні
режими, оскільки регіони України розділені на сфери
впливу фінансово–промислових груп з їх партійними
надбудовами – партіями. Більше того, криза національної
ідентичності характерна і для переважно частини
українського політичного класу.
Консолідація українського суспільства, подолання
внутрішніх суперечностей та негативних стереотипів
серед громадян України потребує реалізації адекватної
державної політики ідентичності. Наявність спільної
загальнонаціональної ідентичності українських гро
мадян є однією з передумов подолання зовнішніх і
внутрішніх загроз, життєздатності держави та реалізації
національних інтересів. Українській державі необхідно
сформувати у різних етнічних, релігійних груп ставлення
до України як до власної Батьківщини, тобто єдиної
загальнонаціональної (громадянської) ідентичності.
Формування загальнонаціональної ідентичності, –
підкреслюється в аналітичній записці Національного
Інституту стратегічних досліджень, – є чинником
національної безпеки України. У Стратегії національної
безпеки України (затверджена Указом Президента
України від 20 травня 2016 р. №240/216) наголошується,
що проблему забезпечення національної єдності
та соборності Української держави, ускладнює
низка негативних чинників в тому числі ціннісно–
світоглядне розшарування українського суспільства, яке
обумовлюється культурно–історичними відмінностями
окремих регіонів України і поглиблюється внаслідок
спекуляцій на цій проблематиці з боку певних внутрішньо–
і зовнішньополітичних сил, зокрема екстремістського
спрямування. Відповідно одним з стратегічних пріоритетів
політики національної безпеки оголошується досягнення
національної єдності та консолідації суспільства шляхом
подолання як об’єктивних, так і штучних суперечностей
соціокультурного, конфесійного, етнічного, мовного,
міжрегіонального та регіонального характеру на основі
безумовного додержання конституційних гарантій прав і
свобод людини і громадянина [15].
У той же час, дійсною проблемою є практичне
самоусунення від вирішення цих (як до речі, і багатьох
інших) проблем головного політичного гравця – держави.
Концепції
«національний
інтерес»,
«національна
безпека» тільки в останній час почали активно
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включатися до державної політики України. Відсутність
чіткої державної політики консолідації українського
суспільства, заміщується і компенсується саморегуляцією
етнополітичних та регіональних процесів у країні. Як
слушно зауважила М. Шаповаленко, «головною умовою
досягнення процедурного консенсусу є поєднання
державних і місцевих інтересів, збалансування
загальнодержавних і регіональних програм розвитку.
Спроможність еліт до такої нелегкої праці з вироблення
правил гри у вказаних параметрах є також показником
якості та кількості владних ресурсів у елітних груп» [16]. З
цією точкою зору можна цілком погодитися, окрім тези про
правила гри. З нашої точки зору, основні політичні актори
вже виробили певні правила гри, або певний пакт еліт,
своєрідний регіональний розподіл, «невтручання» на інше
поле. У свій час Партія Регіонів практично контролювала
Схід та Південь України, СДПУ (о) – Захід, наразі основні
фінансово–промислові групи мають суттєвий валив на
регіони України (як і на Україну в цілому). Це, до речі,
цілком кореспондується з існуванням (чи співіснуванням)
соціально–економічних анклавів, які репрезентуються
потужними фінансово–політичними групами. Політична
консолідація, подолання, чи принаймні нівелювання
існуючих розбіжностей не може бути відділена від
необхідності економічного реформування країни, розвитку
повноцінного місцевого самоврядування, затвердження
верховенства права, забезпечення як індивідуальних, так
і групових прав громадян України.
Поліетнічність і полікультурність українського
соціуму, що має досить чіткий регіональний вимір, диктує
необхідність найуважнішого ставлення до комплексу
різноспрямованих ціннісних настанов та їхніх політичних
проекцій. Розробка ефективної стратегії регіональної
взаємодії неможлива без врахування настроїв і
орієнтацій, у тому числі й глибоко закорінених у просторі
«колективного несвідомого».
Регіональна самосвідомість більш виразно виявляє
себе у зонах прикордоння. У Центрі її імпульси гасяться
протилежно спрямованими політичними інтересами
елітних прошарків та боротьбою за владу і власне
досвід України підтверджує загальносвітову тенденцію:
регіональна ідентичність може бути закорінена в
історичних традиціях і міфах, але вона стає тривким
конструктом соціальної свідомості лише за умови
цілеспрямованого вибудовування елітами каркасу
регіонального співтовариства з власними інтересами й
символічною системою. На відміну від «земляцької»
локальної, регіональна ідентичність потребує забезпечення
соціальними інститутами й ЗМІ тривких горизонтальних
зв’язків і відповідних виховних механізмів. У своїй основі
вона виявляється водночас і продуктом, й інструментом
соціальної мобілізації та політичного керівництва.
Для України вартісною є перспектива внутрішньої
інтеграції на засадах громадянського суспільства,
шляхи і форми творення якого включають чимало
політичних, економічних, правових та культурних
підходів теоретичного та практичного характеру. Серед
них соціокультурні параметри становлення в Україні
громадянського суспільства, зокрема крізь призму проблем
взаємодії особи, української нації та етнічних меншин. На
перше місце тут виходить аналіз впливу соціокультурного
чинника на ці процеси, відпрацювання етнокультурних
чинників, соціокультурних та національно–регіональних
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аспектів їх реалізації. При цьому громадянські права
людини мають реалізовуватися, на рівні міжнародно–
визнаних норм, а саме:
– вилученням будь якої дискримінації за національно–
етнічними, політичними, релігійними, статевими чи
віковими ознаками, надійним законодавчим захистом
особистості і гідності громадянина, недоторканності його
житла і майна, свободу вибору мешкання, пересування,
таємниці листування і телефонних переговорів, свободою
слова, преси, інформації;
– вільною самоідентифікацією людини у її
світоглядних та духовних інтересах, всебічним
захистом громадянських прав з боку судових органів та
громадянських організацій тощо.
Впродовж 2005–2016 років в різних аспектах
ідентичності громадян України відбулися значні зміни.
Нині переважна більшість громадян сприймають
Україну як свою Батьківщину та обрали б її такою за
можливості вибору. Більшість громадян пишаються
своїм українським громадянством, і ця частка зросла. У
суспільстві переважає громадянське розуміння української
нації, яке поєднується з підтримкою необхідності
українського культурного компонента – знання кожним
громадянином української мови, основ історії і культури
Української держави. Відбулися принципові зміни в
геополітичних орієнтаціях громадян. Більшість вважають
зовнішньополітичним пріоритетом для України відносини
з ЄС. Ця точка зору переважає в усіх регіонах України,
за винятком Донбасу. Росія втратила свою привабливість
як головного зовнішньополітичного партнера. Більшість
громадян підтримують вступ України до ЄС. У питанні
підтримки вступу до НАТО в період 2014–2015 років
було досягнуто перелому: ідея вступу вперше за часи
незалежності України здобула підтримку відносної
більшості громадян і більшості від тих, хто взяв би участь
в уявному референдумі.
Складні процеси почали відбуватися на підконтрольних
Україні територіях Донецької та Луганської областей.
Наразі можна спостерігати початки процесу пошуку
нової ідентичності на відміну від «старої» донецької.
Мова йде про формування Слобожанської ідентичності
та ідентичності Приазовської. Якщо до початку
російської агресії Донецька та Луганська області були
найбільш внутрішньо орієнтовані, а відсоток мешканців з
регіональною та локальною ідентичністю на Донбасі був
найбільшим в Україні, то після 2014 р. поступово почало
зростання самоідентифікації себе як громадянина України.
За даними Фонду «Демократичні ініціативи» (жовтень
2016 р.) понад 2/3 мешканців підконтрольної частини
Донбасу в першу чергу вважають себе громадянами
України [17].
Підвищення ролі загальнонаціональної ідентичності
в порівнянні з локальною та регіональною, посилення
ціннісного ставлення до своєї країни та самоповаги до
себе як до народу, поширення українського національно–
культурного компонента ідентичності, в т.ч. на Сході
і Півдні, зменшення дистанції між позиціями жителів
різних регіонів з принципових питань майбутнього
країни, формування консенсусу навколо європейського
цивілізаційного вибору й звільнення від ілюзій у при
вабливості євразійського інтеграційного проекту Росії –
все це можна вважати ознаками формування основних
контурів спільної ідентичності громадян сучасної
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української політичної нації, а ідентичність «українець»
наразі – це радше ціннісна категорія, а не етнічна.
В Україні поступово починає складатися нова
соціокультурна реальність, що знаходить своє виявлення
у зміні соціальних орієнтацій, ідеалів, в переоцінці
цінностей (хоча особисті цінності не завжди зумовлюють
моделі поведінки), зростанні ступеня свободи. В той же
час, у формуванні соціокультурної ідентичності зростає
вага ірраціональних чинників (міфи, стереотипи, вплив
пропаганди) зі значним посиленням закордонного впливу,
в першу чергу з боку Росії, що використовує засоби
маніпулювання громадською думкою задля нав’язування
чужої соціокультурної ідентичності. Вплив російської
пропаганди має суттєвий вплив на громадян України.
Згідно опитуваннями КМІС Індекс результативності
російської пропаганди також має суттєві регіональні
відмінності. Найбільше російська пропаганда впливає
на Харківську область – 50%, на Донецьку (неокупована
територія) – 45%, Одеську – 43%, Херсонську та
Миколаївську – 29%, Дніпропетровську – 28%, м. Київ –
19%. Північ – 19%, Центр – 18%, Захід – 12% [18].
Але не тільки пропагандистські інструменти впли
вають на ідентичності. Українська політика ідентичності
наразі є ексклюзивною, а мова має йти про її інклюзив
ність, адже ідентичність відторгнення та ідентичність
самоствердження – це діаметрально протилежні речі.
Зрештою, бути українцем – це не обов’язок, а честь.
На початку ХХІ сторіччя в Україні є можливість,
прямуючи в руслі цивілізаційних тенденцій, ще раз
осмислити власний досвід 25 років незалежності.
Головними ж завданнями держави мають бути збереження
єдності і територіальної цілісності країни, розумна
децентралізація влади, розширення повноважень органів
місцевого самоврядування, реальне забезпечення прав
і свобод людини і, зрештою, послідовно дотримуватися
принципу «E Pluribus Unum» – єдиний в багатоманітності.
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Будапештський меморандум:
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«Хто має хороше військо, знайде і хороших
союзників»
Ніколо Макіавеллі

Починаючи з 1990–го, надто після проголошення
Декларації про державний суверенітет України 16 липня,
стало остаточно зрозумілим, що УРСР вже безповоротно
здійняла прапор побудови своєї державності. Агонія
Радянського Союзу і посилення національно–визвольних
рухів не залишали сумнівів у скорому розвалі
комуністичної імперії. Проте СРСР не міг зникнути
безслідно й цілком логічним, що з його трупа мала
постати нова формація і нею могла стати тільки Росія,
що на той час була представлена у младоімперських
шатах РСФСР. Тож, ховаючи в історію Радянський
Союз, Україна мала б, за сприятливої нагоди, безболісно
й безкровно «розлучитися» і з Російською Федерацією,
яка на той час мусила перейматися власними
проблемами.
Невдовзі, 19 листопада 1990 р., було підписано
й відповідний Договір між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Російською Радянською
Федеративною Соціалістичною Республікою [12], який
набув чинності 14 червня 1991 року. Згідно з ним (Ст.
1) передбачалося, що «Сторони визнають одна одну
суверенними державами і зобов’язуються утримуватись
від дій, що можуть завдати шкоди державному суверенітету
іншої Сторони», а також (Ст. 6), що «Сторони визнають
і поважають територіальну цілісність Української
Радянської Соціалістичної Республіки і Російської
Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки в
нині існуючих у межах СРСР кордонах» [12].
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24 серпня 1991 р., у День проголошення незалежності
України, Верховна Рада прийняла Постанову «Про
військові формування на Україні» (№1431–XII), в якій
говорилося про створення Міністерства оборони України,
усі військові формування, дислоковані на території
республіки, підпорядковувалися Верховній Раді України,
а урядові України наказувалося приступити до створення
Збройних Сил України, Республіканської гвардії та
підрозділу охорони Верховної Ради, Кабінету Міністрів
і Національного банку України. Проте, вже 28 серпня
1991 р. віце–президент Російської Федерації О. Руцькой
на чолі офіційної делегації РРФСР прибув до Києва з
метою змусити керівництво України відмовитися від
щойно проголошеної незалежності, погрожуючи при
цьому переглядом кордонів у разі відокремлення України
від Росії. Відтоді стало зрозумілим, що з мертвого монстра
СРСР на північ і схід від України відроджується нове
імперське чудовисько – Росія.
Попри це, 23 грудня 1991 р. було видано Наказ (№4)
міністра оборони України К. Морозова «Про організацію
безпосереднього управління військами, дислокованими
на території України», в якому, зокрема, зазначалося про
завдання до 30 грудня 1991 р. створити на базі Київського
військового округу оперативну групу Головного штабу
МО України й приступити до безпосереднього управління
військами, дислокованими на території України. У наказі
додавалося, що «приведення військ і сил флоту, що
дислокуються на території України, окрім Стратегічних
Сил стримування, до бойової готовності здійснювати
за рішенням Президента України через міністра
оборони України» [29]. При цьому зауважувалося, що
зберігалися, до особливого розпорядження, діючі на той
час оперативні й мобілізаційні плани. Тобто – старі плани
Радянської армії, які достеменно були відомі північним
сусідам України – Білорусі та Російській Федерації,
які, щоправда, не розглядалися офіційним Києвом як
потенційні агресори, навіть попри попередні криваві події
у Прибалтиці, Молдові та на Кавказі тощо. Більше того,
Кремль зберігав за собою контроль й над стратегічною
ядерною зброєю1 в Україні й командування військово–
космічними військами та їхніми оперативними центрами
стеження й управління у Залісцях (Хмельницька обл.) та
Євпаторії (Крим).
Майже за півроку, 6 квітня 1992 р., міністр оборони
К. Морозов подав Президентові Україну Л. Кравчуку
Угоду «Про порядок переміщення ядерних боєприпасів з
території України на заводські бази Російської Федерації»
з метою їх розукомплектування та знищення [23], а
також відповідні Протокол і Додаток до протоколу про
процедури та діяльність по контролю за знищенням
ядерних боєприпасів на підприємствах промисловості
Російської Федерації. Вказані документи були підготовлені
експертами України та Росії у розвитку положень
Алма–Атинської Угоди «Про спільні заходи відносно
ядерної зброї» від 21 грудня 1991 р. і Мінської Угоди
1
Термін «Стратегічні сили» означає: об’єднання, з’єднання,
частини, установи, військово–навчальні заклади Ракетних військ
стратегічного призначення, Військово–Повітряних Сил, Воєнно–
Морського Флоту, Протиповітряної оборони, Управління начальника
космічних засобів, Повітряно–десантних військ, стратегічної й
оперативної розвідки, ядерно–технічної частини, а також сили,
засоби й інші військові об’єкти,призначені для управління і
забезпечення Стратегічних сил колишнього Союзу РСР.
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між державами–учасницями Співдружності Незалежних
Держав2 щодо Стратегічних сил від 30 грудня 1991 р.
При вивченні документа скидається у вічі неспівставність
датування обґрунтованих дат (грудень 1992 р.) й числом
подання вищезазначеного листа міністра оборони
Президентові України (квітень 1992 р.), які вказують на
те, що у листі міністра було невірно вказані дати і навіть
назви таких важливих міжнародних угод України, а саме
1992–м роком!
Нагадаю, що згідно з Алма–Атинською декларацією [1], зокрема, передбачалося, що сторони визнають
і шанують територіальну цілісність одна одної й
непорушність існуючих кордонів. Угодою ж між
державами–учасницями Співдружності Незалежних
Держав щодо Стратегічних сил3 «до повної ліквідації
ядерної зброї» рішення про необхідність її застосування
приймалося
Президентом
Російської
Федерації
(щоправда, формально «за узгодженням з главами
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, України
після консультації з главами інших держав–учасниць
Співдружності». Більше того, у тій угоді зауважувалося,
що «на період до повного знищення ядерна зброя,
розміщена на території України, знаходиться під
контролем об’єднаного командування Стратегічних сил з
метою її невикористання і розукомплектування до кінця
1994 р., у тому числі тактичної ядерної зброї – до 1 липня
1992 р.» [18], тобто – у Москві.
23 червня 1992 р. між Україною і Російською
Федерацією було укладено Угоду «Про подальший
розвиток міждержавних відносин»4, якою, зокрема,
сторони відзначали, що «зараз у галузі міжнаціональних
відносин в Україні і Росії немає підстав для тривоги
і взаємних претензій, вони проте укладуть відповідні
угоди і вживуть усіх інших заходів, які захищають
інтереси осіб українського походження на території Росії
і російського походження на території України» (Ст. 9), а
також передбачалося «співробітництво у попередженні
та урегулюванні конфліктів, які можуть нанести шкоду
їх безпеці або іншим чином суттєво торкатимуться
їх інтересів» (Ст. 10) [49]. Крім того, обидві держави
підтвердили свою відданість існуючим угодам, що
визначали статус Стратегічних сил Об’єднаних Збройних
2
8 грудня 1991 р. у Біловезькій Пущі (Білоруська РСР) у
результатів переговорів В. Шушкевича, Б. Єльцина і Л. Кравчука –
лідери трьох республік Радянського Союзу – Білорусії, Росії,
України (без відома Президента СРСР М. Горбачова) підписали
Угоду про утворення Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Україна є однією з держав–засновниць Співдружності Незалежних
Держав, але не є державою–членом СНД, як така, що не підписала
Рішення про прийняття Статуту СНД.
3
Угоду підписали: Азербайджанська Республіка, Республіка
Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка
Киргизстан, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка
Таджикистан, Туркменістан, Республіка Узбекистан та Україна.
4
Попри це РФ не припиняла висувати Україні територіальні
претензії, які були оформлені офіційними рішеннями вищих
державних органів Росії: 21 травня 1992 р. Верховна Рада РФ
ухвалила Постанову №2809–1 «О правовой оценке решений
государственной власти РСФСР по изменению статуса Крыма,
принятых в 1954 году», згідно з якою Постанова Президії ВР
РРФСР від 5 лютого 1954 р. «Про передачу Кримської області зі
складу РРФСР до складу Української РСР» була визнана такою,
що «не має юридичної сили з моменту її прийняття»; у грудні
1992 р. З’їзд народних депутатів РФ доручив Верховній Раді РФ
розглянути питання про статус Севастополя, і 9 липня 1993 р. на
виконання цього доручення ВР РФ Постановою «Про статус міста
Севастополя» оголосила федеральний статус міста [14, с. 4].
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Сил СНД, а також погодилися продовжити консультації
з метою досягнення домовленостей по виконанню
взятих на себе зобов’язань відповідно до Договору про
скорочення і обмеження стратегічних наступальних
озброєнь від 31 липня 1991 р., Лісабонського протоколу
від 23 травня 1992 р. і раніше укладених угод щодо
стратегічних ядерних сил. Київ і Москва домовилися й
про те, що буде створено переговорний механізм на базі
державних делегацій для розробки повномасштабного
політичного договору з метою розвитку українсько–
російських відносин у руслі дружби, співробітництва і
партнерства [49].
Так починався шлях України до однобічної
втрати статусу ядерної держави, кроку, що навіть не
був по суті підкріплений комплексом стратегічних
безпекових заходів, договорів, альянсів, конструкцією
замороження й оперативного тактичного відновлення
процесу відтворення ядерної програми у випадку зміни
геополітичної та військової ситуації навколо України,
які б загрожували її національній безпеці й державній
незалежності тощо.
Нагадаю, що на початку 1990–х рр. на території
України було зосереджено 15% світового потенціалу
ядерної зброї (третій у світі, після США та РФ). У 1991 р.
Україна мала ядерний арсенал, що складався 220 одиниць
стратегічних носіїв, приблизно з 1900 стратегічних
ядерних боєголовок і 2500 одиниць тактичної ядерної
зброї. В арсенал входили міжконтинентальні балістичні
ракети: 130 одиниць SS–19 і 46 одиниць SS–24 (загалом –
1240 боєголовки), а також 25 одиниць Ту–95 і 19 одиниць
Ту–160 – стратегічних бомбардувальників, здатних нести
крилаті ракети з ядерними боєголовками. Основна ударна
міць ядерного потенціалу України – 46 твердопаливних
міжконтинентальних балістичних ракет SS–24 по десять
боєголовок кожна – мала дальність польоту понад
10 тисяч кілометрів. Це, з огляду міжнародного права,
значило, що відбулися ознаки порушення Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) від 1968 р.
Президент Л. Кравчук у той час (листопад 1992 р.)
фактично сповідував невизначеність вимог української
сторони. Так, наприклад, під час зустрічі із американ
ськими сенаторами він висловив таке бачення гарантій:
«Нехай західні держави зроблять відповідну заяву про те,
що Україна й інші держави, які добровільно звільняються
від ядерної зброї, мали б гарантії, щоб інші країни не
змогли застосовувати проти них ядерну силу» [54].
На початку січня 1993 р. до Вашингтона поїхали
українські дипломати на чолі із заступником міністра
закордонних справ Б. Тарасюком. Через відсутність в
МЗС чіткого уявлення про зміст гарантій, американська
преса не змогла навіть визначено назвати, за чим саме
приїхала делегація. ЗМІ написали, що Б. Тарасюк шукав
«щось на зразок формальної декларації високого рівня».
За результатами поїздки, писала преса, посадовець
стверджував, що задоволений отриманим листом за
підписом Дж. Буша, і впевнений, що цей лист допоможе
перебороти стурбованість українських законодавців
можливістю агресії сусідньої Росії. Приблизно в ті ж дні, у
січні 1993 р., свій проект «гарантій» запропонувала Росія,
однак МЗС його навіть не передав до Верховної Ради –
такими загальними були там формулювання.
Виступаючи на форумі в Давосі на початку лютого
1993 р., Л. Кравчук так прокоментував російський
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проект: «Зазначені зобов’язання тільки повторюють
загальновизнані принципи міжнародного права, зокрема
визначені у Заключному акті НБСЄ (1975) і в Паризькій
хартії для нової Європи». Однак наступним же реченням,
фактично, стверджує, що їх цілком достатньо – якщо
їх повторити ще раз: «Але для нас важливо, щоб вони
знову були підтвердженні у контексті набуття Україною
у майбутньому статусу держави, що не володіє ядерною
зброєю» [56].
25 лютого 1993 р. Москва надіслала наступний проект
«Заяви про гарантії безпеки», в якому знову компілює статті
з міжнародних документів, до яких уже й так приєдналися
Україна, Росія та інші ядерні держави. Там були загальні
формулювання гарантій територіальної цілісності,
суверенітету, та наміри вирішувати все лише шляхом
переговорів. Свої проекти «надання гарантій безпеки
Україні» у травні 1993 р. надіслали МЗС Франції та Китаю.
Це також були компіляції статей чинних міжнародних
документів, переписування яких нічого нового не додавало.
Так, з Кремля писали, що Росія «підтверджує Україні
зобов’язання у відповідності з Угодою про створення
Співдружності Незалежних Держав визнавати і поважати
територіальну цілісність України та недоторканність
існуючих кордонів в рамках Співдружності», додаючи, що
Москва «визнає, що зміни кордонів можуть здійснюватися
лише мирними та узгодженими засобами, і визнає
своє зобов’язання утримуватися від загрози силою
або її застосування проти територіальної цілісності чи
політичної незалежності будь–якої держави і що ніякі її
озброєння ніколи не будуть застосовані, окрім як у цілях
самооборони або будь–яким іншим чином у відповідності
зі Статутом ООН» [56]. Верховна Рада України такі
«гарантії» навіть не розглядала, а вітчизняне МЗС нічого
зі свого боку не пропонувало, і відтак розв’язання питання
зависло у повітрі.
У листопаді 1993 р. Верховна Рада України
проголосувала за ратифікацію Договору СНО, але
визначила 13 додаткових умов. Ці умови включали
гарантії безпеки, фінансової допомоги для утилізації,
компенсації за вже відправлену до Росії тактичну ядерну
зброю, а також визнання того, що тільки 36% пускових
установок і 42% боєголовок на українській території
мають бути ліквідованими. Відтак «ядерний клуб» мав би
розширитися, натомість українське керівництво зазнало
потужного тиску з боку країн НАТО, зокрема США, а
надто – з боку Російської Федерації. Резолюція Ради
отримала різку критику з боку США та спровокувала
відповідні погрози з боку Росії [9].
Тож у грудні 1993 р. розпочалися переговори щодо
Тристоронньої заяви, які було завершено в середині січня
1994–го. У рамках цих домовленостей Україна відмовлялася
від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, фінансової
допомоги, а також затвердження графіка реалізації
денуклеаризації. Попри невідповідність змісту Заяви усім
попереднім умовам Верховної Ради, українські народні
депутати погодилися розпочати процедуру ратифікації
у лютому 1994 р. та схвалили приєднання України до
ДНЯЗ у листопаді цього року [22, с. 12]. Мотивацією
послуговувалися не лише потребою фінансових витрат та
проблемами обслуговування ядерних об’єктів і техніки, а й
т.зв. Чорнобильським аргументом.
Насправді тиск на Україну розпочався іще
1990 року, коли стало зрозуміло, що вона неухильно
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досягне державної незалежності, підтвердженням
чому слугували не лише відцентрові процеси в СРСР, а
проголошення Декларації про державний суверенітет та
поширення національно–визвольного руху в УРСР. Уже
тоді державний секретар США Д. Бейкер назвав серед
основних критеріїв, якими керуватимуться США разом
з усім західним світом при визнанні нових незалежних
держав – «неволодіння ядерною зброєю». Тому, на думку
В. Василенка, «щоб Україна стала суверенною державою,
а її незалежний статус визнав увесь світ, було потрібно
позбутись ядерної зброї» [5, с. 11]. А в жовтні 1991 р. газета
«Московские новости» на першій шпальті опублікувала
інформацію з кулуарів російського керівництва про те, «що
обговорювався превентивний ядерний удар по Україні.
Єльцин сказав, що він обговорював цю можливість з
військовими» [24]. Про факт тиску та шантажу засвідчував
й екс–глава МЗС України А. Зленко, який запевняв, що
«питання фактично стояло так: або відмова від ядерної
зброї й визнання України повноправним членом світового
співтовариства, або збереження атомного арсеналу й
імовірність міжнародної ізоляції» [59].
В. Горбулін вказує й на іншу складність: «Техніко–
технологічні й фінансово–економічні фактори також
зумовлювали ухвалення непростих політико–стратегічних
рішень. Варто нагадати, що 1999 р. спливали гарантійні
терміни для 36 цих МБР, а 2002 р. – інших 10. І якщо
українські фахівці–ракетники так чи інакше могли знайти
вирішення проблеми підтримання в робочому стані
стратегічних ракетних носіїв (техніко–технологічна база
в нас була, хоча подібні роботи вимагали відповідного
фінансування, якого не було), то ситуація з ядерними
зарядами була значно складнішою. Адже ядерні заряди
проектували, виготовляли та обслуговували підприємства,
розташовані в Росії – державі, яка вимагала передачі їй
цих зарядів. Самі ядерні заряди мають обмежений час
для використання і після закінчення гарантійних термінів
зберігання мають бути ретельно обстежені, після чого
ухвалюється рішення або про продовження їхнього
ресурсу (із заміною частини електронних компонентів),
або про регенерацію їхньої ядерної «начинки». При цьому
закінчення гарантійних термінів для деяких боєголовок
розпочалося вже 1993 року, а окремі боєголовки
навіть почали «дихати» – у них критично підвищилася
температура» [9].
Саме цим аргументом згодом і пояснював прагнення
України до позбуття ядерної зброї Л. Кравчук, який
запевняв: «Якби ми чекали до 1998–го року, то стали б
заручниками ще страшнішого Чорнобиля, ніж пережили.
Ніхто ядерних боєголовок у нас не взяв би через страх
їх розчленувати, а куди нам з ними було дітися? Тому
альтернативи в нас не було, повірте мені. Ми не готові
були виготовляти боєголовки, щоб їх замінити, не мали
жодної інфраструктури для використання та заміни
ядерної зброї» [3].
Тогочасне керівництво України, Президент Л. Крав
чук та його наступник Л. Кучма (комуністично–партійний
ідеолог і «червоний» директор з системи радянського
ВПК відповідно) практично без опору, якщо не
вважати за такий дріб’язковий торг за хвилеві грошові
асигнування, що більше схожі на міжнародний хабар,
погодилися на знищення ядерних щита і меча держави
Україна. Наголошу на тому, що тактичну ядерну зброю
було виведено з території держави ще у 1992 році! Крім
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того, російській стороні було передано також стратегічні
бомбардувальники, здатні перевозити ядерну зброю. Тож
на початку січня 1994 р. між Україною, Росією та США
було досягнуто угоди про передачу ядерної зброї під
контроль російського командування. У січні 1994 р. у
Тристоронній заяві президентів України, РФ і США наша
держава офіційно підтвердила прагнення до повного
ядерного роззброєння. У 1994 р. Україна приєдналася до
Договору з нерозповсюдження ядерної зброї як без’ядерна
держава та, передавши свої ядерні боєголовки в Росію для
ліквідації, остаточно звільнилася від ядерного потенціалу
у 1996–му.
Правовий шлях до остаточного набуття без’ядерного
статусу Україною сухими законодавчими актами виглядає
наступним чином: Заява Верховної Ради України «Про
без’ядерний статус України» (1697–12) від 24 жовтня
1991 р., Постанова Верховної Ради України «Про
додаткові заходи щодо забезпечення набуття Україною
без’ядерного статусу» від 9 квітня 1992 р., Постанова
Верховної Ради України «Про ратифікацію Договору
між Союзом Радянських Соціалістичних Республік
і Сполученими Штатами Америки про скорочення і
обмеження стратегічних наступальних озброєнь (840_050),
підписаного у Москві 31 липня 1991 р., і Протокол до
нього, підписаний у Лісабоні від імені України 23 травня
1992 р.» (3624–12) від 18 листопада 1993 р. і Постанова
Верховної Ради України «Про виконання Президентом
України та Урядом України рекомендацій, що містяться
у пункті 11 Постанови Верховної Ради України Про
ратифікацію Договору між Союзом Радянських Соціалі
стичних Республік і Сполученими Штатами Америки
про скорочення і обмеження стратегічних наступальних
озброєнь, підписаного у Москві 31 липня 1991 р., і
Протокол до нього, підписаний у Лісабоні від імені
України 23 травня 1992 року».
В «Основних напрямах зовнішньої політики
України», схвалених Верховною Радою 2 липня 1993 р.,
у свою чергу зазначалося, що, з огляду на особли
вості історичного розвитку, геополітичного й геоеконо
мічного розташування, українсько–російські відносини
є домінантою двосторонніх відносин України з
прикордонними державами. У 1993 р. було ухвалено
й першу Воєнну доктрину України, що відображала
позаблоковий статус держави. Як згодом, у 2012 році,
пояснював В. Чалий, таке декларування було закріплено
«через побоювання втягнення у військовий блок на
чолі з Російською Федерацією у процесі розмежування
компетенцій після розвалу Радянського Союзу. При
ухваленні Конституції 1996 р. розділ про позаблоковий
статус рішенням експертної групи був вилучений» [43,
с. 19]. 3 лютого 1994 р. Верховна Рада України постановляє:
Приєднатися до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї від 1 липня 1968 року. 16 листопада 1994 р.
голова Верховної Ради В. Литвин підписав Закон «Про
приєднання України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї від 1 липня 1968 року» [7, с. 421].
30 вересня 1994 р., новий Президент України Л. Кучма
надіслав листи до Президентів Росії, США, Франції та
Прем’єр–міністру Великої Британії «з пропозиціями
щодо укладення багатостороннього (США, Росія,
Велика Британія, Франція, Україна) Меморандуму» [56].
15 листопада 1994 р. про цей факт писало у своїй довідці
МЗС, у якій засвідчувало, що саме зовнішньополітичне
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відомство погоджувало з української сторони текст,
підписаний пізніше в Будапешті: «Виконавчою владою
України вживаються необхідні заходи для остаточного
узгодження прийнятної для України форми викладення
таких гарантій (…) З цього приводу МЗС України провело
переговори та консультації з представниками зазначених
країн, в результаті яких вдалося вийти на узгоджений
текст Меморандуму між Росією, США, Великою
Британією та Україною» [56]. Не важко помітити, що цей
так званий «узгоджений текст» практично ідентичний
до «Заяви про гарантії безпеки», яку півтори роки до
того пропонувала Російська Федерація. У цій же довідці
МЗС засвідчує, що 7–9 листопада 1994 р. ним було
отримано офіційні підтвердження з боку Росії, США
та Великої Британії про «готовність підписати текст
багатостороннього Меморандуму про гарантії безпеки
України у зв’язку з приєднанням нашої держави до
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї» [56].
Проте, як не дивно, Міністерство закордонних справ
України переконувало депутатський корпус з трибуни
Верховної Ради, що «надзвичайне політичне значення
надання Україні гарантій безпеки полягає у викладенні їх
саме у формі багатостороннього міжнародно–правового
документу» [56].
Тим не менш, екс–посол США в Україні С. Пайфер
роз’яснював з цього приводу, що «коли йшли перемовини
про прийняття цього документа в 1994 році, то
використовувалися поняття «забезпечення безпеки», але не
«гарантій», а відтак «це приводить до непорозумінь» [28].
«Різниця між цими двома поняттями для американської
сторони не була важливою, – зауважував пан посол, –
тому що для Америки було зрозуміло використання
цього терміну, а саме, що американська сторона не
стане застосовувати силу в цьому випадку» [28]. Отже,
українські дипломати і Президенти або не усвідомлювали
деталей і значень дипломатичних термінів та їх значень, у
що мало віриться, або ж, з якихось причин, свідомо (під
тиском, шантажем чи за інших «спонук») підтримали
спрощений варіант документа, який мав доленосну вагу
для держави Україна та її національної безпеки. Варіант –
що дивним чином був подібним до кремлівських проектів
і який залюбки сприйняли усі ядерні велетні політичного
Олімпу, умивши руки й уникнувши юридично–політичної,
проте не історичної, відповідальності.
5 грудня того ж, 1994–го, року у Будапешті було
підписано Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з
приєднанням України до Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї (Будапештський меморандум) / Memorandum
on Security Assurances in connection with Ukraine’s accession
to the Treaty on the Non–Proliferation of Nuclear Weapons).
Зазначений документ було підписано Президентами
України, Росії та США – Л. Кучмою, Б. Єльциним і
Б. Клінтоном, – а також Прем’єр–міністром Великої
Британії Дж. Мейджором під час засідань Саміту НБСЄ/
ОБСЄ в Будапешті. Окрім трьох згаданих ядерних держав,
дві інші, що є також постійними членами Ради Безпеки
ООН, – Китай та Франція – офіційно висловили схожі
гарантії, але формально не підписували Будапештського
меморандуму (уряд КНР обмежився заявою від 4 грудня
1994 р., а Франція – Декларацією із супровідним листом
Президента Ф. Міттерана від 5 грудня 1994 р.). Безперечно,
це аж ніяк не сприяло зміцненню правових основ цього
документа, який навіть не набув статусу Угоди.
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Згідно із Меморандумом Росія, США та Велико
британія, «беручи до уваги зобов’язання України
ліквідувати всю ядерну зброю, що знаходиться на її
території, у визначений період часу» підтверджували таке:
«1. Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені
Штати Америки підтверджують Україні їх зобов’язання
згідно з принципами Заключного акта НБСЄ поважати
незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати
Америки підтверджують їх зобов’язання утримуватися від
загрози силою чи її використання проти територіальної
цілісності чи політичної незалежності України, і що
ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти
України, крім цілей самооборони або будь–яким іншим
чином згідно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати
Америки підтверджують Україні їх зобов’язання згідно
з принципами Заключного акта НБСЄ утримуватись від
економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити
своїм власним інтересам здійснення Україною прав,
притаманних її суверенітету, і таким чином отримати
будь–які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати
Америки підтверджують їх зобов’язання домагатися
негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об’єднаних
Націй з метою надання допомоги Україні як державі–
учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,
що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане
жертвою акту агресії або об’єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати
Америки підтверджують щодо України їх зобов’язання не
застосовувати ядерну зброю проти будь–якої держави–
учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,
що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на
них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні
збройні сили або на їхніх союзників з боку такої держави
спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною
зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Коро
лівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені
Штати Америки будуть проводити консультації у випадку
виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання
стосовно цих зобов’язань» [4].
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

1 червня 1996 р. останній ешелон з приблизно
200 ядерними боєголовками стратегічної зброї назавжди
залишив територію України. Загалом, з березня 1994 р.
по червень 1996 р. з території України було вивезено до
Росії близько 2 тисяч ядерних боєприпасів стратегічних
комплексів. З урахуванням тактичної зброї на російську
територію всього було переміщено близько 5 тисяч
ядерних боєзарядів. Тож, у підсумку, весь комплекс
ядерного роззброєння України було завершено у
1996 р., ядерні боєголовки України було передано в
Росію до 21 травня 1996 року1. До січня 2002–го всі
стратегічні бомбардувальники на українській території
було демонтовано, передано Російській Федерації
або перетворено для невійськового використання,
усі міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) було
ліквідовано або в розібраному вигляді очікували ліквідації,
а пускові установки МБР знищили. Загалом Україна
отримала понад 500 мільйонів доларів американської
фінансової допомоги для утилізації за програмою Нанна–
Лугара зі зменшення загрози, яку спричинює зброя
масового знищення [22, с. 13]. Останню ж шахтну пускову
установку міжконтинентальних балістичних ракет РС–22
(SS–24) було знищено у 2001 році [19; 22, с. 6].
Це був не лише безпрецедентний випадок в історії, а
й, як видно з вищенаведених документальних матеріалів,
логічним завершенням попередньої політики українського
та російського керівництва щодо позбавлення України
ядерних стратегічних й тактичних озброєнь (не
виключено, що й внаслідок таємних домовленостей), що
суттєво підривали обороноздатність держави й послабили
позиції України на міжнародній арені. Більше того,
цей Меморандум навіть не є міжнародним договором,
оскільки не має юридично зобов’язуючої сили:
парламенти країн–гарантів його не ратифікували, хоча й, з
іншого боку, у прикінцевих положеннях цього документа
зафіксовано: «Цей меморандум набуває чинності з
моменту підписання» і тому не потребує ратифікації…
Варто також зазначити й на тому, що серед гарантій/
зобов’язань Меморандуму є такі: поважати незалежність,
суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від
загрози силою чи її застосування проти територіальної
цілісності та політичної незалежності України... ніякі
озброєння ніколи не будуть використані проти неї, окрім
випадків самооборони; утримуватися від економічного
примусу тощо [4]. Наприкінці лютого – у березні 2014 р.
Росія порушила ці міжнародні гарантії військовою
окупацією й анексією Кримського півострова та своєю
агресією на Донбасі. Водночас, варто зауважити, що
формально з правової точки зору інші підписанти
Меморандуму не порушили своїх зобов’язань щодо
України, проте юридично (відповідно до засад
Меморандуму) не мають підстав і змоги збройним шляхом
протидіяти Російській Федерації.
Як стверджує колишній посол США в Україні, а
нині політолог–науковець С. Пайфер, питання вибору
терміна – «guarantees» чи «assurances» – викликало
дискусію під час переговорів. Перший термін вико
1
Варто зауважити, попри позбуття ядерної зброї, Україна
загалом не втратила. У її розпорядженні залишилася потужна
ядерна енергетика і промисловість, а також розвинуті окремі
технологічні «переділи» (елементи) ядерно–паливного циклу
(окрім «чутливих» – ізотопного збагачення урану та переробки
відпрацьованого ядерного палива).
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ристовували для надання гарантій членам НАТО, що
передбачає військові зобов’язання. Але американська
адміністрація не була готова надавати Україні будь–які
військові зобов’язання, тим більше, було зрозуміло, що
сенат не забезпечить можливість ратифікації договору з
такими жорсткими зобов’язаннями. Тож, за свідченнями
С. Пайфера, Меморандум планували як політичну угоду,
який передбачав «запевнення, але не військові гарантії»
[61]. Разом з тим не можна не погодитися із думкою
аналітика Free Voice IAC Т. Біляком у тому, що водночас
слід відверто визнати, що українська дипломатія у
90–х роках, перебуваючи в полоні ілюзій щодо початку
нової ери в міжнародних відносинах, не спромоглася
повною мірою виконати своє головне завдання – «забез
печення національних інтересів і безпеки України» [3].
Зауважу також на тому, що Російська Федерація
ще до початку російсько–української війни у 2014 р.
неодноразово порушувала Будапештський меморандум,
що безпосередньо було виявлено шляхом здійснення
економічного тиску на Україну, зокрема щодо поставок
енергоносіїв, введення необґрунтованих обмежень на
український експорт окремих видів сільськогосподарської
та іншої продукції й, власне, наприкінці 2003 р., коли
відбувалися події навколо української коси Тузла в
Керченській протоці. Проте усе це не стало ані уроком,
ані попередженням, ані спонукою українському
керівництву та політикуму замислитися над проблемою
обороноздатності держави, які обмежилися певними
роздумами й дискусіями в експертному середовищі
(серед таких осіб, зокрема, були В. Горбулін, О. Чалий,
В. Василенко та ін.).
Між тим, Російська Федерація продовжувала
закріплювати свою військову присутність в Україні,
паралельно зміцнюючи свої впливи на офіційний Київ й
послаблюючи збройний потенціал українських збройних
сил. У 1996 р. спільна українсько–російська комісія
здійснила оцінку вартості кораблів Чорноморського флоту.
Україна отримала їх на 258358 млн., Росія – 934809 млн.
доларів США. Було також визначено вартість берегових
об’єктів, орендна плата Росією за їх використання та оренду
землі. Севастополь визначено базою Чорноморського
флоту Росії, вона ж взяла на себе певні зобов’язання щодо
вирішення соціально–економічних проблем цього міста.
28 травня 1997 р. було заключено Угоду між
Україною і Російською Федерацією про статус та умови
перебування Чорноморського флоту Російської Федерації
на території України. У ній, поміж іншим, зазначалося, що
«Російська Сторона зобов’язується не мати ядерної зброї
в складі Чорноморського флоту Російської Федерації,
який знаходиться на території України» (Ст. 5), а також,
що «військові формування здійснюють свою діяльність в
місцях дислокації відповідно до законодавства Російської
Федерації, поважають суверенітет України, додержуються
її законодавства та не допускають втручання у внутрішні
справи України» (Ст. 6). Серед інших статей з історичної
ретроспективи варто згадати й про те, що російська
Сторона зобов’язувалася відшкодовувати шкоду, «яка
може бути завдана діями або бездіяльністю військових
формувань чи особами з їхнього складу під час виконання
ними службових обов’язків громадянам або юридичним
особам України, громадянам або юридичним особам третіх
держав, які знаходяться на території України, в розмірах,
установлених на підставі претензій, пред’явлених
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відповідно до законодавства України» (Ст. 18). За справами
ж про злочини, скоєні особами, які входили до складу
російських військових формувань у Криму, або членами
їхніх сімей на території України, мало б застосовуватися
законодавство України і діяти суди, прокуратура та інші
компетентні органи України (Ст. 19). Угоду було укладено
на 20 років, відлік яких вівся з дати початку її тимчасового
застосування; термін дії Угоди мав автоматично
продовжуватися на наступні п’ятирічні періоди, якщо
жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону
про припинення дії Угоди не пізніше ніж за один рік до
закінчення терміну її дії [50]. Того ж дня у Києві було
підписано Угоду з Чорноморським флотом. Розрахунок за
використання об’єктів в Криму Росія здійснювала шляхом
щорічного зменшення державного боргу України перед
Росією на суму 9779 млн. доларів.
31 травня 1997 р. між Україною і Російською
Федерацією було укладено Договір «Про дружбу,
співробітництво і партнерство». Він за своєю договірно–
правовою основою може вважатися стрижневим
документом двосторонньої співпраці між Києвом і
Москвою у довоєнний період. Ним, власне, передбачалося,
що Високі Договірні Сторони відповідно до положень
Статуту ООН і зобов’язань по Заключному акту Наради
з безпеки і співробітництва в Європі поважають
територіальну цілісність одна одної і підтверджують
непорушність існуючих між ними кордонів1. Обидві
держави зобов’язувалися будувати власні взаємини на
основі принципів взаємної поваги суверенної рівності,
територіальної цілісності, непорушності кордонів,
мирного врегулювання спорів, незастосування сили або
загрози силою, включаючи економічні та інші способи
тиску, права народів вільно розпоряджатися своєю долею,
невтручання у внутрішні справи, додержання прав людини
та основних свобод, співробітництва між державами,
сумлінного виконання взятих міжнародних зобов’язань, а
також інших загальновизнаних норм міжнародного права.
Важливим, з огляду на російсько–українську війну,
розв’язану Кремлем 2014 року, є обопільне твердження з
1997 року, що добросусідство і співробітництво між ними є
важливими факторами підвищення стабільності і безпеки
в Європі та в усьому світі, а відтак вони здійснюватимуть
тісне співробітництво з метою зміцнення міжнародного
миру і безпеки. Крім того, Москва та Київ стверджували,
що вживають необхідних заходів для того, щоб сприяти
процесу загального роззброєння, створенню та зміцненню
системи колективної безпеки в Європі, а також посиленню
миротворчої ролі ООН і підвищенню ефективності
регіональних механізмів безпеки [17, с. 51–58].
Більше того, статтею 7 визначалося, що в разі
виникнення ситуації, яка, на думку однієї з Високих
Договірних Сторін, створює загрозу миру, порушує мир
або зачіпає інтереси її національної безпеки, суверенітету
і територіальної цілісності, вона може звернутися
до іншої Високої Договірної Сторони з пропозицією
невідкладно провести відповідні консультації. Сторони
1
Нагадаю принагідно, що в Основоположному акті НАТО–
Росія від 1997 р. члени Альянсу для заспокоєння Росії з приводу
її побоювань щодо розширення НАТО на схід декларували, що
не будуть розміщувати значні військові потужності, включно з
тактичною ядерною зброєю, на території нових країн – членів із
Центрально–Східної Європи і Балтії, оскільки не мають відповідних
«підстав, намірів чи планів» (т.зв. принцип трьох «ні»).
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мали б обмінюватися відповідною інформацією і при
необхідності вжити узгоджених або спільних заходів
з метою подолання такої ситуації, а також докласти
зусиль до того, щоб врегулювання всіх спірних
проблем здійснювалося виключно мирними засобами, і
співробітничати у відверненні та врегулюванні конфліктів
і ситуацій, які зачіпають їхні інтереси.
Наголошу, що Договір було ратифіковано Верховною
Радою України 14 січня 1998 р. [31], Державною Думою РФ
2 березня 1999 р. [36, с. 1159], а його статті підтвердженні
Конституційним Судом РФ, який припинив провадження
у цій справі (через запит 157 депутатів Держдуми в
частині підтвердження непорушності існуючих кордонів
між державами), зважаючи на те, що набув чинності
Федеральний Закон від 2 березня 1999 р. (№42–ФЗ) «Про
ратифікацію Договору про дружбу, співробітництво і
партнерство між Російською Федерацією і Україною», що
був прийнятий Державною Думою 25 грудня 1998 року2 та
схвалений Радою Федерації 17 лютого 1999 року.
При цьому українській політичній верхівці уже тоді
слід було затямити демарш російських парламентарів та
їхню риторику. Противники підписання Договору підняли
ґвалт про зближення України з НАТО та ЄС, а після
його ратифікації почалися протести з мотивів, що цей
документ закріпляє за незалежною Україною внутрішні
адміністративні кордони Радянської України. Не варто
було б забувати, що обіцяв у разі ратифікації Договору
депутатам (а його противників там була більшість!) з
трибуни Ради Федерації колишній міністр іноземних
справ РФ І. Іванов, а саме: що Росія разом з Україною
будуть використовувати Керченську протоку і води
Азовського моря. Чи міркували над цими словами у Києві
й чи аналізували сенс такої позиції Москви? А позиція
Росії полягала (і полягає) у тому, аби Керченській протоці
та Азовському морю надати статус внутрішніх вод Росії та
України, а відтак й спільно використовувати косу Тузла,
яка час від часу в силу звичайних природних змін стає
островом. І росіяни не мали наміру відмовлятися від цієї
мети, незалежно від договорів про дружби чи кордони
тощо.
Договір між Україною і Російською Федерацією
про українсько–російський державний кордон [13] від
28 січня 2003 р. було ратифіковано Україною 20 квітня
2004 р. [32] та Російською Федерацією 22 квітня
2004 р. [25]. Відповідно до нього Сторони визначили
проходження державного кордону між Україною та
Російською Федерацією. Однак і після підписання
Договору між Україною і Росією не були до кінця
узгоджені лінії міждержавного кордону в Азовському морі
та Керченській протоці (про що й йшлося вище). Найбільш
гостро ця проблема проявилася у жовтні 2003 року. Росія в
односторонньому порядку з боку Таманського півострова
почала споруджувати дамбу в напрямку українського
острова Тузла. Цей острів має площу 35 га, його
довжина 6,5 км, ширина – 500 м, відстань від острова до
українського берега – 4 км, до російського 5,5 км.
У цьому конфлікті, до речі, яскраво виявилися
й недоліки Будапештського меморандуму, позаяк
механізму забезпечення зазначених у ньому гарантій
2
У 1998 р. між Україною і Росією було підписано Договір
«Про економічне співробітництво і міжнародну програму розвитку
економічних зв’язків на 1998–2007 рр.».
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через проведення консультацій застосувати було просто
неможливо. Спроба України реалізувати шостий пункт
Меморандуму виявилася невдалою, позаяк тоді, як
зазначає В. Василенко, «ядерні держави–гаранти взагалі
відмовилися від проведення консультацій» [5, с. 11].
Тобто, як додає Т. Біляк, попри задекларований цим
пунктом механізм під час згаданої кризи, Україні не
вистачило політичної ваги навіть для того, щоб розпочати
процес консультацій [3].
Конфлікт набув такого загострення, що тільки втру
чання Президентів України і Росії Л. Кучми і В. Путіна
дозволило його владнати. Росія припинила будівництво
дамби за 180 метрів від острова. Наслідком твердої та
рішучої позиції Президента України Л. Кучми Російська
Федерація не лише змушена була на ціле десятиліття
відкласти свої плани щодо збройної експансії проти
України взагалі й окупації Криму зокрема. Іншим
компромісним розв’язанням «тузлинського вузла» стало
підписання 24 грудня 2003 р. Договору про співробітництво
у використанні Азовського моря і Керченської протоки
[16] – саме те, чого й прагла Москва.
Чи розв’язало це проблему? Ні. Попри те, як
вищезгадуваний Договір, як і закон РФ (№4731–1)
однозначно визначають острів Коса Тузла як частину
території України, Кремль не змінив свої наміри. Про це
свідчило й те, що 2005 р. з федерального бюджету було
виділено 110 млн. руб. на відновлення коси Тузла (після
робіт 2003–2004 рр. її довжина збільшилася удвічі), а
також заява МЗС РФ про фактичне ігнорування власного
ж закону про тимчасові кордони з державами СНД та ст.
2.3 Договору «Про дружбу,співробітництво і партнерство
між Російською Федерацією та Україною» [27]. У чому
інтерес, окрім імперських амбіцій та геополітичного
бажання контролювати Керченську протоку, внаслідок
чого Азовське море по суті перетворюється на внутрішнє
море Росії? Альтернативні джерела нафти та газу на
перспективних просторах мілкого Азово–Керченського
басейну (в акваторії Азовського моря відкрито 120 та
ких джерел), які можна дешево видобувати тощо. Ну
і ще щільніший вплив на Крим. Зрештою, окупацією
півострова у 2014 р. Росія за допомогою сили оптом
«вирішила» ці питання.
Проте чи мало б це загострення стати несподіваним
для України, коли б політики та аналітики МО України
пам’ятали про істерію щодо приналежності острова Тузла
в Росії іще у 1997 році, а також про риторику московського
політикуму з цього приводу напередодні підписання й
подальшої ратифікації у грудні 1998 р. Договору «Про
дружбу, співробітництво і партнерство» між Російською
Федерацією та Україною? І запитання це не риторичне!
Разом з тим важливо звернути увагу й на те, що того ж
2003–го року Російською Федерацією було вироблено нову
стратегію національної безпеки про право застосування
превентивного удару в разі будь–якої загрози ззовні. При
цьому серед вагомих кластерів військово–політичного
тиску й превентивної атаки ставилося завдання
домінування в СНД (а відтак і на пострадянському
просторі) та далеко за межами колишніх радянських
республік. Чи зважили на це політики України та інших
держав? Очевидно, що – ні, позаяк їх мав би застерегти й
той факт, що ще у 1993 р. Росія у своїй військовій доктрині
не підтвердила декларованого Радянським Союзом
зобов’язання не застосовувати ядерну зброю першою.
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Логіка Кремля вже тоді полягала у тому, що відмова від
застосування ядерної зброї першими суперечить головній
тезі, відповідно до котрої ця зброя розглядається не як
засіб ведення війни, а як засіб стримування можливого
агресора. Тож у зовнішньополітичній концепції від
2003 р. Москва демонстративно заявила про власне право
застосування превентивного удару без попередження
і без згоди міжнародних структур. З липня 2007 р. РФ
запровадила однобічний мораторій на виконання Договору
про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), що фактично
призвело до ліквідації найбільш дієвого механізму
контролю над звичайними озброєннями в Європі. Більше
того, до переліку завдань Стратегії національної безпеки
Російської Федерації до 2020 року, затвердженої указом
Президента РФ Д. Мєдвєдєва у травні 2009 р., між
іншими, з’явився пункт про можливість використання
енергоресурсів як засобу шантажу інших країн задля
досягнення стратегічних цілей Росії [38; 52].
Чи не зазнала на собі цієї стратегії Україна – відповідь
очевидна, як на поверхні є й факт військово–політичної
короткозорості українського державного керівництва
за усе десятиліття від 1990–го по 2010–й і в наступні
роки, обмеженість їхнього стратегічного мислення,
нездатність об’єктивно усвідомлювати реальні загрози
державній безпеці України, відсутність уміння мислити
державницькими категоріями в умовах новітніх викликів
та брак хисту пошуку і прийняття раціонально–системних
рішень на рівні політиків ХХІ століття, як у поточний час,
так і з огляду на довгострокову перспективу…
У 2009 р. напередодні 15–ї річниці Будапештського
меморандуму в українському парламенті та експертному
середовищі відбувалася дискусія щодо необхідності
ратифікації Меморандуму, надання йому статусу
політико–правового документа або прийняття іншого
документа «зобов’язуючого характеру з гарантування
безпеки України». У квітні 2009 р. голова Верховної Ради
України В. Литвин виступив за надання Будапештському
меморандуму щодо гарантій безпеки України статусу
«політико–правового документу». За словами В.
Литвина, необхідно, щоб цей документ був підписаний
«на офіційному рівні й ратифікований парламентами
відповідних країн для того, щоб ці гарантії не лише
були задекларовані, а щоб вони виконувалися». Він
переконував, що Україна повинна принциповіше
ставитися до виконання відповідних гарантій: «Україна
свої зобов’язання виконує, як, наприклад, щодо закриття
ЧАЕС, а інші високі сторони своїх зобов’язань не
виконують, або виконують їх в урізаному вигляді».
Водночас В. Литвин вважав, що прийняття «такого
документу зобов’язуючого характеру щодо гарантування
безпеки України зніме проблему щодо НАТО» [20].
27 серпня 2009 р. Тернопільська обласна рада
прийняла заяву до Президента України, прем’єр–міністра
України, спікера Верховної Ради та Посольства Російської
Федерації в Україні й зв’язку зі зверненням президента
Російської Федерації до Президента України. «Ми,
депутати Тернопільської обласної ради, висловлюємо
глибоке обурення зверненням Президента Росії Дмитра
Медведєва на адресу української влади з безпідставними
звинуваченнями. Це прояв неповаги до української нації
та інформаційна підготовка московської експансії в
Україну напередодні президентських виборів», – йшлося
у зверненні. Депутати заявляли, що «в протистоянні з
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Москвою Україна не почула жодного рішучого слова на
свою підтримку з боку інших держав–гарантів: США і
Великобританії», а також, що ці держави жодного разу не
відреагували на погрози, економічний та інформаційний
тиск на Україну з боку Кремля [41]. У зв’язку з цим,
Тернопільська облрада вимагала від влади України
заявити про розірвання Будапештського меморандуму
1994 р., відновити ядерний статус України, припинити
участь України в ЄЕП, вийти з СНД, а також вивести
російські війська з Криму. Крім того, депутати вимагали
забезпечити фінансування Збройних Сил України на рівні
4% ВВП, забезпечити негайне створення широкої мережі
резервістів і прискорити перехід армії на професійну
основу. Третім пунктом вимог було прийняття закону про
люстрацію. Тернопільська облрада також вимагала, аби
Служба безпеки України негайно здійснила перевірку
вищих посадових осіб України та керівництва політичних
сил на причетність до співпраці зі спецслужбами
Російської Федерації.
1 вересня 2009 р. ідею перегляду Будапештського
меморандуму підтримав Президент В. Ющенко під час
візиту до Чернівців. «Ці договори, які ми підписували
15 років тому, потрібно замінити двосторонніми до
говорами з країнами–гарантами», – зазначив Президент і
додав, що з США подібний договір уже підписано [58].
Зміст додаткових гарантій, які Україна хотіла б отримати
від держав, які підписали Будапештський меморандум,
В. Ющенко не деталізував, але підкреслив, що найкращим
варіантом для Києва було б приєднання до системи
колективної безпеки. Утім, далі слів справа так і не дійшла.
У вересні 2009 р. екс–секретар Ради національної
безпеки і оборони України В. Горбулін і доктор
політичних наук О. Литвиненко наголосили, що Україні
варто скликати міжнародну конференцію для підготовки
договору про гарантії безпеки та заміни Будапештського
меморандуму. «До участі у конференції варто запросити
всі держави–гаранти, а саме – США, РФ, КНР, Францію,
Великобританію, а також інші впливові держави,
насамперед Німеччину», – зазначали фахівці [57]. Вони
наполягали на необхідності трансформування Мемо
рандуму в багатосторонній юридично зобов’язуючий
міжнародний договір [21]. Утім, розмови так і залишилися
розмовами й на практиці жодних трансформацій не
відбулося, перш за все, вочевидь, через відсутність
політичної волі серед керівництва України і, перш за все,
Президента України В. Ющенка.
Тим не менш, слід визнати, що сьогодні більшість
експертів у безпековій галузі схиляються до думки,
згідно з якою Будапештський меморандум необхідно
трансформувати в юридично обов’язковий договір із чітким
механізмом реалізації його положень, бо він виявився
нездатним гарантувати територіальну цілісність та безпеку
України. Це завдання могло б бути імплементовано на
двосторонній основі: шляхом укладення угод про гарантії
безпеки на кшталт договорів, підписаних між США й
такими державами як Ізраїль, Корея та Японія. Зокрема,
Україна могла б юридично закріпити ці домовленості з
державами–гарантами своєї безпеки за Будапештським
меморандумом (США, Великою Британією, Францією
та Китаєм) як у багатосторонньому форматі, так і окремо
на двосторонньому рівні. До такого договору можна було
б внести й положення щодо різноманітних технічних
питань, пов’язаних із безпекою, механізму гарантування
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безпосередньо безпеки України, а також глобальної та
європейської систем безпеки [35].
Проте у тогочасній Україні політики й надалі
продовжували нехтувати питаннями національної безпеки
й виробленням її реалістичної стратегії. Тим часом у
квітні 2010 р. Росія і США підписали в Празі Договір
про скорочення ядерної зброї та її носіїв, обидві держави
заявили про гарантії безпеки для України. Невдовзі, під час
роботи у Вашингтоні Міжнародної конференції з ядерного
роззброєння Президент України В. Янукович зробив
заяву про згоду України позбутися високозбагаченого
урану (приблизно 100 кг). Така позиція українського
керівництва знайшла досить схвальні відгуки як у членів
конференції, так і у світової громадськості. Подальшим
кроком у політиці В. Януковича у напрямку зближення з
Росією була зміна проєвропейського стратегічного курсу
й згортання шляху до інтеграції країни у Атлантичну
систему безпеки та НАТО, коли у червні 2010 р. Україна
оголосила про свою позаблокову політику. Таким чином
Київ відмовився від євроатлантичної інтеграції при
декларативному збереженні курсу на євроінтеграцію.
У 2010 р. було прийнято ще одне рішення, яке
безпосередньо стосувалося питання національної
безпеки і оборони. У липні Верховна Рада України з
цього приводу прийняла спеціальну заяву і постанову,
згідно з якою Кабінет Міністрів був зобов’язаний у
тримісячний термін розробити і запропонувати проект
міжнародно–правового документа, який зміцнював би
міжнародно–правові гарантії безпеки України в контексті
Будапештського меморандуму 1994 року. Від опозиційних
політиків лунали заклики в односторонньому порядку
денонсувати Угоду, зокрема, під час Кримської кризи.
19 червня 2013 р. проект закону про денонсацію Угоди
підтримали 152 народні депутати; 21 березня 2014 року
у Верховній Раді повторно було зареєстровано закон про
денонсацію Харківських угод. Утім, практичного втілення
такі рішення так і не набули.
Загалом же Україна як держава та її національна безпе
ка були захищені і гарантовані не лише Будапештським
меморандумом, а й низкою важливих міжнародно–
правових актів, а саме: Статутом ООН; Декларацією про
принципи міжнародного права, що стосуються дружніх
відносин та співробітництва між державами відповідно до
Статуту Організації Об’єднаних Націй [10]; Гельсінкським
заключним актом 1975 р. (Заключний акт Наради з
безпеки та співробітництва в Європі) [15] та десятком
інших основоположних документів ОБСЄ; Угодою про
створення СНД від 8 грудня 1991 р.; Декларацією про
дотримання суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканності кордонів держав–учасниць СНД від
15 квітня 1994 р.; Тристоронньою заявою щодо гарантій
безпеки України Президентів США, РФ та України
від 14 січня 1994 р.; рамковим Договором про дружбу,
співробітництво і партнерство між Україною та РФ від
1997 р.; іншими українсько–російськими двосторонніми
договорами й домовленостями, про які йшлося вище;
Договором нерозповсюдження ядерної зброї; Хартією
Україна–США про стратегічне партнерство від 19 груд
ня 2008 р. та іншими міжнародними документами і
навіть Основоположним актом про взаємні відносини,
співробітництво
та
безпеку
між
Організацією
Північноатлантичного договору та Росією, який було
підписано в 1997 р. в Парижі лідерами країн НАТО
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й Президентом РФ Б. Єльциним. Цей документ було
спрямовано на розбудову «міцного та всеохоплюючого
миру в Євроатлантичному регіоні», у ньому зафіксовано
вимоги та зобов’язання поважати суверенітет і
територіальну цілісність усіх країн, не застосовувати силу
чи загрозу силою.
4 грудня 2009 р. у Спільній заяві Президентів Росії та
США було також підтверджено позицію щодо незмінності
гарантій, зафіксованих у Будапештському меморандумі.
Такі гарантії з боку Росії неодноразово було підтверджено
в офіційних заявах керівництва МЗС РФ, зокрема у квітні
2010 року.
На початку 2014 року Російська Федерація, розпо
чавши віроломну війну проти України, порушивши не
лише українсько–російські обопільні угоди і договори, а
й власне законодавство та низку міжнародно–правових
актів, перед усім людством затаврувала себе як держава–
агресор і як країна–загарбник, а її політичне керівництво
остаточно виявило себе як угруповання міжнародних
злочинців і спонсорів світового тероризму.
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Спортивно–оздоровчий туризм у світі й Україні:
соціальний та економічний аспекти
Здійснено порівняльний аналіз розвитку спортивно–оздоровчого туризму
в світі та Україні. Підкреслено не лише велике соціальне значення (що
випливає з його назви), а й економічну ефективність цього різновиду туризму.
Відзначено значне зростання популярності спортивно–оздоровчого туризму
у світі (насамперед, у США, Західній Європі, Китаї), а також недостатню
його розвиненість в Україні. Визначено труднощі, з якими зіткнувся в своєму
розвитку спортивний туризм у нашій країні (економічні проблеми розвитку
суспільства, майже повна відсутність державної та громадської підтримки
цього виду туризму, недосконалість, а в окремих випадках і відсутність сучасної
нормативно–правової, методичної та інформаційної бази, яка б враховувала
його реалії, внутрішні організаційні проблеми в самому туристсько–
спортивному русі, що накопичились за останні роки). Окреслені шляхи розвитку
вітчизняного спортивно–оздоровчого туризму.
Ключові слова: спортивно–оздоровчий туризм, пішохідний туризм, водний
туризм, велосипедний туризм, спелеотуризм, гірськолижний туризм, здоров’я,
комерційний потенціал, США, Європа, Китай, Україна.

Протягом кількох останніх десятиліть у всьому світі
спостерігається швидке зростання популярності туризму.
Стрімке зростання питомої ваги міського населення і
процеси урбанізації збільшують потребу в активному
відпочинку, у зміні умов життя для зняття фізичної
перевтоми і нервових перевантажень. Дослідження
медиків та урбоекологів дають підстави говорити про
певну генетичну обумовленість туризму як «поклику
генів» урбанізованої людини до хоча б тимчасового
повернення до умов первинної природної екологічної
ніші. Потяг до подорожей в людини був завжди.
У межах вітчизняної туристичної галузі чітко
визначився окремий вид діяльності – оздоровчо–
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спортивний (спортивно–оздоровчий) туризм (СОТ).
Цей унікальний сегмент туризму виник на самодіяльних
засадах з ініціативи туристів–аматорів. Він поєднує в собі
спорт і відпочинок, виховує патріотизм і національну
самосвідомість.
Як слушно зазначають В. Федорченко і Т. Дворова,
оздоровчо–спортивний туризм має не лише велике
соціальне значення, а й економічну ефективність.
Фахівці підрахували, що людина, яка активно займається
оздоровчо–спортивним туризмом, щороку заощаджує для
державного бюджету кошти, еквівалентні майже 400 дол.
США (виплати з фонду соціального страхування на
лікування, непрацездатність, оздоровлення тощо), тоді як
держава витрачає на це лише 1 дол. США за рік [6, с. 12].
В результаті дослідження, здійсненого Т. Гриньовою
і К. Мулик, вони отримали дані, які свідчать, що заняття
спортивним туризмом у цілому мають позитивний вплив
на розвиток фізичних якостей дітей, проте різні види
туризму мають неоднаковий вплив на них. Так, швидкість,
спритність і швидкісно–силові якості найбільше
покращуються під впливом занять велосипедним
туризмом, сила – під впливом занять водним туризмом,
гнучкість – під впливом занять пішохідним туризмом. Тому
для кращого розвитку усіх фізичних якостей необхідно, на
їхню думку, поєднувати засоби тренувань з різних видів
туризму [3, с. 15].
За комплексом природних умов і ресурсів Україна має
всі можливості для розвитку найрізноманітніших видів
активного відпочинку. Особливо великі перспективи
не тільки національного, а й світового масштабу має
пішохідний туризм (Крим, Карпати, Поділля), водний
(річки, озера, моря), велосипедний (гори і височини
країни), спелеотуризм (Поділля і Крим), гірськолижний
туризм (Карпати і Крим). Проте ці можливості поки
що використовуються в нашій країні неповною мірою.
Вважаємо, що для пожвавлення цього важливого виду
туризму потрібно використовувати зарубіжний досвід
розвитку спортивно–оздоровчого туризму.
Значний внесок у дослідження теми належить таким
провідним українським і зарубіжним науковцям, як
А. Александрова, І. Афанасьєв, М. Біржаков, О. Булашев,
Ю. Грабовський, Т. Гриньова, Т. Дворова, В. Дехтяр,
О. Дмитрук, О. Король, К. Мулик, П. Масляк, Б. Моргунов,
Л. Нікішин, І. Петрова, В. Руденко, В. Сенін, Я. Серкіз,
О. Скалій, Т. Скалій, В. Соколов, В. Стафійчук, Л. Усти
менко, В. Федорченко, С. Фокін, Н. Фоменко, В. Цибух,
Ю. Щур та ін.
Не викликає сумніву той факт, що спортивно–
оздоровчий туризм впливає на такі ключові галузі
економіки, як транспорт і зв’язок, будівництво,
сільське господарство, виробництво товарів народного
споживання й інші, тобто виступає своєрідним
каталізатором
соціально–економічного
розвитку.
Туризм взагалі й спортивний та оздоровчий зокрема
став одним найприбутковіших видів бізнесу у світі. За
даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він
використовує приблизно 7% світового капіталу, з ним
зв’язане кожне 16–е робоче місце, на нього доводиться
11% світових споживчих витрат і він дає 5% всіх
податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий
економічний ефект функціонування індустрії спортивного
туризму. Розвинутий оздоровчий туризм називають одним
з головних феноменів XX століття.
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За видами спортивно–оздоровчий туризм поділяється
на: пішохідний, гірський, водний, лижний, спелеотуризм,
велосипедний, вітрильний, авто–, мототуризм, кінний
та їх поєднання. В останній час зростає популярність
нових напрямів спортивно–оздоровчого туризму –
екстремального, пригодницького, наддалеких вітрильних
та інших подорожей, проведення комбінованих за видами
туризму походів.
За віковою ознакою спортивно–оздоровчий туризм
включає: дитячий, юнацький, молодіжний, дорослий,
серед літніх, сімейний, різновіковий.
Спортивно–оздоровчий туризм за своїми цілями може
мати спортивну, пізнавальну, навчальну, дослідницьку,
екологічну спрямованість і їх поєднання [4, с. 28].
За типом заходів СОТ реалізує свої цілі при організації
та проведенні: подорожей, спортивних походів, змагань,
зльотів, експедицій, екстремальних спортивних турів,
спортивно–туристських шкіл з підготовки гідів та
інструкторів спортивного туризму.
Західна Європа залучає близько 65% іноземних
туристів. Розвитку міжнародного спортивно–оздоровчого
туризму в регіоні сприяють природні фактори: мозаїчність
ландшафтів, сполучення прибережних регіонів і гірських
пейзажів. Закордонна Європа – основний спортивно–
оздоровчий туристичний район миру. На початку 60–х
років його частка у світових туристичних потоках
перевищувала вже 60%, а до початку 90–х років,
незважаючи на конкуренцію з боку США, Австралії,
багатьох країн, вона зросла до 65–70% [1, с. 143].
Стійкі туристські потоки привели до поступового
формування в межах Західної Європи досить чітко
виражених
туристсько–рекреаційних
районів,
де
спеціалізація на туристських функціях є або визначальною,
або однією з важливіших.
Серед районів гірського туризму перше місце
займають Альпи. Щорічно його відвідують від 80 до 150
млн. чоловік. Нині Альпи – типовий район спортивного
та оздоровчого туризму, який працює цілий рік: на висоті
до 500 м переважає піший туризм, від 1000 до 2000 м –
гірськолижний, а від 2000 до 3000 м – гірськолижний
спорт і альпінізм. Основними спортивно–оздоровчими
туристськими країнами цього регіону були й залишаються
Швейцарія, де доходи від туризму забезпечують 8% ВВП,
і Австрія (12%). З німецьких гірськолижних курортів
можна назвати Оберхоф і Обервізенталь [5, с. 198].
Серед напрямків розвитку організації рекреаційної
діяльності в Європі загалом можна виділити наступні:
розвиток транспортної інфраструктури і готельного
бізнесу, залучення інвестицій до туристичної сфери,
підвищення соціально–політичної культури, організація
місць відпочинку та дозвільної діяльності відпочиваючих
(розвиток спортивно–оздоровчих та санітарно–курортних
центрів, наприклад, таласотерапії), підвищення еколо
гічної безпеки країни, організація спортивно–оздоровчої
діяльності (велоспорт, гольф, гірськолижний спорт,
серфінг тощо), розширення рекреаційної зони країни.
Аналізуючи розвиток спортивно–оздоровчого туриз
му в країнах Америки, можна виділити наступні регіони:
США, Центральноамериканський та Південноамери
канський макрорайони.
Зокрема, у США за останні 25 років прокотився
шквал «оздоровчих бумів», які спричинили активізацію
оздоровчого бізнесу, активну участь в якій бере держава
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(Президентська рада, державні департаменти освіти,
парків, державна агенція активного відпочинку при
департаменті внутрішніх справ, державна агенція охорони
здоров’я та ін.). США вважають батьківщиною багатьох
екстремальних видів спорту (паркур, скейтбордінг,
BMX (БіЕмІкс, абревіатура від «bicycle moto extreme»),
велотріал, роликовий спорт, скелелазіння та ін.) [8, с. 89].
Рекреаційно–туристичні послуги в Карибському
регіоні постійно диверсифікуються, але на сьогодні
основними видами туризму тут є пляжний, активний,
екскурсійний, оздоровчий, екологічний, діловий, а також
морські круїзи і весільні подорожі.
До пляжного відпочинку в острівних країнах
додається безліч активних розваг, від сафарі у джунглях
до глибоководної рибалки. Нині відбувається швидка
диверсифікація екскурсійно–туристичної діяльності в усіх
можливих напрямах. Лідирує тут невеликий Барбадос.
На острові здійснюють екскурсії морем на яхтах і
підводних човнах, пропонуються екскурсійні польоти на
вертольотах, відвідування гроту Харрісона з карстовими
печерами, сталактитами та сталагмітами тощо.
Швидкими темпами в Карибському басейні роз
вивається дайвінг. Підводний світ місцевих коралових
рифів дуже цікавий. Особливістю регіону є надзвичайно
привабливі підводні печери і гроти, а також можливість
занурення до багатьох затонулих тут кораблів. Узбережжя
Карибського моря вважається однією з найкращих
світових зон віндсерфінгу.
Аналізуючи Південноамериканський регіон, можна
виділити найбільшу країну – це Бразилія, яка нині
перетворилася на країну екстремальних видів туризму.
Спортивний туризм у країні базується як на зростаючій
інфраструктурі індустрії спорту, так і на наявних
природних умовах і ресурсах. Природні умови і ресурси
сприяють вітрильним перегонам, віндсерфінгу, риболовлі,
мисливству тощо.
В Азійському макрорегіоні слід виділити Китай –
єдину країну в світі, розташовану в зоні шести кліматичних
поясів. З них помірний, помірно–теплий і субтропічний
пояси займають більшу частину Китаю і це – ідеальні
умови розвитку усіх видів спортивно–оздоровчого
туризму в цьому регіоні: пішохідного, лижного, водного
і, особливо, – гірського, що зумовлено наявністю у країні
унікальних гірських масивів, які дають можливість
здійснювати гірські маршрути від простих до найвищих
категорій складності.
Уся країна, особливо її східна частина, має досить густу
мережу автомобільних доріг різного класу, що важливо
й для автомототуризму і для розвитку велосипедного
туризму [2, с. 394].
Впровадження СОТ в країні органічно вписується в
основні положення «Концепції розвитку фізичної куль
тури і спорту в Китаї до 2010 року» – охопити до 40% насе
лення країни фізичною культурою і спортом і здійснити
комплексні заходи для зміцнення здоров’я громадян усієї
країни. Здійснені заходи вже дали вагомі результати – КНР
поступово стає світовим сортивним лідером.
Аналіз регіонального розвитку спортивно–оздо
ровчого туризму в Україні показав, що практично в
усіх куточках країни є умови для його розвитку, проте
в кожному з них є переваги для активізації якогось
певного виду: для вітрильного туризму – береги
Дніпра і узбережжя Азовського та Чорного морів,
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спелеологічного – Поділля, Буковина, Причорномор’я
та Гірський Крим, гірськолижного туризму – Карпати
(Буковель, Яблуниця, Славське, Драгобрат, Боржавські
полонини, гори Красія, Вишків та ін.). Для пішохідного і
велосипедного туризму умови існують практично всюди.
Підсумовуючи дослідження, можна дійти наступного
висновку – найбільш розвинений регіон в Україні для
занять спортивно–оздоровчим туризмом – Карпати, де
набули розвитку всі його види. Це пов’язано перш за все
із природно–кліматичними умовами, та різноманіттям
ландшафту.
В останні роки й у Україні стали приділяти більше
уваги розвитку спортивно–оздоровчого туризму. Однак,
на сьогодні, незважаючи на наявні потенційно великі
можливості, свою соціальну і економічну значущість,
спортивно–оздоровчий туризм в Україні розвинутий
недостатньо. Труднощі, з яким зіткнувся в своєму
розвитку спортивний туризм, в першу чергу, пов’язані з
економічними проблемами розвитку суспільства, а також
з майже повною відсутністю державної та громадської
підтримки цього виду спорту, недосконалістю, а в окремих
випадках і відсутністю сучасної нормативно–правової,
методичної та інформаційної бази, яка б враховувала
його реалії, а також внутрішніми організаційними
проблемами в самому туристсько–спортивному русі, що
накопичились за останні роки [7, с. 108].
До вирішення проблем організації спортивно–
оздоровчої діяльності в туризмі повинні докласти
зусилля державні установи і громадські організації,
приділивши увагу проблемі збереження й зміцнення
здоров’я, причому основний акцент має робитися на
зміні способу життя. Поняття «здоровий спосіб життя»
включає ряд компонентів, основною серед яких є рухова
активність. Якщо в людини не сформована потреба в
підвищенні рівня рухової активності, заняттями фізично–
оздоровчими та спортивними вправами, то всі зусилля
держави, спрямовані на розвиток масової фізичної
культури та пропаганди спортивно–оздоровчої роботи,
будуть залишатися марними. У даній ситуації на перший
план виходить робота із суспільною думкою, тому що
саме вона є визначальною у формуванні поглядів, звичок,
ціннісних установок окремо взятого індивіда.
Аналіз фахової літератури засвідчив недостатню
теоретичну та наукову розробку питань управління
та організації пропаганди і реклами. Контент–аналіз
обласних періодичних видань виявив значну кількість
друкованих матеріалів інформаційного характеру
і недостатність публікацій методичного, освітньо–
виховного змісту. Ефективні пропаганда та реклама є
запорукою масового залучення населення до спортивно–
оздоровчих занять. Зазначена діяльність входить до
функціональних обов’язків фахівців, що обіймають різні
посади в системі спортивного руху.
Отже, на підставі аналізу отриманих результатів, буде
доцільним надати рекомендації для керівників засобів
масової інформації та журналістів спортивної тематики:
засоби масової інформації, зокрема преса, повинні брати
участь у розробці, організації та висвітленні різноманітних
масових заходів, змагань, спрямованих на залучення
населення до активних занять спортивно–оздоровчою
культурою та туризмом.
Щодо використання зарубіжного досвіду організації
спортивно–оздоровчої діяльності в туризмі України, слід
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насамперед взяти до уваги досягнення міжнародного руху
«Спорт для всіх», мета якого – залучення якомога більшої
кількості населення різних країн до систематичних занять
фізичними вправами для оздоровлення та активного
відпочинку; розвити клубну структуру на кшталт такої,
що впроваджена у США; в нагоді може стати й китайська
«Програма розвитку спортивно–оздоровчого туризму»,
яку треба адаптувати до вітчизняних реалій, та ін.
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Fitness tourism in the world and Ukraine:
the social and economic aspects
This article provides a comparative analysis of the development of sport tourism
in the world and Ukraine. Highlighted are not only great social importance (as the
name implies), but the cost–effectiveness of this kind of tourism. Considerable growth
in popularity of sports and health tourism in the world (especially in the US, Western
Europe, China) and its lack of sophistication in Ukraine. Determined difficulties
encountered in its development of sports tourism in our country (the economic problems
of society, the almost complete absence of the state and public support for this type
of tourism, inadequate, and in some cases, lack of modern legal, methodological and
information base, which it takes into account the realities of internal organizational
problems in the tourism and sports movement that have accumulated in recent years).
The ways of development of national sports and health tourism.
Keywords: sports tourism, hiking, water tourism, cycling tourism, speleotourism,
skiing, health, commercial potential, USА, Europe, China, Ukraine.
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Стратегії розвитку інформаційної політики
в Україні
В умовах глобалізації, зростання ролі інформації, її вільної циркуляції
всередині держави та поза її межами надзвичайної актуальності набуває
проблема впровадження дієвої державної інформаційної політики. У статті
розкрито сутність інформаційної політики, аналізується її сучасний стан,
зазначаються проблеми в інформаційній сфері держави, проаналізовано
концепції інформаційної політики, що формується в умовах глобалізації,
характеризуються основні напрями розвитку та шляхи вдосконалення
інформаційної політики України. Сформульовано два основні підходи до
осмислення поняття «інформаційна політика». Державна інформаційна
політика
повинна
стимулювати
зростання
виробництва
засобів
інформатизації, телекомунікації, інформаційних продуктів і послуг і водночас
платоспроможний попит на них. Безперечно, в Україні практична реалізація
державної інформаційної політики в сучасних умовах вимагає широкої
психологічної кампанії з підтримки її основних положень громадськістю,
роз’яснень її соціальної спрямованості та доведення її обґрунтованості.
Ключові слова: державна інформаційна політика, інформаційна безпека,
інформаційний простір, інформаційне суспільство, інформаційне право, захист
даних.

У сучасному суспільстві інформація займає про
відне місце та вважається визначним стратегічним
ресурсом. Саме в умовах глобалізації зростання ролі
інформацій, її вільного кругообігу в державі, а також і
поза її межами актуальним стає питання впровадження
дієвої державної інформаційної політики. Дослідження
даної теми в Україні та стратегії її розвитку є особливо
актуальним в наш час, оскільки інформаційна галузь
належить до стратегічних інтересів будь–якої країни.
В сучасному світі від розробки та реалізації ефективної
політики в інформаційній сфері великою мірою
залежить майбутнє становище країни. На сьогодні
Україна переходить від індустріального суспільства до
інформаційного. У розвинутих країнах світу виділяється
велика кількість коштів для забезпечення похвальної
репутації країни, а також на розвиток і становлення
інформаційного середовища країни [4, c. 25]. В нашій
країні дана галузь перебуває ще на стадії розвитку.
Існує необхідність дослідження та вивчення даної
інформаційної сфери України, а також застосувати певні
заходи для відновлення та вдосконалення інформаційного
середовища та встановлення національного законодавства
у відповідність зі світовими нормами.
Сьогодні в Україні сформульовано й законодавчо
закріплено основні принципи, завдання та стратегічні
напрями державної інформаційної політики, сформовано
державні інститути відповідної компетенції, ухвалено
цілу низку концепцій, програм і планів дій. Проте
інформаційна політика держави характеризується
різноспрямованістю, нескоординованістю діяльності
різних відомств, непослідовністю та непрозорістю
в реалізації запланованих заходів. Зважаючи на ці
обставини, Україну не можна віднести до інформаційно
незалежних держав.
Мета даної статті – дослідити стратегії розвитку
інформаційної політики в Україні. Завдання статті –
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розкрити сутність інформаційної політики, дати аналіз
концепції інформаційної політики, що формується в
умовах глобалізації та проаналізувати основні напрями
розвитку інформаційної політики.
Аналізуючи дослідження даної проблеми можна ска
зати, що наприкінці минулого століття почали приділяти
значну увагу дослідженню стратегій інформаційного
суспільства, аналізу інформаційної політики різних країн
відомі зарубіжні дослідники П. Власов [3], М. Кастельс
[7], М. Маклюен [10], та багато ін. Усвідомлення того,
що стан і темпи впровадження новітніх інформаційних
технологій в Україні не відповідають світовим тенденціям
розвитку, спонукало вітчизняних учених, дослідників і
законотворців до комплексного аналізу законодавчого
досвіду демократичних держав і власного законодавства.
Тож над розробкою основоположних засад національної
інформаційної політики з кінця 90–х рр. ХХ ст. працюють
авторитетні вітчизняні дослідники О. Гриценко [2],
О. Зернецька [6], О. Литвиненко [8], Є. Макаренко [9] та
інші.
Вчені розглядали стан та наявні труднощі форму
вання інформаційної політики країни, основні принципи
по її втіленню в життя, відкривали практичні основи
реалізації права людей на інформацію, форми і методи
застосування інформаційного простору з метою впливу на
формування соціально–політичної ситуації в країні і тому
подібне.
Варто зазначити, що будь–який з авторів висловлює
свою, індивідуальну точку зору щодо пояснення поняття
«інформаційна політика». І все ж можна сформулювати
два основні підходи до його осмислення: інформаційна
політика у вузькому і в широкому значенні.
Представники першого підходу, розкриваючи зміст
державної інформаційної політики, розглядають її як
сукупність напрямів і методів діяльності держави з
одержання, застосування, поширення та зберігання
інформації. Таке значення суті інформаційної політики
країни представлено вченими, які працюють в області
інформаційного права, юридично закріпленого Законом
України «Про інформацію» (1992 р.) [5, c. 7]. Ми ж
вважаємо, що зведення інформаційної політики лише до
збору, застосування і збереження інформації дуже звужує
її як об’єкт дослідження.
В. Пашкова розглядає інформаційну політику як
сукупність законів і положень, присвячених створенню,
виробництву, збору, зберіганню і організації поширення
інформації та доступу до неї. Дослідниця вважає, що
основне значення інформаційної політики полягає в
тому, що вона «впливає на шляхи, якими окреме особа
і суспільство в цілому робить суспільно–політичний,
економічний і соціальний вибір» [11, c. 4]. У цьому
визначенні враховано важливу складову державної
інформаційної політики – забезпечення права кожної
людини на інформацію, що є важливою ознакою правової
демократичної держави. В основу інформаційної
діяльності в демократичних державах покладена теорія
інтелектуальної свободи.
Розвинені країни сьогодні рухаються по шляху
цілеспрямованого правового впорядкування відносин
в державному інформаційному просторі, приймають
потрібні законодавчі акти, перебудовують діяльність
органів державної влади, які відповідають за створення і
реалізацію інформаційної політики.
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До ключових напрямів європейської інформаційної
політики відносять забезпечення доступу до інформації;
створення національного інформаційного потенціалу;
застосовування інформаційних ресурсів в державних
інтересах; створення загальної системи охорони
інформації; сприяння міжнародному співробітництву
в галузі комунікацій і інформації; забезпечення
інформативного суверенітету країни; вдосконалення
інформаційної інфраструктури [9, c. 56].
Інформаційна
політика
України
визначається
Конституцією України (1996), Законами України «Про
наукову і науково–технічну діяльність» (1991), «Про
інформацію» (1992), «Про авторське право та суміжні
права» (1993), «Про телебачення і радіомовлення» (1995),
«Про Концепцію Національної програми інформатизації»
(1998), «Про основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–2015 роки» (2007), а також
іншими чинними нормативними актами загального і
спеціального змісту, в яких визначено співвідношення
міжнародних норм і національних пріоритетів.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про інформацію»,
державна інформаційна політика – це сукупність
основних напрямів і методів діяльності держави з
одержання, застосування, поширення та зберігання
інформації [5]. Ключовими напрямами і принципами
інформаційної політики в Україні є забезпечення
доступу людей до інформації, створення державних
систем і мереж інформації, поліпшення матеріально–
технічних, фінансових, організаційних, правових і
наукових основ інформаційної діяльності, допомога
міжнародному співробітництву в галузі інформації і
гарантування інформаційного суверенітету України,
сприяння задоволенню інформаційних потреб українців
за кордоном.
Державну інформаційну політику розробляють і
виконують органи державної влади загальної компетенції,
а ще належні органи спеціальної компетенції. На
сьогоднішній
день
формування
інформаційного
середовища визначено комплексом новітніх досягнень
в області стрімкої зміни інформаційно–комп’ютерних
технологій, переведення інформації в числовий формат,
створення міжнаціональних інформаційних потоків,
високе суперництво серед провідних виробників,
їх об’єднання та дезінтеграція [14, c. 225–244].
Інформація нині стала рушійною силою суспільства.
Постіндустріальні країни по–іншому відносяться до
інформації, розуміючи, що будь–яка дипломатична,
фінансова, військова дія обов’язково має інформаційні та
психологічні наслідки.
Всі країни проходять шлях від аграрного до
індустріального суспільства, а потім – до інформаційного.
Важелями дії (виробничими силами, ключовими
елементами) на кожному з даних етапів є принципово
різні складові. На першому – земля, на іншому – машинки,
на третьому – інформація. В інформаційному суспільстві
найбільша чисельність людей зайнята обробкою і
породженням інформації. Зараз людство увійшло саме
в інформаційну цивілізацію. В результаті країни мають
всі шанси існувати за рахунок вироблення і реалізації
інформації (наприклад Японія) [3, c. 93].
Інформаційна безпека полягає в аналізі загроз, які
можуть виникнути в інформаційній сфері та створенні
умов для запобігання їх походження. В першу чергу це
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стосується різних технічних якостей передачі і обробки
інформації. Зараз в Україні розробляється теорія державної
інформаційної політики, а ще концепція інформаційної
безпеки [13]. Європейський Союз додатково прийняв
величезну кількість документів згідно переходу до
інформаційного суспільств.
Дієва інформаційна інфраструктура є запорукою
розвитку будь–якої держави, так як вона дозволяє
різко зменшити час на винесення і дискусії нових ідей,
проектів, людей, дозволяє розробляти більш ефективну
галузь економіки –економіку інформації, економіку по
виробництву нових знань, орієнтує країну на той же шлях
розвитку, згідно з яким йде зараз все людство.
Інформаційна інфраструктура дає змогу різко
вдосконалювати економіку інформації, зменшувати час на
винесення та обговорення нових ідей, проектів, людей, а
також сприяє підвищенню рівня комплексного розвитку
регіонів країни, ефективності суспільного виробництва.
А тим самим, здатна посприяти державі у вирішенні
багатьох політичних, економічних і соціальних завдань.
В основі створення, обробки і поширення інформації
лежать системи, які представляють головні суспільні
інфраструктури співтовариства. Інформаційна індустрія
трактується як основний стратегічний чинник конкуренції
і провідний сектор державної економіки [1].
Державна інформаційна політика – це сукупність
основних напрямів і методів діяльності держави з
одержання, застосування, поширення та зберігання
інформації. Ключовими напрямами і методами державної
інформаційної політики України є забезпечення
доступу громадян до інформації, створення державних
систем і мереж інформації, покращення матеріально–
технічних, фінансових, організаційних, правових і
наукових основ інформаційної діяльності, забезпечення
ефективного застосування інформації, забезпечення
постійному оновленню, збагаченню та зберіганню
державних інформаційних ресурсів, створення загальної
системи охорони інформації, допомога міжнародному
співробітництву в галузі інформації і гарантування
інформаційного
суверенітету
України,
сприяння
задоволенню інформаційних потреб закордонних
українців [5].
Державна інформаційна політика в умовах глобаліза
ції повинна відображати і врахувати більшість інтересів
громадян, громадських організацій, регіональних
і міських органів влади, державних організацій та
комерційних
структур.
Державна
інформаційна
політика України, як країни, розміщеної на великому
геополітичному просторі, зобов’язана брати до уваги
різні рівні соціально–економічного, науково–технічного
і культурного розвитку регіонів країни [4, c. 155]. Звідси
виникає потреба активної участі всіх зацікавлених людей і
структур в конкретизації, розвитку та реалізації державної
інформаційної політики. Як показує аналіз, державна
інформаційна політика в умовах глобалізації представляє
собою сукупність цілей, що відображають національні
інтереси України в інформаційному середовищі,
стратегічних напрямів їх досягнення (завдань) і
систему заходів їх реалізації. Основою цього переходу є
створення одного інформаційного телекомунікаційного
простору країни як основи вирішення завдань соціально–
економічного, політичного і культурного розвитку країни
та забезпечення її безпеки.
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Головними завданнями державної інформаційної
політики в умовах глобалізації є модернізація інфор
маційно–телекомунікаційної інфраструктури, розвиток
інформаційних, телекомунікаційних технологій, ефек
тивне створення і впровадження інформаційних ресурсів
і забезпечення широкого, вільного доступу до них,
забезпечення людей суспільно важливою інформацією
і формування незалежних засобів масової інформації,
підготовка людини до життя і роботи в інформаційному
столітті, створення необхідної нормативно–правової бази
побудови інформаційного суспільства [14, c. 127].
Основним засобом, що забезпечує функціонування
інфраструктури та взаємодія суб’єктів одного інформа
ційно–телекомунікаційного простору є інформаційні і
телекомунікаційні технології, що забезпечують створення
інформації, її поширення і застосування. Досягнення цілей
державної інформаційної політики потребує розвитку і
вдосконалення системи всезагальної освіти і професійної
підготовки співробітників, що забезпечують повноцінне
життя і ефективну активність людини в інформаційному
суспільстві XXI століття [7, c. 305–320].
Для України принципово важливим є поліпшення
всіх типів інфраструктур суспільного виробництва, в
контексті яких особливе місце належить інформаційно–
телекомунікаційній інфраструктурі, покликаної забез
печити створення єдиного інформаційного простору,
спрямованого на поглиблення процесів інформаційної
та економічної інтеграції країн СНД, послідовного
входження України в Європейську і глобальну інфор
маційну інфраструктуру. На сьогодні Україна не володіє
достатніми засобами і виробничими можливостями
для самостійного створення і розвитку інформаційно–
телекомунікаційної інфраструктури і покликана залучати
для цього капітали, техніку і технології розвинених держав
[4]. Така ситуація потребує розробки відповідальної
державної інформаційної політики, спрямованої на
пріоритетне формування та охорону інформаційно–
телекомунікаційних технологій країни в умовах широкого
впровадження інформаційних і телекомунікаційних тех
нологій.
В Україні відсутнє правове регулювання функціо
нування міжнародних інформаційних систем, однією з
яких є мережа Інтернет. Продовжує зберігатися недостача
правового регулювання питань інформаційної безпеки,
що, в свою чергу, породжує нові виклики і загрози
національній безпеці України. Особливо ситуація
загострюється під час міжнародного інформаційного
обміну через глобальні соціальні мережі, що збільшує
вплив електричних і друкованих ЗМІ на соціально–
політичне та культурне життя країни, моральне стан
суспільства тощо [12, с. 62].
Дуже важливо створити основу для формування
стабільного і безпечного інформаційного простору в
Україні, а також потрібні умови для його інтеграції в
світовий інформаційний простір. Держава повинна
виконувати заходи щодо забезпечення інформаційної
безпеки особистості, суспільства і країни, приділяти
увагу суттєвому розширенню списку вітчизняних
інформаційних послуг для населення, забезпеченню
правового регулювання відносин у національній
інформаційній сфері. В рамках державної інформаційної
політики важливо зосередити увагу на формуванні в
середовищі користувачів таких загальнообов’язкових
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норм поведінки, як інформаційна культура та
відповідальне ставлення до застосування інформаційного
простору. Здійснення цих завдань передбачає поліпшення
системи управління всіма видами інформаційних ресурсів
та інформаційно–телекомунікаційною інфраструктурою,
надання державної підтримки процесу формування
ринку інформаційних технологій, засобів та продукції.
Подальшого вдосконалення потребують форми і напрями
співпраці країни з електронними та друкованими ЗМІ.
В Україні ще не сформована єдина теорія державної
інформаційної політики, а український інформаційний
законодавство знаходиться на початковій стадії
формування [4, c. 45]. Тому першочерговий інтерес
державної влади має бути звернена на труднощі розробки
концептуальних основ законодавства з урахуванням
основних особливостей сучасного етапу розвитку
української державності.
Сьогодні найбільш гострою проблемою в Україні
є відсутність у переважної більшості людей довіри
до державної влади, впевненості в тому, що всі гілки
і структури влади, всі її посадові особи працюють в
інтересах суспільства, а не в інтересах самої влади або
своїх власних. Відтак, напрям державної інформаційної
політики має бути, перш за все, орієнтований на видалення
«дефіциту довіри до влади», який заважає просуванню по
шляху реформ.
У цьому значенні головним завданням є створення
відкритого інформаційного простору, включаючи
забезпечення інформаційної прозорості державної влади,
потрібної для формування громадянського суспільства і
заслуги взаємодії між соціумом і владою на принципах
довіри, взаєморозуміння і ділового партнерства.
Загалом варто зауважити, що таке ставлення державної
влади до інформаційної політики потребує швидких змін.
При цьому слід врахувати прямий зв’язок регулювання
інформаційної сфери з комплексною проблемою
реформування системи державного управління. Таким
чином, врахування вищевказаних проблем при визначенні
головних принципів формування і реалізації державної
інформаційної політики сприятиме посиленню безпеки
держави в політичній, економічній і суспільній сферах,
буде ефективним засобом протидії загрозам національній
безпеці України. Державна інформаційна політика
повинна закласти основи для вирішення базових завдань
розвитку суспільства, ключовими з яких є створення
єдиного інформаційного простору України і її вступ
до світового інформаційного простору, гарантування
інформаційної безпеки особистості, суспільства і
країни. Крім такого, велика увага має приділятися
формуванню
демократично
спрямованої
масової
свідомості, становленню галузі інформаційних послуг,
законодавчому регулюванню суспільних відносин, в
тому числі пов’язаних з отриманням, розповсюдженням і
впровадженням інформації.
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Strategies of developing information policy in Ukraine
The issue of introducing an effective public information policy is becoming more
and more popular in the context of globalization and the increasing role of information
as well as its free circulation within the country and abroad. The article deals with the
essence of information policy, examines its current state, indicates the problems in the
information area of the state. Moreover, it analyzes the concept of information policy
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that is formed in the context of globalization and characterizes the main directions
of development and ways of improving the information policy of Ukraine. Two main
approaches are formulated that help us to understand the concept of «information
policy». The national information policy has to support the growth production of
informatization, telecommunications, information products and services and in the
same time effective demand on them. Undoubtedly, the practical implementation of
state information policy in Ukraine in modern conditions requires wide psychological
support campaign of the main provisions of the public, clarification of its social
orientation and proves its validity.
Keywords: public information policy, information security, information space,
information society, information law, data protection.
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Становлення та динаміка
поширення сепаратистських рухів
в окремих регіонах України
Проаналізовано історичні передумови виникнення та особливості
сепаратистських рухів в окремих регіонах України із часу здобуття нею
незалежності по сьогоднішній день. Відображено динаміку поширення та
характер сепаратистських рухів на сході та півдні України за період, що
досліджується. Методологічною основою дослідження є ретроспективний
аналіз, який дозволяє комплексно висвітлити проблему проросійського
сепаратизму в нашій державі. Проаналізовано внутрішні чинники поширення
сепаратистських настроїв в незалежній Україні у період до 2014 р. Досліджено
зовнішні фактори, які стимулювали сепаратистську активність в Україні.
Охарактеризовано історичні витоки сепаратистських рухів у різних регіонах,
що входять до складу нашої держави. Оцінено наслідки розповсюдження
сепаратистських рухів (російська анексія Криму, поява «ДНР/ЛНР»).
Ключові слова: сепаратизм, зовнішня агресія, «ДНР», «ЛНР», «Новоросія»,
Крим, динаміка поширення сепаратистських рухів, чужоземна експансія,
анексія територій, імперська ідеологія, історія сепаратизму.

Поширення сепаратистських рухів на території
України поставило під загрозу цілісність та суверенітет
нашої держави. Оскільки певні політичні сили, як в
Європі, так і в деяких інших країнах, недооцінюючи
фактор небезпеки процесів, що відбуваються на території
України, намагаються схилити нашу державу до
заморожування конфліктів, відсування їхнього вирішення
на далеку перспективу, а подекуди і взагалі усунення
від цієї проблеми, наша держава фактично лишається
наодинці із загрозами сепаратизму, що є складовими
гібридної агресії з боку РФ. В ситуації, що склалася,
необхідно, в першу чергу, проаналізувати динаміку
поширення і характер сепаратистських рухів в окремих
регіонах нашої держави задля прогнозування подальшого
розвитку ситуації та пошуку шляхів вирішення проблеми
подолання сепаратизму в Україні.
Серед останніх наукових розвідок, здійснених за умов
гібридної війни РФ проти нашої країни, слід виокремити
праці таких учених як К. Мурза [15], В. Рахмайлов [17],
О. Цебенко [16], В. Явір [27].
Попри значний масив досліджень стосовно розвитку
сепаратистських рухів у нашій державі, існує ще значне
число невирішених завдань, зокрема пов’язаних з аналізом
історичних джерел проблеми сепаратизму в незалежній
Україні.
Метою даної статті є систематизація й узагальнення
даних щодо становлення, динаміки поширення й характеру
сепаратистських рухів в окремих регіонах України.
Дослідження сутності сепаратизму у працях віт
чизняних учених дозволяє встановити, що сепаратизм не
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лише спричиняє розпад багатонаціональних держав, але й
породжує ланцюгову реакцію етнополітичних конфліктів,
сприяє послабленню контролю над поширенням звичай
ного озброєння, розширенню можливостей поширення
зброї масової поразки, зростанню тероризму і релігійного
екстремізму [7, с. 3]. Отже, сепаратизм розглядається як
політичне явище, обумовлене дисбалансом політико–
владних відносин між центром і частинами держави, у
т.ч. в сфері етнонаціональних відносин (В. Горенкин) [7,
с. 4]. У міждержавних та внутрішньодержавних справах
під поняттям «сепаратизм», як правило, мають на увазі
політичний сепаратизм, тобто певні дії, спрямовані
на порушення територіальної цілісності однієї країни
шляхом відділення від неї певної частини території для її
входження до складу іншої країни або оголошення нової
незалежної держави [12].
При цьому окремі українські дослідники цілком
справедливо ще задовго до подій 2014 року наголошували
на тому, що в Україні існують окремі регіони з
потенційними, латентними сепаратистськими рухами
(Автономна Республіка Крим, Закарпаття, Північна
Буковина, Донбас) [9, с. 8]. Передумови поширення цих
рухів знаходилися як у внутрішній, так і в зовнішній
площинах.
Відповідно до оцінок В. Дівак, основними внут
рішніми причинами національного сепаратизму в будь–
якій поліетнічній країні є тривалі періоди соціально–
економічної нестабільності, посткризова соціальна
диференціація громадян та дискримінація національних
меншин, етнічних груп за етнічними та/або релігійними
ознаками. Як переконана науковець, ці періоди
супроводжуються, з одного боку, посиленням соціальних
і міжетнічних суперечностей, зростанням злочинності, а з
іншого – низькою ефективністю державного управління та
роботи правоохоронних органів, відсутністю ефективних
механізмів правового захисту населення [9, с. 11].
Виходячи з аналізу іноземних фахових досліджень,
можна виділити чотири причини внутрішнього харак
теру, які сприяли формуванню сепаратистських рухів
на Сході та Півдні України: 1) ностальгія за СРСР
у певної частини населення, прагнення до сильної і
турботливої (патерналістської) держави [30]; 2) російська
пропаганда і політтехнології; 3) розділений електорат
[29]; 4) міцні і чисельні міжсімейні зв’язки населення з
Росією, господарські відносини (від домогосподарств
прикордонних районів до великих підприємств, що були
сформовані як діючі в єдиному народногосподарському
комплексі СРСР).
К. Вітман у 2011 році наголошував на тому, що
політичній еліті України не вдається знайти оптимальне
співвідношення загальнонаціональних та регіональних
інтересів. Врахування інтересів одного регіону на
загальнонаціональному рівні автоматично порушує
етнополітичну стабільність в інших регіонах України.
Напрацювання та реалізація єдиної, злагодженої етно
політики в Україні наштовхується не лише на перешкоди
у вигляді об’єктивних регіональних відмінностей, а
й їх політизацію. За словами дослідника, регіональна
етнополітика слугує засобом політизації етнокультурних
відмінностей та загострення етнополітичних супереч
ностей на загальнонаціональному рівні [6, с. 57].
Користуючись вказаними недоліками політики
офіційного Києва, проросійські сили у своїй діяльності
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активно використовували мовно–політичні суперечності.
На думку С. Савойської, ліві та проросійські політичні
сили у своїй боротьбі проти України намагалися
використати мовну проблему, оскільки українська мова,
в силу відомих історичних причин, ще й досі має в
нашій країні досить слабкі позиції, тоді як російська має
перевагу, особливо на Сході і Півдні країни [18, с. 40].
На цьому ґрунті виникали мовно–політичні конфлік
ти, які були пов’язані із пережитками радянської системи,
комплексом меншовартості, русифікацією етнічних
українців [22], гальмуванням поширення української
мови в усіх сферах суспільного життя, політизацією
мовної проблеми, використанням її під час виборчих
перегонів тощо. У зв’язку із цим мовне питання у сучасній
Україні із культурологічної площини перемістилося у
політичну і розкололо українське суспільство та регіони
за мовно–політичною, культурною та релігійною
ознаками. Місцеві проросійські сепаратисти блокували
відкриття україномовних дитячих садків, шкіл, закривали
україномовні класи і групи. Наприклад, у місті Рубіжне
Луганської області батьків змушували віддавати своїх
дітей до класу із російською мовою навчання або шукати
інші навчальні заклади [19].
Паралельно із цим в Криму відбувалося витіснення
української мови зі сфери освіти. Так, у 2012 р. діяли
7 українських шкіл із 563 або 1,2% від загальної кількості,
в яких навчалися 7,8% учнів, при тому, що українську
мову на той час вважали рідною 10,1% населення
Криму [14]. Крім того, у 2012–2013 роках проходило
скорочення числа україномовних класів у школах із
російською мовою навчання та двомовних школах в
рамках т.зв. «оптимізації», пов’язаної нібито з браком
фінансування.
Якщо на Луганщині мешкало 58% етнічних українців,
які під час перепису у 2001 році назвали українську мову
своєю рідною, а україномовною освітою було охоплено
лише 40% бажаючих, то це свідчило насамперед про
те, що тотальна русифікація регіону продовжувалося
за планом місцевих проросійських сил, які здійснювали
таку мовну політику за вказівкою Кремля [2]. Метою їх
діяльності було формування у місцевих мешканців краю,
зокрема молоді, проросійської свідомості, ненависті до
всього українського та любові до «малої батьківщини» й
до Росії, що вони, по суті, і «досягли», якщо зважити на
подальші події першої половини 2014 р.
Політика Росії на «українському напрямі» була
спрямована на поступове повернення нашої держави
до зони геополітичного впливу РФ. Протягом 1990–х
років в Україні виникли такі радикальні проросійські
організації як «Родіна», «Союз», «Русь», партія «Руський
блок», Всеукраїнське об’єднання «Спадкоємці Богдана
Хмельницького» та інші, які виступали за інтеграцію нашої
країни до нового союзу з Росією та Білоруссю і водночас
проти її інтеграції до європейських та євроатлантичних
структур, за підвищення статусу російської мови і проти
розширення сфери застосування української мови,
зокрема в освіті, за збереження в релігійному просторі
України домінування структур Московського патріархату
і проти автокефалії української православної церкви й
поширення впливу української греко–католицької церкви
[13]. Ідеологія і практика діяльності подібних організацій,
за підтримки зовнішніх чинників і, певною мірою,
за потурання української влади, створила основу для
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поширення сепаратистських настроїв в окремих регіонах
України.
Основним географічним вектором стимулювання
проросійського сепаратизму владні кола РФ обрали
Кримський півострів. Політичний сепаратизм антиукраїн
ських сил в Криму на відміну від проявів відцентрових
тенденцій в інших регіонах України вимагав саме
територіального відокремлення як єдиного способу
вирішення політичних проблем [16, с. 3]. Саме такі ідеї взяли
на озброєння кримські сепаратисти для реалізації своїх
радикальних прагнень щодо зміни державно–правного
статусу автономії. Особливо яскраво це проявилося на
виборах президента АР Крим 30 січня 1994 р., коли за
лідера проросійських сил Ю. Мєшкова віддали голоси
73% виборців [28, с. 110]. Паралельно із цим в Криму
відбувалася фундація організацій сепаратистського спря
мування, що легально діяли на території півострову («Рус
ская община», «Русское единство», «Севастополь–Крым–
Россия», «Русский Крым», «Объединение казаков АРК»).
Характеристика сепаратистських рухів.
У науковій думці традиційним є поділ сепаратистських
рухів на сецесію (рух із відокремлення певної території
з метою створення самостійної держави), іредентизм
(рух за відокремлення певної території однієї
держави для приєднання до сусідньої), енозіс (рух за
об’єднання етнічної групи в рамках однієї держави, яке
передбачає відокремлення територій інших країн, на
яких представники цієї групи переважно проживають)
й автономізацію (рух за отримання регіоном більшої
політичної влади у певних сферах та самостійності від
центральної влади) [12, с. 246].
У цьому контексті слід відмітити, що сепаратистські
процеси, які відбувалися в Автономній Республіці Крим,
істотно відрізнялися від тих, що мали місце в інших
регіонах, зокрема на Донбасі. Для цього було кілька
причин: по–перше, чисельне домінування етнічних
росіян на території півострова (майже 58% відсотків
населення за переписом населення 2001 р.); по–друге,
активні дії російських спецслужб; по–третє, давнє, чітке
і явне прагнення найбільш активної частини населення
півострову приєднатися до Росії; по четверте, відсутність
зрозумілої національної політики офіційного Києва
стосовно Криму.
Якщо звернутися до історії антиукраїнського
сепаратизму на Донбасі, то можна простежити, що його
коріння сягає кінця XIX століття, коли місцеві підприємці
почали вказувати на «економічну неподільність» регіону в
складі Росії. До Лютневої революції 1917 року в Донецько–
Криворізькому регіоні склався консенсус економічних і
політичних еліт з приводу необхідності об’єднати вугільні
та металургійні райони краю в єдину область зі столицею
в Харкові або Катеринославі.
30 січня (12 лютого за новим стилем) 1918 року на
IV обласному з’їзді Рад робітничих депутатів Донецького
і Криворізького басейнів в Харкові члени більшовицької
партії проголосили так звану Донецько–Криворізьку
республіку [1, с. 71–75]. Проголошена автономія
претендувала на Катеринославську, Харківську і частину
Херсонської губернії, а також територію нинішньої
Ростовської області з Ростовом–на–Дону, Таганрогом,
Новочеркаськом [24, с. 132–133].
Більшість радянських істориків стверджували, що
проголошення самостійної Донецько–Криворізької рес
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публіки суперечило вказівкам В.Леніна і ЦК російської
партії більшовиків, що несхвально поставився до
виділення Донбасу і Криворіжжя в окрему республіку. До
того ж вищезазначене державне утворення проіснувало
лише неповних два місяці –з 12 лютого до 19 березня
1918 року, а потім було ліквідоване німецькими
окупантами.
Новий виток сепаратистські настрої на Донбасі
отримали після перемоги у Києві «Помаранчевої
революції», коли представники промислово–олігархічних
груп Донецького регіону, очевидно побоюючись
втратити свої активи, почали через відповідні політичні
партії лобіювати ідею виокремлення південно–східних
українських земель в окрему автономну республіку в
складі України.
26 листопада 2004 року чергова сесія Луганської
обласної ради більшістю голосів прийняла рішення про
створення так званої «Автономної Південно–Східної
Української Республіки». Цього ж дня луганські депутати
звернулися до президента Росії В. Путіна за підтримкою
[21].
У той же період слідом за Луганською, Донецька
обласна рада, висловивши недовіру українському
парламенту, доручила губернаторові області ство
рити й очолити її виконком і місцеву міліцію та
рекомендувала районним радам створити свої виконкоми,
підпорядкувавши їх облраді. Позачергова сесія Донецької
обласної ради 5 грудня 2004 року ухвалила рішення про
проведення референдуму щодо надання Донецькій області
статусу самостійної республіки у складі Південно–Східної
автономії [19, с. 83].
Аналогічні
небезпечні
тенденції
відбувалися
наприкінці 2004 р. і в Одесі. Міська рада Одеси на чолі
з тодішнім міським головою Р. Боделаном оголосила про
намір зібрати Асамблею народних депутатів усіх рівнів
від областей Півдня і Сходу України, щоб прийняти
рішення про проголошення Новоросійського краю як
вільної самокерованої території.
Одеська міськрада вирішила: якщо в ході
«Помаранчевої революції» переможуть «антидемократичні
націоналістичні сили», то вона вимагатиме оголосити
Одесу і всю Одеську область вільною територією,
на якій діятимуть розпорядження органів місцевого
самоврядування. Р. Боделан навіть заявив: «Я обіцяю
зробити все для того, щоб Одеса могла користуватися
всіма демократичними правами. Я буду захищати інтереси
міста аж до прийняття рішення про його самостійність»
[19, с. 82].
Проведення загального з’їзду зазначених політичних
сих, що мали на меті виказати невдоволення подіями
в Києві, було вирішено провести в місті Сєверодонецьк
Луганської області. Отже, йшлося про створення
«Новоросійського краю».
На щастя тоді політичним «елітам» вдалося досягти
консенсусу і створення будь–яких псевдодержавних
утворень лишилося на рівні декларацій окремих
політичних діячів.
У подальшому, 6 грудня 2005 р. було засновано
«Донецьку республіку» – суспільно–політичну організацію
проросійського сепаратистського спрямування. Основ
ною метою членів цього об’єднання було надання
особливого статусу східним областям України з
утворенням нащадка Донецько–Криворізької республіки.
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Організація складалася з шести відділень у Донецькій,
Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській
та Миколаївській областях. За повідомленнями деяких
ЗМІ, на початку 2007 року представники «Донецької
республіки» провели низку акцій у різних містах східної
України, пропагуючи ідеї сепаратизму та федералізації
країни [10]. Лише 12 листопада 2007 року, рішенням
Донецького окружного адміністративного суду, діяльність
«Донецької республіки» на території України було
заборонено, а проти її лідерів порушено кримінальні
справи [23]. Втім, організація продовжила існувати
підпільно, хоча колишньої активності не виявляла,
обмежуючись поодинокими акціями [5].
Так, за повідомленнями деяких ЗМІ 9 лютого
2009 року активісти «Донецької республіки» розпов
сюдили заяву, що віднині Донбас та Херсонська область
є «незалежною суверенною російською федеративною
державою». Згідно з декларацією про незалежність,
носієм та гарантом суверенітету Донецької республіки є
народ [3]. 11 грудня 2009 року Служба безпеки України
завершила розслідування кримінальної справи, за
результатами якого троє лідерів організації підлягали
засудженню на термін від 2 до 5 років [25].
Однак, затримання ватажків цієї організації
не завадило їй у червні 2012 року відкрили власне
«посольство» у штаб–квартирі «Євразійського союзу
молоді» в Москві. Не дивлячись на заборону діяльності
цієї організації, російська сторона сприймала її діяльність
як належне, а представники «Євразійського союзу молоді»
надали наступний коментар: «…цей крок має послужити
подальшому зміцненню зв’язків жителів Донецької
Республіки та решти Росії, справі возз’єднання штучно
розділених у 1991 році земель історичної Росії» [4].
Наслідки розповсюдження сепаратистських рухів.
Як стверджує В. Явір, «українські вчені багато років
поспіль задовго до вибуху сепаратистських проявів
у нашій країні в 2014 році констатували посилення
етнорегіональних відмінностей, диспропорцій, відцент
рових рухів етнополітичного спрямування, що за певних
умов можуть набути ознак сепаратизму» [27, с. 391]. Однак
ці застереження наукової спільноти якщо враховувалися,
то не у повній мірі в силу низки суб’єктивних причин.
Перераховані вище сепаратистські рухи, організації,
політичні з’їзди були до певного часу лише запобіжним
заходом сусідньої держави, спрямованим на те, щоби
втримати Україну в полі свого геополітичного впливу.
Доки в Україні спостерігався політичний хаос або коли
політичним життям опікувалися прокремлівські політичні
сили, загострення ситуації із сепаратистськими настроями
не спостерігалося.
Події «Революції гідності» стали каталізатором
руйнівних політичних процесів на території нашої
держави, а також чинником, що змусив політичне
керівництво Російської Федерації будь–якими способами
завадити чіткому зовнішньополітичному курсу України на
європейську інтеграцію.
Політична криза кінця 2013 – початку 2014 року,
певний вакуум влади, що утворився в її результаті, і,
зрештою, пряме і неприховане втручання Росії докорінно
змінили і суспільні настрої, і співвідношення сил в
окремих регіонах. Саме РФ наприкінці лютого – упродовж
березня 2014 р. надала Криму фінансову, інформаційну,
військову підтримку у прагненні вийти зі складу України
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під надуманим приводом невизнання центральної влади,
яка прийшла на зміну попередній внаслідок Євромайдану
[27, с. 392–393].
Власне сам термін «Новоросія» був введений у
політичний обіг на початку 2014 р. президентом РФ
В. Путіним, який під час «прямої лінії» 17 квітня
2014 року зробив наступну заяву: «Пользуясь ещё царской
терминологией, я хочу сказать, что это же не Украина, это
Новороссия. Вот этот Харьков, Донецк, Луганск, Херсон,
Николаев, Одесса – они в царские времена не входили в
состав Украины, а были переданы ей позже. Зачем это
было сделано, я не знаю» [11].
Таким чином, у ході дослідження проблематики даної
статті ми прийшли до таких висновків: 1. Поширення
сепаратистських настроїв у незалежній Україні було
пов’язане з низкою внутрішніх чинників, які почали
діяти практично відразу після отримання нашою
державою суверенітету. Серед них – пострадянська
світоглядна спадщина (значний рівень русифікації
окремих регіонів, ностальгія певної частини населення
за СРСР, особливо на Сході і Півдні, звичка дивитися
на українську культуру і мову як на явища провінційні і
другорядні, неготовність прийняти зміни в культурній та
освітній політиці), соціально–економічні диспропорції
між регіонами як наслідок «специфіки» економічного
розвитку країни, політизація і свідоме загострення
міжрегіональних відмінностей окремими політичними
силами, особливо перед виборами, непослідовна і
кон’юнктурна гуманітарна політика держави, зокрема
у мовному питанні тощо. 2. Сепаратистський рух
у східних та південних областях України, а також в
Автономній Республіці Крим традиційно підживлювався
Російською Федерацією, правляча еліта якої розглядала
вказані регіони як «російські». Режим В. Путіна, взявши
на озброєння ідеологію «руського мира», ініціював
реалізацію на території України проекту «Новоросія».
Водночас нинішній неоімперський період розвитку
РФ є по суті деградацією цієї держави в ціннісному,
соціально–економічному
та
зовнішньополітичному
(міжнародна ізоляція) контекстах. 3. Динаміка діяльності
проросійських сепаратистських рухів на території
нашої держави може бути досить чітко поділена на
дві хронологічні фази – до подій Революції гідності і
після неї. Так, у період з 1991 р. до 2013 р. відбувалася
інституалізація ряду проросійських політичних і
громадських організацій, які діяли під наглядом
кураторів з РФ і традиційно користувалися підтримкою
певної частки населення на Сході і Півдні України.
Водночас на території Криму станом на 2013 рік зазначені
структури мали незаперечну підтримку більшості
громадян, а проукраїнські сили навпаки опинилися на
маргінесі. 4. Основними наслідками зазначених процесів
стали значні територіальні втрати Української держави в
період після повалення влади В. Януковича, що знайшли
своє вираження у прямій російській анексії Криму та
створенні на території окремих районів Донецької й
Луганської областей квазі–державних утворень – так
званих «ДНР/ЛНР». Крім того, перехід проросійських
сепаратистських рухів з латентної фази в активну мав
місце також у Харківській, Дніпропетровській,
Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській
та інших областях України, навіть територіально
віддалених від РФ. Важливим вбачається подальше
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комплексне дослідження особливості сепаратистських
рухів на території нашої держави, а також інституційні
та нормативні механізми подолання вказаної проблеми,
насамперед у гуманітарній сфері.
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The formation and dynamics of the spread of separatist movements
in the certain regions of Ukraine
The article analyzes the historical background of the origin and characteristics
of separatist movements in some regions of Ukraine since its independence today.
Displaying the dynamics of the spread and the nature of the separatist movements
in the east and south of Ukraine for the period being examined. The methodological
basis of the study is a retrospective analysis that allows illuminate the complex
problem of the pro–Russian separatism in our state. Analyzed the internal factors
of the spread of separatist sentiment in the independent Ukraine in the period up to
2014 is investigated external factors that stimulate separatist activity in Ukraine.
Characterized by the historical origins of the separatist movements in various regions
that make up our country. It assesses the impact of the spread of separatist movements
(Russian annexation of the Crimea, the emergence of «DPR/ LPR»).
Keywords: separatism and foreign aggression, «DNR», «LNR», «New Russia»,
the Crimea, the dynamics of the spread of separatist movements, with foreign
expansion, annexation of territory, imperial ideology, history of separatism.
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Співробітництво між Україною і Туркменістаном
у галузях науки та освіти
Співробітництво в сферах науки та освіти є важливою складовою
частиною всього комплексу двосторонніх відносин між Україною і
Туркменістаном. Основою взаємовідносин є досить широка нормативно–
правова база (міждержавні угоди, а також договори між різними закладами та
установами). Країни розширюють зв’язки між науково–дослідними центрами,
навчальними закладами, здійснюють спільні програми та розробки, зокрема,
в галузі передових технологій. Україна і Туркменістан взаємодіють у сфері
підготовки наукових і педагогічних кадрів, а також заохочують обміни вченими,
викладачами, стажистами і студентами. Туркменістан займає перше місце
серед іноземних країн за кількістю студентів, які навчаються в Україні.
Ключові слова: Туркменістан, Україна, наука, освіта, технології,
двостороннє співробітництво.

Наукове та освітнє співробітництво є важливою
складовою частиною всього комплексу двосторонніх
відносин між Україною і Туркменістаном. Традиційно
дружні туркмено–українські відносини ґрунтуються
на непорушних принципах взаємної довіри і поваги,
взаєморозуміння та обопільної вигоди. За роки ефек
тивного партнерства обидві країни здобули позитивний
досвід співпраці в зазначених сферах.
Дана проблема ще не була предметом окремого вив
чення. Дослідники українсько–туркменських відносин
в основному зосереджували свою увагу на політичних
та економічних аспектах співпраці, зокрема, у паливно–
енергетичному секторі. Питання науково–освітнього
співробітництва зачіпались тільки в комплексних
публікаціях, присвячених взаєминам двох країн в цілому.
Серед останніх можна виділити праці Н. Микитчук [5;
6], Л. Сариєвої [10] та А. Арамедової [1]. Виходячи з
вищезазначеного, спробуємо проаналізувати тенденції,
особливості та результати українсько–туркменської
співпраці в галузях науки і освіти після 1991 р.
За роки співпраці Туркменістан і Україна створили
солідну міжнародно–правову базу: понад 120 угод
і договорів на міждержавному, міжурядовому та
міжвідомчому рівнях [1]. Близько третини з них так чи
інакше стосуються освітньо–наукової сфери.
Співробітництво у сферах науки та освіти між
Україною і Туркменістаном базується на «Договорі про
дружбу і співробітництво» [3], підписаному 10 жовтня
1992 р. Зокрема, у статті 15 вищезгаданого документа
зазначено, що Сторони розвиватимуть співробітництво
в галузі освіти, науки і техніки, заохочуючи прямі
зв’язки між науково–дослідними центрами, навчальними
закладами та здійснення спільних програм і розробок
у різних галузях. Також тут зазначено, що країни
взаємодіятимуть у сфері підготовки та атестації наукових
і педагогічних кадрів, а також заохочуватимуть обміни
вченими, викладачами, стажистами і студентами.
Розвиток двосторонніх відносин між Україною і
Туркменістаном у науково–технічній сфері базується
на підписаній 28 січня 1998 р. міждержавній «Угоді про
науково–технічне співробітництво» [11]. Відповідно
до Договору, міністерства науки та освіти України і
Туркменістану мають фінансувати науково–технічні
проекти в різних галузях, які дозволяють сторонам, на
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комерційній основі, використовувати результати науково–
дослідних робіт.
Стаття 4 Угоди передбачає такі форми співробітництва:
– здійснення спільних наукових та науково–технічних
програм, проектів зі створення та освоєння наукоємних
технологій;
– формування об’єднаних науково–дослідних ко
лективів, лабораторій, а також інноваційних фірм та
організацій, що забезпечують освоєння нових технологій;
– наукова робота в науково–дослідних установах,
вузах, технопарках, архівах, бібліотеках і музеях,
включаючи спільні польові дослідження та експедиції;
– обмін науковою та науково–технічною інформа
цією, документацією, літературою й бібліографічними
виданнями;
– проведення спільних семінарів, наукових конфе
ренцій і робочих зустрічей;
– обмін вченими і спеціалістами, підвищення їх
кваліфікації, організація стажувань;
– здійснення взаємної експертизи наукових та
науково–технічних проектів і програм [11].
У травні 2011 року між Україною і Туркменістаном
було підписано договір про взаємне визнання дипломів,
вчених звань і ступенів [10, с. 57]. Україна стала першою
державою, з якою Туркменістан підписав таку угоду.
Однак, тривалий час розвиток двосторонніх відносин у галузі науково–технічного співробітництва
не відповідав існуючому потенціалу обох сторін.
Зокрема, значні перспективи обіцяє розвиток науково–
технічної співпраці у нафтогазовій сфері, нафтохімії,
геологорозвідці, сейсмології, електроенергетиці, косміч
ній галузі, сільському господарстві, а також у галузях
охорони навколишнього середовища, містобудування,
архітектури, медицини та ін.
У 2012 р. було утворено Спільну міжурядову комісію з
економічного і культурно–гуманітарного співробітництва,
до завдань якої входить:
– координація діяльності міністерств, відомств
і організацій Сторін з питань підготовки проектів
двосторонніх документів із культурно–гуманітарного
співробітництва;
– сприяння розвитку науково–технічної та культурно–
гуманітарної співпраці між державами;
– моніторинг ходу виконання міжнародних договорів,
укладених між Україною і Туркменістаном;
– підготовка та узгодження програм науково–
технічного та гуманітарного співробітництва, а також
розробка спільних заходів з їх реалізації [14].
З метою активізації співробітництва у науково–
технічній сфері 12 вересня 2011 року було укладено
договір про співробітництво між Національною академією
наук України та Академією наук Туркменістану. В
березні 2013 р., у рамках державного візиту Президента
Туркменістану до України, було підписано програму
співробітництва між НАН України та АН Туркменістану
на 2012–2016 рр., яка визначила конкретні напрямки
співпраці в науково–технічній галузі, відповідно до
укладеної у 2011 р. угоди [7].
Протягом останніх років проводяться консультації
щодо розширення співробітництва у сфері високих
технологій, в т.ч. космічній галузі, де беруть участь
Державне космічне агентство України і Національне
космічне агентство при Президенті Туркменістану
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[7]. Значний інтерес викликає питання підготовки
українськими профільними вищими навчальними
закладами туркменських фахівців у космічній сфері.
Зміцнюючи зв’язки у науково–технічній галузі,
країни активно співпрацюють з укладення нових угод,
як на міждержавному рівні, так і на рівні суб’єктів
господарської діяльності. Зокрема, в рамках проведення в
Ашгабаді Міжнародних виставок і наукових конференцій
«Наука, техніка та інноваційні технології в епоху
Великого відродження», проводились зустрічі керівництва
української корпорації «Євробудінвест» з представниками
Академії наук Туркменістану, за результатами яких
були досягнуті домовленості щодо спільної розробки
компактної системи опріснення води [7].
Важливе значення має переклад українською мовою
наукової літератури, що виходить в Туркменістані.
Так, 27 листопада 2012 року в Міністерстві охорони
здоров’я та медичної промисловості Туркменістану
відбулася урочиста презентація україномовного видання
І тому книги Президента Туркменістану Гурбангули
Бердимухамедова «Лікарські рослини Туркменістану»,
яка має теоретичну і практичну цінність для розвитку
медичної науки. Виступаючи перед учасниками зібрання,
Посол України підкреслив особливе значення публікації
книги для подальшого зміцнення традицій українсько–
туркменського співробітництва, зокрема в науково–
освітній сфері [9].
Вагоме місце у двосторонніх українсько–туркменських
відносинах посідає співпраця в галузі освіти.
Згідно «Угоди між Міністерством освіти України та
Міністерством освіти Туркменістану про співробітництво
в галузі освіти» [12] (1998 р.), Сторони зосереджують свої
зусилля на таких напрямках співробітництва:
– обмін досвідом у найважливіших сферах розвитку,
управління та планування в галузі освіти, у тому числі
вищій;
– підготовка та підвищення кваліфікації науково–
педагогічних кадрів;
– проведення спільних досліджень з проблем
природничих, технічних, гуманітарних та педагогічних
наук, що становлять взаємний інтерес, а також стосуються
історичного минулого обох народів;
– підготовка спеціалістів на основі еквівалентного
обміну студентами, аспірантами, докторантами та
стажистами за фахами, що є пріоритетними для кожної із
держав.
Крім цих напрямків, «Угода між Урядом України
та Урядом Туркменістану про співробітництво в галузі
освіти» 2011 р. [8] передбачає сприяння вивченню
української мови у вищих навчальних закладах
Туркменістану і туркменської мови у вищих навчальних
закладах України.
16 листопада 1995 р. була підписана «Угода між
Урядом України та Урядом Туркменістану про підготовку
фахівців для Туркменістану в учбових закладах України»
[13], в якій зазначається, що Сторони будуть забезпечувати
узгоджені дії, направлені на підготовку фахівців, виходячи
із потреб Збройних Сил, Прикордонних військ, органів
національної безпеки, внутрішніх справ і Прокуратури
Туркменістану. Стаття 6 договору закріплює, що держави
визнають автентичність документів про одержання
освіти в загальноосвітніх, середніх спеціальних і вищих
навчальних закладах України і Туркменістану.
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За інформацією Міністерства освіти і науки України,
станом на 1 січня 2015 року у вищих навчальних
закладах України навчалося понад 12 тисяч студентів із
Туркменістану [4]. Останній займає перше місце серед
іноземних країн за кількістю студентів, що навчаються в
Україні.
Сьогодні Україна готує фахівців для нафтогазової та
харчової промисловості Туркменістану, для залізничного,
морського, авіаційного та автомобільного транспорту,
будівництва, а також правової та медичної сфер.
Існує державна квота для громадян Туркменістану на
безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах
України [10, с. 57].
При Посольстві України в Ашгабаді вже більше десяти
років успішно функціонує українська недільна школа.
Багато з її колишніх слухачів зараз є студентами вищих
навчальних закладів України. З часу заснування школу
закінчили сотні громадян Туркменістану, значна частина
яких має українське походження [2].
14 листопада 2013 року в Міжнародному університеті
нафти і газу (Ашгабат) відбулося перше засідання Ради
ректорів вищих навчальних закладів Туркменістану
і України, на якій, зокрема, обговорювалися питання
підготовки в Україні кваліфікованих фахівців, підвищення
кваліфікації викладачів обох держав, впровадження у
навчальний процес інноваційних освітніх технологій,
обміну кращим педагогічним досвідом [16]. 29–31 травня
2015 року в Києві відбулося друге засідання Ради ректорів,
де взяли участь керівники шести вищих навчальних
закладів Туркменістану [4].
За участю представників освітньо–наукової сфери
обох країн регулярно відбуваються міжнародні науково–
практичні конференції. Зокрема, у 2013 р. в Ашгабаді
під патронажем Президента Туркменістану Гурбангули
Бердимухамедова відбулася Міжнародна науково–
методична конференція «Сучасні методи удосконалення
системи освіти в епоху щастя і могутності» та Міжнародна
наукова конференція і виставка–ярмарок «Освіта, спорт і
туризм в епоху могутності та щастя» [4].
Питання освіти посіли значне місце в ході пере
говорів на високому рівні в рамках офіційного візиту
Президента України Петра Порошенка до Туркменістану
28–29 жовтня 2015 р. В рамках перемовин було підпи
сано низку угод між університетами України і Туркмені
стану, які передбачають обмін досвідом щодо роботи
з підготовки висококваліфікованих спеціалістів, роботу
над спільними освітніми та науково–дослідними
проектами, взаємні обміни студентами, викладачами та
дослідниками [15]. Це, зокрема: Договір про спільну
діяльність та співпрацю між Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка та Туркменським
державним університетом імені Махтумкулі; Угода про
співробітництво між Дніпропетровським національним
університетом залізничного транспорту ім. академіка
В. Лазаряна та Туркменським державним інститутом
транспорту та зв’язку; Договір про взаємне співробітництво
між Національним університетом біоресурсів та
природокористування України та Туркменським сільсь
когосподарським університетом імені С. А. Ніязова,
Угода про співробітництво у галузі вищої освіти між
Харківським національним технічним університетом
сільського господарства ім. Петра Василенка та
Туркменським сільськогосподарським університетом
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ім. С. А. Ніязова; Угода про співробітництво між Івано–
Франківським національним технічним університетом
нафти і газу та Міжнародним університетом нафти і газу
(Туркменістан). Під час візиту також було досягнуто
взаємної згоди про поновлення практики проведення Днів
культури України в Туркменістані та Туркменістану в
Україні [4].
Великий внесок у розвиток українсько–туркменських
відносин в культурно–освітній галузі робить київська
бібліотека імені великого туркменського філософа,
мислителя і поета Махтумкулі–фраги. Вона стала центром
пропаганди історії та культури Туркменістану в Україні.
Постійний зв’язок із бібліотекою підтримує Посольство
Туркменістану, беручи участь в різних спільних заходах,
зокрема, літературних вечорах, присвячених відомим
культурним діячам двох країн, конкурсах, виставках тощо
[10, с. 57–58].
Отже, за роки співпраці Україна і Туркменістан
розробили міцну законодавчу базу, створили розгалужену
мережу своїх представництв, організацій, інституцій,
провели велику роботу у напрямку розширення науково–
технічного та гуманітарно–освітнього співробітництва.
Сторони підтримують сталі зв’язки між науково–дослід
ними центрами, навчальними закладами, здійснюють
спільні програми та розробки, зокрема, в галузі високих
технологій. Україна і Туркменістан взаємодіють у сфері
підготовки наукових і педагогічних кадрів, а також
практикують обміни вченими, викладачами, студентами
та стажистами. Характер українсько–туркменських
відносин у сферах науки та освіти засвідчує значний
потенціал, реалізація якого сприятиме подальшому
розвитку та зміцненню взаємовигідного партнерства.
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Безпека України:
чинники нестабільності в контексті
міжнародного гуманітарного співробітництва
Визначено та проаналізовано деякі внутрішні та зовнішні фактори,
які впливають на забезпечення національної безпеки України в контексті
міжнародного гуманітарного співробітництва. Сформульовано низку
теоретичних висновків щодо вдосконалення державної політики у
досліджуваній сфері.
Ключові слова: національна безпека, чинники небезпеки, загроза, небезпека,
міжнародне співробітництво, державотворення.

З початком економічної кризи світ вступив в період
динамічних трансформацій, що виявляються зараз
практично у всіх вимірах життя сучасної цивілізації.
Прискорюються трансформаційні процеси у глобальній
економіці, в системі міжнародного розподілу праці,
міжнародній валютно–фінансовій системі, виникають
передумови для переходу на нові моделі та уклади
економічного зростання. Загострюється геополітична
конкуренція між провідними світовими державами та
групами держав, що претендують на провідні позиції при
організації системи міжнародних відносин посткризового
світу.
За оцінками аналітиків, зокрема й З. Бжезінського, на
початку 21 століття світ увійшов у зону турбулентності,
коли нестабільність та хаос лише посилюються. Значні
території потерпають від воєнних конфліктів, масових
безладів, стихійних лих, посилюються техногенні ризики.
Загострюються релігійні, світоглядні, етнічні, расові
суперечності на фоні зростання потужності дії чинників,
що їх посилюють.
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На тлі посилення загроз і зростання нестабільності
у світі постають нові виклики міжнародній безпеці – у
сировинній, енергетичній, фінансовій, інформаційній,
екологічній, продовольчій і гуманітарній сферах.
Нинішній етап розвитку людської цивілізації харак
теризується тим, що сфера забезпечення національної
безпеки сучасної держави перебуває у стані стрімких
та постійних змін, і в ній переплітаються практично всі
сторони життєдіяльності суспільства та функціонування
держави.
Мета статті – проаналізувати тенденції і чинники
нестабільності безпеки України в контексті міжнародного
гуманітарного співробітництва та розглянути наявні
альтернативи реалізації національних інтересів за умови
дотримання сучасного зовнішньополітичного курсу.
Проблема забезпечення національної безпеки є
актуальною для всіх держав у будь–який період їх
існування. Але зміст поняття національної безпеки, форми
і методи, які використовуються для її підтримання на
належному рівні, напрями їх реалізації з часом змінюються.
Це пов’язано як із докорінними трансформаціями, що
відбуваються у суспільстві, так і з досягненнями сучасної
науки й техніки.
Забезпечення національної безпеки багатьох держав
світу нерозривно пов’язане з необхідністю ліквідації
загроз конфліктів. Неконтрольоване загострення протиріч,
набуття ними крайніх форм насильства може стати
наслідком розпаду держави, дискримінації та знищення
людей.
У відповідності з поставленою метою були визначені
наступні завдання дослідження:
– розкрити особливості механізму забезпечення
національної безпеки в умовах суспільних трансформацій;
– дослідити зміст і структуру міжнародних гума
нітарних відносин у сфері національної безпеки;
– обґрунтувати необхідність побудови загальної
теорії національної безпеки;
– розглянути чинники нестабільності національної
безпеки під час міжнародного співробітництва;
– вивчити стан і визначити основні напрями
удосконалення регулювання національної безпеки як
фактора формування української державності, її основних
інституцій на міжнародній політичній арені.
Проблеми забезпечення національної безпеки,
зокрема в контексті міжнародного гуманітарного співро
бітництва у сучасному світі, представлені теоретико–
методологічною базою західних дослідників, таких
як З. Бжезінський, В. Базан, А. Волферс, А. Картер,
Д. Кауффман, Г. Моргентау, Ч. Мур, К. Ноор, П. Хат та
ін. Фундаментальні й прикладні дослідження, присвячені
питанням забезпечення національних інтересів та
національної безпеки України, містяться в наукових пра
цях багатьох вітчизняних учених, зокрема В. А. Ліпкана,
Г. П. Ситника, Т. А. Авакяна, О. С. Власюка, В. П. Горбуліна,
С. І. Пирожкова, Г. М. Перепелиці, Л. Д. Чекаленко,
З. Д. Чуйко та ін. Зазначені науковці зробили помітний
внесок у дослідження процесу формування системи
національної безпеки України, головних напрямів, методів
і суб’єктів її забезпечення, включно з аналізом процесу
європейської та євроатлантичної інтеграції.
Сьогоднішній стан наукового осмислення націо
нальної безпеки характеризується посиленням уваги до
теоретико–правових розробок національної безпеки [6;
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9; 10; 13; 14; 16]. Зазначені науковці зробити вагомий
внесок у дослідження процесу формування системи
національної безпеки України, головних напрямів,
методів і суб’єктів її забезпечення, у тому числі при
міжнародному гуманітарному співробітництві. Зокрема,
О. Дзьобань розглядав феномен національної безпеки
в умовах соціокультурних трансформацій крізь призму
інтерсуб’єктивної філософської парадигми. Пояснив
сутність геополітичних проблем сучасності й особливості
їх впливу на функціонування системи забезпечення
національної безпеки країн трансформативного типу
[6]. Проблематикою оптимізації шляхів удосконалення
адміністративно–правового регулювання функціонування
системи національної безпеки займався В. Ліпкан
[9]. Н. Нижник наголошував на проблемі вирішення
геополітичних протиріч цивілізації, як концептуальної
основам обороноздатності держави, а також окреслював
важливість державного управління за умов надзвичайних
ситуацій, як важеля вирішення потенційної небезпеки [10].
Перспективні напрямки розвитку національної безпеки
шляхом розбудови системи напрацювання відповідних
законів, концепцій, доктрин, стратегій і програм описує у
своїх дослідженнях В. Пилипчук [14].
Загалом слід зазначити, що в українській науковій
літературі проблеми дослідження національної безпеки
розв’язуються лише через написання навчальних
посібників і монографічних досліджень. Узагальнюючи
в цілому стан дослідження національної безпеки як
системного феномену, можна дійти висновку: ця проблема
ще не стала об’єктом спеціального вивчення. Крім цього,
зазначені дослідження та наукові праці стосувалися лише
окремих напрямків у сфері забезпечення національної
безпеки. Між тим саме проблема міжнародного
гуманітарного співробітництва в сфері національної
безпеки залишається практично не дослідженою,
особливо стосовно обґрунтування теоретичних засад і
напрямів підвищення ефективності її регулювання.
Проблему забезпечення національних інтересів
на міжнародній арені Україна розглядає в широкому
контексті формування нового демократичного світового
устрою, в якому Українська держава забезпечить собі
гідне місце в Європі й світі [5, с. 24–26].
З перших років незалежності Україна активно
розпочала розвивати зовнішні відносини. Власне,
становлення суверенної держави відбувається в складний
період перерозподілу, перетворень і трансформації
політичних систем, воєнно–політичних структур та,
відповідно, геополітичних зон впливу.
В умовах динамічної трансформації сфери національної
безпеки та оборони міжнародне співробітництво, зокрема
у гуманітарній сфері, стає одним з найважливіших
напрямів діяльності вітчизняного військового відомства.
До середини 80–х років ХХ століття під національною
безпекою розуміли головним чином воєнну та політичну
безпеку, що передбачало насамперед фізичне виживання
держави, захист і збереження її суверенітету й
територіальної цілісності, здатність адекватно реагувати
на будь–які реальні та потенційні зовнішні загрози [2,
с. 41]. Разом з тим забезпечення національної безпеки, з
одного боку, тісно пов’язане з безпекою самої суспільно–
політичної системи даної країни, а з іншого – при реалізації
державою своїх цілей вона вступає у відносини з іншими
державами, які або сприяють, або перешкоджають цьому.
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Тому природно, що концепції забезпечення національної
безпеки, як правило, будувалися з урахуванням як
зовнішніх, так і внутрішніх загроз.
Історично склалися три основних підходи до
забезпечення національної безпеки [11]. Перший підхід
почав формуватись у період абсолютизму у Франції і
базується на соціальному егоїзмі та можливості будь–
якої сваволі при його реалізації. За своєю суттю – це
нав’язування силою своєї волі іншим, для чого необхідна
власна перевага (охоронний підхід). Другий підхід
також спирається на силу, на здатність дати ефективну
відсіч потенційному агресорові. При цьому визнається
небажаність або навіть неприпустимість силового
тиску, диктату стосовно тих, хто не є в даний момент
ні реальним, ні потенційним агресором (конкурентний
підхід). Цей підхід є характерним для сучасного
світоустрою і найбільш поширеним. Сутність третього
підходу пов’язана з прагненням до захисту національної
безпеки через відмову від насильства взагалі, через
процес роззброєння, постійний нейтралітет. Характерним
прикладом такого підходу є відмова України від ядерної
зброї, за що вона отримала різного роду гарантії її безпеки.
Україна, формуючи систему захисту своїх націо
нальних інтересів та власну стратегію національної
безпеки намагається використовувати схеми і механізми
універсальної, регіональної, субрегіональної безпеки,
що реалізуються через низку провідних міжнародних
структур, сучасну інтеграційну парадигму входження
України у європейський та євроатлантичний простір.
Сьогодні певною мірою сформувалось загальне
розуміння базових категорій, які використовуються при
розв’язанні проблеми національної безпеки, що сприяє
розробці достатньо структурованих, з відносно чітким
понятійним апаратом керівних документів з питань її
забезпечення.
У сучасній теорії і практиці України під національною безпекою розуміють – захищеність життєво
важливих інтересів людини і громадянина, суспільства
і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток
суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтра
лізація реальних та потенційних загроз національним
інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби
з корупцією, прикордонної діяльності та оборони,
міграційної політики, охорони здоров’я, освіти та
науки, науково–технічної та інноваційної політики,
культурного розвитку населення, забезпечення свободи
слова та інформаційної безпеки, соціальної політики
та пенсійного забезпечення, житлово–комунального
господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав
власності, фондових ринків і обігу цінних паперів,
податково–бюджетної та митної політики, торгівлі та
підприємницької діяльності, ринку банківських послуг,
інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної
та валютної політики, захисту інформації, ліцензування,
промисловості та сільського господарства, транспорту
та зв’язку, інформаційних технологій, енергетики та
енергозбереження, функціонування природних монополій,
використання надр, земельних та водних ресурсів,
корисних копалин, захисту екології і навколишнього
природного середовища та інших сферах державного
управління при виникненні негативних тенденцій до
створення потенційних або реальних загроз національним
інтересам [8].
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Протягом багатьох століть військова сила служила
державі для реалізації національних інтересів – життєво
важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності
Українського народу як носія суверенітету і єдиного
джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства
і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет
України та її прогресивний розвиток [8]. Відповідно,
концептуальні підходи до забезпечення національної
безпеки тривалий час мали суто зовнішню спрямованість,
і в цьому розумінні головними їхніми складовими були:
зовнішньополітична стратегія, дипломатична практика,
військово–політична платформа і військово–силове
забезпечення [1].
На сучасному етапі розвитку системи забезпечення
національної безпеки України (СЗ НБУ) виділяють
наступні об’єкти безпеки:
– людина і громадянин – їхні конституційні права і
свободи;
– суспільство – його духовні, морально–етичні,
культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цін
ності, інформаційне і навколишнє природне середовище
і природні ресурси;
– держава – її конституційний лад, суверенітет,
територіальна цілісність і недоторканність [12].
Основні засади державної політики, спрямованої на
захист національних інтересів і гарантування в Україні
безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і
внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності містяться
в законі України «Про основи національної безпеки
України» [12].
Особливості правовідносин, що виникають у сфері
національної безпеки і оборони, підкреслює В. Базов,
визначаються Конституцією України, законами України
та знаходять відображення в міжнародних договорах
України [3].
Відповідно до закону України «Про основи націона
льної безпеки України» розробляються і затверджуються
Президентом України Стратегія національної безпеки
України і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції,
стратегії і програми, якими визначаються цільові
настанови та керівні принципи воєнного будівництва,
а також напрями діяльності органів державної влади в
конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення,
відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз
національним інтересам України. Стратегія національної
безпеки України і Воєнна доктрина України є документами,
обов’язковими для виконання, і основою для розробки
конкретних програм за складовими державної політики
національної безпеки [8].
Національна безпека України втілюється шляхом
проведення виваженої державної політики відповідно
до прийнятих в установленому порядку доктрин,
концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній,
соціальній, воєнній, екологічній, науково–технологічній,
інформаційній та інших сферах (див. схему). Категорія
національної безпеки охоплює найбільш базові сфери
безпеки національних інтересів.
Національна безпека функціонує через систему
різноманітних відносин між особою та суспільством, між
громадянином і державою, між суспільством і державою,
між різними державами. Тому національна безпека – це
стан внутрішніх і міждержавних відносин, який визначає
ефективність системи державних, правових і суспільних
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гарантій прав та свобод людини та громадянина, базових
цінностей та інтересів суспільства й суверенної держави від
внутрішніх і зовнішніх загроз, і функціонує за основними
принципами забезпечення національної безпеки:
– пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
– верховенство права;
– пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні
конфліктів;
– своєчасність та адекватність заходів захисту
національних інтересів реальним і потенційним загрозам;
– чітке розмежування повноважень та взаємодія
органів державної влади в забезпеченні національної
безпеки;
– демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією держави та іншими структурами в системі
національної безпеки;
– використання в інтересах України міждержавних
систем та механізмів міжнародної колективної безпеки [8].

Схема. Сфери національної безпеки

Відомі фахівці О. М. Гончаренко, Е. М. Лисицин
висловлюють думку, що базову роль у формуванні й
імплементації політики держави, в системі міжнародних
відносин, відіграє концепція пріоритетних національних
інтересів [3]:
– гарантування конституційних прав і свобод людини
і громадянина;
– розвиток громадянського суспільства, його демо
кратичних інститутів;
– захист державного суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканності державних кордонів,
недопущення втручання у внутрішні справи України;
– зміцнення політичної і соціальної стабільності в
суспільстві;
– забезпечення розвитку і функціонування україн
ської мови як державної в усіх сферах суспільного
життя на всій території України, гарантування вільного
розвитку, використання і захисту російської, інших мов
національних меншин України;
– створення конкурентоспроможної, соціально орієн
тованої ринкової економіки та забезпечення постійного
зростання рівня життя і добробуту населення;
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– збереження та зміцнення науково–технологічного
потенціалу, утвердження інноваційної моделі розвитку;
– забезпечення екологічно та техногенно безпечних
умов життєдіяльності громадян і суспільства, збереження
навколишнього природного середовища та раціональне
використання природних ресурсів;
– розвиток духовності, моральних засад, інтелек
туального потенціалу Українського народу, зміцнення
фізичного здоров’я нації, створення умов для розширеного
відтворення населення;
– інтеграція України в європейський політичний,
економічний, правовий простір з метою набуття членства
в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий
простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин
з іншими державами світу в інтересах України.
Національна безпека – це один із рівнів функціонування
міжнародної безпеки як діяльності держав зі створення
відносин між народом і державою, які унеможливлюють
реальні загрози розвитку суспільства.
Зміцнення національної безпеки передбачає розвиток
відносин стратегічного партнерства, які є одним з
важливих інструментів зовнішньої політики, який
дедалі ширше використовується провідними країнами
та інтеграційними об’єднаннями, оскільки дозволяє
підвищити результативність їхніх дій на міжнародній
арені.
На сучасному етапі розвитку України, гуманітарне
співробітництво між країнами інтенсифікувалось
через складну політичну ситуацію в Україні. Розвиток
міжнародного співробітництва у гуманітарній сфері
передбачає заходи, спрямовані на підтримання необхідних
стандартів у сфері охорони здоров’я та освіти, тобто
певного рівня існування людини у двох фундаментальних
вимірах – як біологічної і соціальної істоти.
Гуманітарна співпраця – сфера міжнародного
співробітництва, пов’язана з підтриманням основ
цивілізованого існування суспільства. Вона будується
на додержанні визнаних міжнародною спільнотою,
закріплених у міжнародному гуманітарному праві та
національних конституціях норм і стандартів, пов’язаних
із захистом прав і свобод людини. До гуманітарного
співробітництва між державами включають співро
бітництво у сферах культури, науки, освіти, гуманітарної
підтримки.
Гуманітарну співпрацю можна поділити на два види
діяльності: 1) ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій,
які спричиняють гуманітарні катастрофи – надання
безпосередньої матеріальної допомоги (гуманітарної
допомоги) для врятування людей і відновлення зруй
нованої інфраструктури суспільства, а в разі необхід
ності – і воєнне втручання (гуманітарне втручання) для
припинення зовнішньої агресії або громадянської війни,
які супроводжуються масовими порушеннями прав
людини. Остання форма залишається предметом дискусій
і потребує подальшого унормування, оскільки при цьому
може виникати колізія між необхідністю захисту прав
людини і збереженням національного суверенітету;
2) діяльність із запобігання цим надзвичайним ситуаціям,
що виявляється у розробці, впровадженні і дотриманні
норм і стандартів, які й утворюють міжнародне
гуманітарне право, зафіксоване у низці документів [7].
Сучасним міжнародним відносинам притаманний
стрімкий динамізм та тенденція до дальшого
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ускладнення системи міжнародних зв’язків, які
набувають багатовимірного характеру по всіх напрямах –
від економіки і фінансів до сфери безпеки. Взаємна
залежність міжнародних суб’єктів постійно зростає,
що вимагає пошуку нових форм для їх координованої
та узгодженої взаємодії. Новітні виклики міжнародній
безпеці, які мають транскордонний характер, потребують
спільних зусиль міжнародного співтовариства. В цих
умовах на перший план виходить завдання побудови
гнучкої й диференційованої системи відносин України з
ключовими міжнародними акторами, яка відповідатиме
викликам глобалізованого світу і сприятиме посиленню
ролі нашої держави на світовій арені.
Україна бере активну участь у всіх напрямках
діяльності ООН, найважливішими з яких є підтримання
міжнародного миру та безпеки та зміцнення верховен
ства права у міжнародних відносинах, розвиток співро
бітництва у вирішенні проблем соціально–економічного
та гуманітарного характеру, забезпечення прав людини.
Національна безпека як стан відносин з приводу
захищеності національних інтересів має своїм антиподом
загрози і небезпеку. Загрози національній безпеці – це
стан відносин, коли існує очевидний намір (обіцянка)
однієї держави (держав), юридичних чи фізичних осіб
завдати шкоди національним інтересам іншої держави
(держав). Загрози становлять потенційну небезпеку
для національних інтересів. Небезпека національним
інтересам – це практичні дії однієї держави (або груп
держав), юридичних чи фізичних осіб щодо завдання
безпосередньої шкоди національним інтересам іншої
держави.
Загрози й небезпеки можна класифікувати за сферами
суспільного життя, в яких вони виявляються, або за
типами національної безпеки.
На сучасному етапі основними реальними та
потенційними загрозами національній безпеці України,
стабільності в суспільстві є:
– загрози політичній безпеці України – реальні
впливи, які ускладнюють або унеможливлюють здійснення
національних політичних інтересів і створюють
небезпеку для суверенітету нації й свободи особистості,
незалежності, соборності, стабільності та прогресивного
розвитку Української держави як рівноправного суб’єкта
міжнародних відносин;
– у системі національної економічної безпеки
України загрозами є дії, спрямовані проти здійснення
економічного суверенітету держави, становлення України
як рівноправного учасника міжнародних економічних
відносин;
– загрози для соціальної безпеки охоплюють дії,
спрямовані проти утвердження України як соціальної
держави, створення відповідального, солідарного
суспільства, проти національних соціальних інтересів, які
відображають потреби українського народу у добробуті,
гідних умов життєдіяльності;
– у системі екологічної безпеки загрози спрямовані
проти тих правових норм і відповідних їм інститутів
безпеки, що гарантують захист середовища проживання;
– інформаційною загрозою для національної безпеки
України є загроза через вплив на свідомість людей,
інформаційні ресурси та інформаційну інфраструктуру
нав’язати громадянам, державі, суспільству систему
цінностей та інтересів, які вигідні для іншої держави.
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Інформаційний вплив спрямовано, по суті, на підрив
суверенітету України, її самостійності та незалежного
розвитку. Інформаційні загрози є передумовою
інформаційної війни;
– загрозами етнонаціональній безпеці є дії,
спрямовані на підрив етнонаціональної стабільності в
державі, обмеження використання українською нацією
усіх її потенціальних можливостей; недооцінення або
ігнорування ролі української мови як державної, спроби
нав’язати суспільству віджилі схеми етнонаціональних
відносин, які вигідні для інших держав тощо.
Забезпечення гуманітарної безпеки передбачає
виявлення та усунення загроз, пов’язаних із діями,
спрямованими на підрив гуманітарного, інтелектуального
потенціалу нації, прав і свобод людини та громадянина.
Серед цих загроз необхідно передусім відзначити такі:
– наростаюче науково–технологічне відставання
України від розвинутих країн;
– неефективність державної інноваційної політики,
механізмів стимулювання інноваційної діяльності;
– низька конкурентоспроможність продукції;
– нерозвиненість внутрішнього ринку високотехно
логічної продукції та відсутність його ефективного
захисту від іноземної технічної і технологічної експансій;
– зниження внутрішнього попиту на підготовку
науково–технічних кадрів для наукових, конструкторських,
технологічних
установ
та
високотехнологічних
підприємств, незадовільний рівень оплати науково–
технічної праці, спад її престижу, недосконалість
механізмів захисту прав інтелектуальної власності;
– відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої
сили за межі України;
– невизначеність
державної
науково–освітньої
політики тощо [8].
Однією з найбільших загроз для безпеки України є
зовнішній цілеспрямований інформаційно–психологічний
вплив, який має на меті послабити реальний суверенітет
держави й морально–психологічну стійкість народу.
Його виникнення пов’язане з інформаційними впливами
глобалізації, радикальними змінами у системі міжнародних
відносин після розпаду СРСР, суперечливими суспільно–
політичними й ідейно–духовними процесами у суміжних
з Україною державах, боротьбою зовнішніх центрів
сили за вплив на ситуацію в Україні та її зовнішню
політику, що відбувається на фоні суттєвого послаблення
сектора безпеки та оборони України, нестабільності
її внутрішньополітичного становища, обмежених
економічних можливостей держави.
Здійснивши аналіз вище наведених концепцій,
вважаємо, що основними загрозами національній безпеці
України є такі:
– незадовільний рівень соціального захисту науковців
та спеціалістів у гуманітарній сфері;
– приток в Україну біженців у випадку виникнення
збройного конфлікту;
– відсутність повноцінного захисту українських
фізичних і юридичних осіб;
– незаконна трудова міграція до України;
– навчання іноземних студентів з проблемних країн;
– внесення нових культурних та релігійних норм, які
є причинами соціальних конфліктів;
– приїзд груп місіонерів, проповідників, освітян для
створення осередків нетрадиційних культів.
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Поширення неокультових об’єднань стало, з одного
боку, зовнішнім індикатором демократичного стилю
упорядкування соціуму, з іншого – через ускладнення
внутрішніх трансформаційних процесів – спричинило
низку загроз національній безпеці держави, зокрема:
– створення й підтримка закордонними релігійними
центрами деструктивних релігійних осередків, діяль
ність яких спрямована проти існуючого державного
устрою, загрожує суспільній моралі, супроводжується
порушеннями громадського порядку, завдає шкоди життю
та здоров’ю українського населення;
– потенційну небезпеку становлять учасники закор
донних нетрадиційним для нашого народу релігійних
культів, представники яких у будь–який момент можуть
скоїти особливо небезпечні антисоціальні дії, терорис
тичні акти, спровокувати масові безпорядки та загибель
людей;
– криміналізація деяких закордонних релігійних
представництв, що полягає у широкому використанні
матеріальних та фінансових засобів, отриманих неза
конним шляхом, а також непоодинокі випадки скоєння
релігійними лідерами протизаконних вчинків (направ
лення незадекларованих пожертв на заборонені законом
цілі, здирництво, шахрайство, завдання моральної та
фізичної шкоди тощо);
– негативну роль відіграють закордонні релігійні
осередки, які загрожують збереженню історико–
культурної спадщини українського народу, формуванню
самодостатності й моральності суспільства, підвищенню
престижу вітчизняної культури та освіти, розбудові
поколінь та сімейним відносинам [4, с. 212].
Важливою умовою протидії основним загрозам для
національної безпеки України є створення ефективної
системи забезпечення національної безпеки, правильне
визначення пріоритетів державного розвитку.
Реалізація сучасної концепції національної безпеки
значною мірою залежить від комплексного використання
економічних, політичних, науково–технічних, соціальних,
духовних і військових чинників.
Система забезпечення національної безпеки – це
організована державою сукупність суб’єктів: державних
органів (законодавчої, виконавчої та судової влад),
громадських організацій, посадових осіб та окремих
громадян, об’єднаних цілями та завданнями щодо захисту
національних інтересів, що здійснюють узгоджену
діяльність у межах законодавства України [15].
Законодавчо–правову основу національної безпеки
України формують Конституція України, Закони України
«Про національну безпеку України», «Про інформаційну
безпеку України», «Про Раду національної безпеки
і оборони України», «Про службу безпеки України»
тощо, а також інші нормативно–правові акти державних
органів влади й управління; міжнародні договори й угоди,
укладені чи визнані Україною.
Основним заходами із забезпечення управління
національної безпеки у гуманітарній сфері є:
– підвищення рівня соціальної захищеності шляхом
реального підвищення життєвого рівня населення,
створення робочих місць із надання послуг у сфері
безпеки, зміцнення моральних засад суспільства;
– сприяння державним органам у формуванні
середнього класу, через широке залучення недержавної
складової до участі у забезпеченні національної безпеки,
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а також наданні соціальних гарантій особам, що беруть
участь у цій діяльності;
– створення механізмів для подолання чинників
надмірного соціального розшарування;
– розроблення оздоровчих програм та удосконалення
системи охорони здоров’я шляхом впровадження новітніх
технологій в галузі медицини;
– проведення пропаганди за здоровий спосіб життя,
формування іміджу дружньої родини, яка б складалася
з 4–5 дітей, організація недержавної підтримки багато
дітних сімей, включаючи матеріальне прогресивне
заохочення за народження кожної наступної дитини,
збільшення за терміном декретних відпусток, надання
пільгових кредитів сім’ям, що мають двох і більше дітей
тощо;
– організація та сприяння державним органам у
ліквідації безпритульності та бродяжництва серед дітей та
підлітків через організацію закладів освіти та виховання,
надання пільгових умов до вступу у навчальні заклади зі
спеціальностей в галузі безпеки;
– створення ефективної системи соціального захисту
людини, охорони та відновлення її фізичного, морального
і духовного здоров’я;
– створення достатніх умов для роботи кваліфікованих
фахівців у галузі безпеки з метою зменшення їх відпливу
у зарубіжні країни;
– підвищення патріотизму, утвердження гуманізму
та інших загальнолюдських цінностей, поваги до
історичної спадщини та традицій українського народу,
високої культури стосунків між людьми, любові до
природи, відданості служінням національним інтересам,
забезпечення пріоритету національних інтересів над осо
бистими, корпоративними чи регіональними інтересами;
– підвищення духовної, етичної і моральної свідомос
ті керівників підприємств недержавної форми власності;
– стимулювання розвитку та забезпечення всебічного
захисту освітнього та культурного потенціалу країни [12].
Політика національної безпеки в гуманітарній сфері
має бути спрямована на подолання загроз в сфері освіти,
культури, науки, релігії та на підтримку умов, спрямованих
на зміцнення загальнонаціональної ідентичності,
зокрема мови, культури, традицій, вірувань усіх етнічних
спільнот і засновуватися на ідеях етнічного плюралізму,
на можливості співіснування та симбіотичного розвитку
різних етнічних груп у межах поліетнічного простору та
державної націоцентричності.
В умовах становлення України як демократичної
держави, Її прагнення щодо вступу до євроатлантичних
структур, прагнення бути повноправним членом
ЄС, кількість та якість загроз та небезпек, а також їх
різноманітність суттєво збільшуються.
В сучасних умовах спостерігається посилення
тенденції трансформації насильства з фізичного у
психологічне, інформаційне, економічне тощо, яке в
подальшому еволюціонує у різних формах збройного
насильства, як правило, динамічних короткотривалих
воєнних акціях.
Сьогодні Україна зіткнулась з безпрецедентними за
часів незалежності загрозами національній безпеці та
територіальній цілісності, а саме початок неоголошеної
війни Росією. Вітчизняна система забезпечення націо
нальної безпеки України була неготовою ефективно
протистояти новому типу агресії.
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Сутність сучасного процесу забезпечення націо
нальної безпеки має розкриватися не тільки через
запобігання загрозам, а й через створення таких умов,
які б стимулювали соціальний, культурний, економічний
розвиток суспільства. Безпека будь–якої живої системи
забезпечується зрештою не тільки через їх охорону або
протидію загрозам, а насамперед через життєздатність
даного суб’єкта, його конкурентні можливості у боротьбі
за виживання і розвиток. У цьому контексті слід зазначити,
що процес забезпечення національної безпеки має
полягати саме в розвитку, а не в стихійних спробах
радикалізму, які межують з авантюризмом. Будь–
яка максималістська постановка будь–яких задач та
їх реалізація у сфері національної безпеки завжди
перетворюється на загрозу, тобто для забезпечення
національної безпеки важливо шукати оптимальну
стратегію, а не максималістські підходи типу «за будь–яку
ціну» забезпечити бажане.
Визначальним шляхом підвищення ефективності
системи державного управління, як основного
інструменту реалізації державної політики національної
безпеки є підготовка фахівців, рівень професійних
компетенції яких має бути адекватним викликам і
загрозам національній безпеці. Йдеться про підготовку
фахівців–управлінців, спроможних, зокрема, здійснювати
своєчасне виявлення, прогнозування, оцінку загроз
національним інтересам, обґрунтовувати пропозиції щодо
реагування на них, здійснювати підготовку та експертизу
проектів управлінських рішень у контексті їх впливу на
національну безпеку, а будучи виконавцями – мати вміння
щодо їх реалізації.
Україна гостро потребує створення сучасної й
ефективної системи забезпечення національної безпеки.
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена
Президентом України 12 січня 2015 року, визначила
одним з основних напрямів руху країни вектор безпеки,
нова редакція Стратегії національної безпеки України
стала основою комплексного реформування та розвитку
відповідної сфери і важливим елементом оновлення
української держави [17].
Комплексне врахування чинників нестабільності та
аналіз різних точок зору на сутність поняття національної
безпеки у контексті сучасних глибинних змін світового
економічного, політичного та культурного простору,
дозволяє також дійти висновку, що мають бути продов
жені дослідження впливу світової спільноти на форму
вання української державності, її основних інституцій,
зокрема сфери безпеки.
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Роль Платформи громадянського суспільства
Україна–ЄС у виконанні Україною Угоди
про асоціацію з ЄС
Громадянське суспільство України отримало ефективний важіль впливу на
виконання органами державної влади Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС завдяки створенню Платформи громадянського суспільства (ПГС) Україна–
ЄС, відповідно до статей 469–470 Угоди про асоціацію. Громадськість наділена
функцією нагляду за виконанням положень Угоди про асоціацію органами
державної влади, а також має право надавати рекомендації щодо окремих
аспектів вироблення політики у відповідності з євроінтеграційним напрямком
України. Проте, на сьогодні ПГС працює неефективно. Найістотнішими
проблемами успішної діяльності ПГС є відсутність налагодженої співпраці з
органами державної влади і формалізованість залучення у вироблення політики,
відсутність комунікації широкому загалу про свою діяльність, неналежна
скоординованість розподілу обов’язків всередині робочих груп ПГС, що
впливає на вчасне підготування звітів моніторингу виконання держорганами
відповідних положень Угоди про асоціацію.
Ключові слова: громадянське суспільство, асоціація з ЄС, Платформа
громадянського суспільства.

Підписання Україною Угоди про асоціацію з Євро
пейським Союзом 27 червня 2014 року стало епохальним
вибором українського народу. Згідно з Указом Президента
України Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію
національної безпеки України», Угода про асоціацію
між Україною і ЄС визначила стратегічний напрям для
проведення системних реформ в Україні у політичній і
соціально–економічній сферах [1].
Відповідно до Угоди про асоціацію (статті 469–470),
українська громадськість взяла на себе зобов’язання
створити Платформу громадянського суспільства з
метою моніторингу за процесом імплементації Угоди
про асоціацію [2]. 17 квітня 2015 року Платформа
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громадянського суспільства Україна – ЄС оголосила про
початок своєї діяльності [3].
Метою статті є розкрити роль платформи грома
дянського суспільства Україна–ЄС у процесі виконання
Україною Угоди про асоціацію з ЄС.
Історія формування Платформи громадянського
суспільства Україна–ЄС
В травні 2014 року було сформовано Ініціативну
групу створення Платформи громадянського суспільства
(ПГС). Оргкомітет Установчих зборів Української частини
ПГС було затверджено у липні 2014 року, після того, як
Угода про асоціацію була підписана. Перемовини щодо
залучення громадськості до ПГС тривали кілька місяців і
завершилися проведенням Установчих зборів 7 листопада
2014 року [4].
Згідно зі статтею 469 Угоди про асоціацію ПГС
«складається з представників громадянського суспільства
України, з однієї сторони, і членів Європейського
економічного і соціального комітету (ЄЕСК), з іншої
сторони, як форум для проведення ними засідань та
обміну думками» [2].
Більше 200 громадських об’єднань взяли участь
у процесі створення Платформи Громадянського сус
пільства, а представники 165–и громадських об’єднань
взяли участь в Установчих зборах. Співпраця з Євро
пейським економічним та соціальним комітетом (ЄЕСК)
була визначена Оргкомітетом як пріоритетне завдання.
На Установчих зборах було визначено, що ПГС
складатиметься з 15 учасників з української сторони, і,
відповідно, з 15 учасників зі сторони ЄС. Також згідно
з ключовими напрямками Угоди про асоціацію було
сформовано 15 робочих груп, керівники яких переоби
раються щороку. Створено наступні робочі групи:
Політичний діалог Україна–ЄС, зовнішня та безпекова
політика; Демократичні реформи, верховенство права;
Права людини, гендерна рівність та недискримінація;
Боротьба з корупцією та шахрайством, державні
фінанси, державні закупівлі, політика у сфері конку
ренції; Міграційна політика (включно з політикою
притулку), трудова міграція, візова політика; Нетарифне
регулювання, захисні заходи, митне оформлення (включно
з правилами визначення країни походження товарів);
Тарифне регулювання, перехідні періоди, вилучення,
режим торгівлі з третіми країнами; Технічне регулювання,
санітарні та фітосанітарні заходи, географічні зазначення,
безпека продукції; Торгівля послугами (включно з
захистом споживачів), рух капіталів, заснування та
діяльність компаній; Промислове та науково–технічне
співробітництво, захист інтелектуальної власності,
інформаційне суспільство; Навколишнє природне
середовище; Енергетика та транспорт; Зайнятість, трудові
права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика;
Освіта та навчання, молодь, культура; Транскордонне та
міжрегіональне співробітництво.
Варто зазначити, що ПГС також є відкритою до
приєднання нових членів: громадських організацій,
профспілок, об’єднань роботодавців, які прагнуть
долучитися як представники громадянського суспільства
до реалізації Угоди про асоціацію [4].
Основні функції Платформи громадянського
суспільства Україна–ЄС
Як зазначалося раніше Платформа громадянського
суспільства Україна–ЄС є двостороннім органом, який
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включає в себе представників української громадськості,
і Європейського економічного і соціального комітету
(ЄЕСК). ПГС, Комітет асоціації і Парламентський
комітет асоціації – новостворені органи, які відповідають
за виконання Угоди про асоціацію. Комітет асоціації і
Парламентський комітет асоціації виконують відповідно
виконавчу та законодавчу функції щодо імплементації
Угоди. Основна ж функція Платформи громадянського
суспільства – наглядова [5].
Відповідно до статті 469 Угоди про асоціацію метою
ПГС є «інформування [представників громадянського
суспільства] про виконання цієї Угоди та врахування
їхнього внеску для її виконання» [2].
Згідно з Спільною декларацією, прийнятою на
другому засіданні Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС, яке відбулося 11 лютого 2016 року
Брюсселі, «ПГС дозволяє організаціям громадянського
суспільства обох сторін здійснювати моніторинг процесу
реалізації Угоди з точки зору громадянського суспільства,
а також готувати свої рекомендації до відповідних
органів» [6].
Отже, платформа громадянського суспільства має як
наглядову/моніторингову функцію за виконанням Угоди
про асоціацію, так і функцію вироблення політики, адже
має право надавати рекомендації до державних органів,
які відповідальні за конкретні положення виконання
Угоди.
Проблеми ефективності участі Платформи грома
дянського суспільства у реалізації Україною Угоди про
асоціацію з ЄС
Друге щорічне засідання Платформи громадянського
суспільства Україна–ЄС відбулося 11 лютого 2016 року
в Брюсселі. Учасники обговорили успіхи України на
шляху реалізації реформ, стан виконання українською
стороною Угоди про асоціацію [7]. Результатом
засідання було опублікування Спільної декларації ПГС,
в якій подано аналіз поточного стану справ виконання
Україною Угоди про асоціацію, огляд перебігу реформ, і
надано рекомендації відповідним держорганам щодо їх
виконання.
Проте, варто зауважити, що рекомендації ПГС мають
досить загальний характер і здебільшого не адресовані
відповідальним органам. Наприклад, одна з рекомендацій
ПГС сформульована наступним чином: «Члени ПГС
вимагають якнайшвидшого впровадження в Україні норм
горизонтального законодавства ЄС щодо оцінки впливу
на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, а також
участі громадськості у прийнятті рішень як обов’язкової
передумови подальших реформ у секторі та інтеграції
екологічної політики в інші сфери» [6].
Ще однією проблемою є недостатня активність
робочих груп. Лише дві робочі групи на Другому
засідання ПГС виголосили доповіді: щодо антикорупційної політики, і щодо енергетичної політики [8].
Це свідчить про недостатній рівень залучення робочих
груп у моніторинг виконання Угоди про асоціацію,
відсутність належного рівня скоординованості зусиль
всередині робочих груп, проблеми з загальним
менеджментом роботи груп і їх вчасної підготовки
звітів відповідно до галузі компетенції, неефективним
розподілом функціональних обов’язків між представ
никами громадянського суспільства в рамках діяльності
ПГС.
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Наступною проблемою у взаємодії органів державної
влади і ПГС є недостатня комунікація зі сторони
Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС про
свою діяльність, невміння формулювати свої рекомендації
до конкретних органів державної влади, часто нечіткість
вимог у рекомендаціях. Отже, створюється враження
існування двох паралельних світів – ПГС і органів
державної влади, які не мають достатньої взаємодії і
налагодженої системи комунікації.
24 березня 2016 року на першій зустрічі ПГС з
представниками Урядового офісу з питань європейської
інтеграції і заступниками міністрів з питань
європейської інтеграції представниками української
сторони Платформи громадянського суспільства був
представлений «Звіт про результати опитування членів
УС ПГС щодо взаємодії громадянського суспільства і
влади» [9]. Електронне опитування 54 представників
робочих груп відбувалося з 18 по 22 березня 2016 року.
Серед найважливіших проблем, які стосуються залучення
громадськості до прийняття рішень, експерти відзначили:
відсутність реального впливу консультацій на прийняття
рішень (70,6% опитаних), формальність залучення
(66,7%), відсутність комплексного підходу до вироблення
політики в цілому (64,7%), залучення громадськості до
обговорень на пізніх етапах розробки рішень (35,3%),
неналежне інформування про можливості участі у процесі
вироблення рішень (31,4%) [10].
Отже, окрім відсутності належної комунікації про свої
функції і мету діяльності з боку ПГС, вагомою проблемою
є формалізованість залучення громадськості і мінімізація
впливу ПГС на вироблення політики, що є вагомими
перешкодами у ефективній взаємодії між владою і
громадянським суспільством.
Висновки та пропозиції:
1. Основна роль Платформи громадянського сус
пільства у реалізації Україною Угоди про асоціацію з ЄС
полягає у виконанні наглядової функції та виробленні
рекомендацій до відповідних органів державної влади у
процесі виконання Угоди про асоціацію.
2. Важливими проблемами ефективності участі ПГС у
виконанні Угоди про асоціацію є: відсутність конкретних
рекомендацій зі сторони ПГС щодо виконання Угоди
про асоціацію у співпраці з відповідними органами
державної влади; недостатня скоординованість зусиль
всередині робочих груп ПГС та неналежне виконання
своїх обов’язків щодо підготовки звітів по виконанню
Україною Угоди про асоціацію; неналагоджена система
комунікації між ПГС та органами державної влади;
відсутність ефективної зовнішньої комунікації про свої
функції і діяльність зі сторони представників ПГС;
формалізований характер залучення громадськості до
вироблення політики.
3. З метою ефективного виконання наглядової функції
щодо виконання Угоди про асоціацію Платформою
громадянського суспільства потрібно:
– Представникам ПГС скоординувати розподіл
функціональних обов’язків всередині існуючих робочих
груп з метою вчасного підготування звітів, які стосуються
виконання окремих положень Угоди про асоціацію
органами державної влади;
– Керівникові кожної з робочих груп налагодити
систему ефективної комунікації з представниками
відповідних органів державної влади з метою своєчасного
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донесення рекомендацій щодо покращення вироблення
політики у тій чи іншій сфері;
– ПГС повинна розробити ефективну комунікаційну
стратегію про свою діяльність і роль у виконанні Угоди
про асоціацію для інформування широких верств
суспільства і залучення підтримки громадської думки з
метою посилення тиску на відповідні органи державної
влади для досягнення виконання ними положень Угоди
про асоціацію згідно визначених часових рамок і у
повному обсязі;
– Органам державної влади, відповідальним за
виконання певних положень Угоди про асоціацію, слід
створити умови реального залучення представників ПГС
на ранніх етапах формування вироблення політики, і
вчасно повідомляти громадськість про хід справ та їх
виконання.
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The role of the EU–Ukraine Civil Society Platform
for Ukraine in the performance of the Agreement
on association with the EU
Ukrainian civil society have obtained an effective leverage to impact public
authorities’ implementation of the Association Agreement between Ukraine and the
EU owing to the creation of the EU–Ukraine Civil Society Platform in accordance
with Articles 469–470 of the Association Agreement. The civil society is authorized
to oversee and monitor the implementation of the Association Agreement by the
governmental bodies, and has the right to deliver recommendations on certain
aspects of policy–making, related to the European integration of Ukraine. However,
nowadays one would doubt the effectiveness of the EU–Ukraine Civil Society
Platform’ activities. The most significant problems are the following: lack of the
established system cooperation and effective communication with public authorities
and formality of the involvement in policy–making; inefficient communication to the
public about Platform’s activities and functions; absence of an effective division of
responsibilities within the working groups of the EU–Ukraine Civil Society Platform,
which affects the timely preparation of reports on monitoring the implementation
of the respective provisions of the Association Agreement by the relevant state
bodies.
Keywords: performance of the Agreement, association with the EU, EU–Ukraine
Civil Society Platform.
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Політичний протест:
пострадянські особливості
Розкрито основні особливості виникнення та розвитку політичного
протесту у пострадянських країнах. Проаналізовано найважливіші
характеристики, що відрізняють політичний протест у колишніх радянських
республіках від аналогічних феноменів на Заході. Досліджено вплив фінансово–
промислових груп на протестну активність. Підкреслено, що під час
протестних акцій у пострадянських країнах особливо часто застосовуються
насильницькі методи боротьби. Подано стислу характеристику лівих та правих
протестних рухів, підкреслено ідеологічну поляризованість як їх характерну
рису. Застосовано цивілізаційну парадигму С. Гантінгтона для дослідження
аксіологічної спрямованості політичного протесту. Розглянуто етнічний вимір
протестної активності громадян. Виокремлено екологічний фактор розвитку
протестних рухів, який є спільним для західних та пострадянських країн.
Ключові слова: політичний протест, політична система, політична
криза, політичне насилля, політична ідеологія.

Проблематика політичного протесту все частіше
привертає увагу дослідників. Актуальність даної теми
обумовлена, по–перше, високим ступенем впливу
протестних акцій на політичне життя суспільства, по–
друге, появою нових, небачених раніше форм управління
протестом, по–третє, глобалізацією протестних рухів, які
вже неможливо обмежити державними кордонами.
Отже, метою нашої статті є розкрити основні особ
ливості прояву політичного протесту на пострадянсь
кому просторі.
Протест як форма політичної участі є не новою темою
для політологічних досліджень. Так, деякою мірою ця
проблематика розглянута у працях класиків політичної
науки І. Валлерстайна та С. Гантінгтона. Серед інших
закордонних дослідників варто назвати А. Хоффлера,
П. Кольє, К. Ліїк та інших авторів. Пострадянські
особливості протестів розглядають А. Мітін, С. Перегудов
(Росія), а також українські автори В. Кравченко, О. Пили
пенко, І. Рейтерович, О. Хижняк.
Втім, у вітчизняному політологічному просторі
бракує наукових розробок, присвячених саме постра
дянським особливостям політичного протесту, тим його
рисам, які відрізняють його від західних зразків.
На нашу думку, першою особливістю політичного
протесту в умовах декомунізації та спроби провести
демократичні реформи (або створити видимість їх
проведення) є поляризація протестних рухів. Ідеологічний
плюралізм створює сприятливі умови для появи як
поміркованих, так і радикальних рухів, які вдаються до
неконвенційних дій. Російський дослідник С. Перегудов,
аналізуючи ідеологічний спектр своєї країни, відзначає,
що ностальгічні настрої та незадоволення існуючим
станом речей створюють сприятливий ґрунт для зростання
російського націоналізму. Вчений виокремлює особливий
російський «младонаціоналізм», основу якого складають
близько сорока націоналістичних (з них вісімнадцять
радикальних) організацій [1, c. 79]. На противагу
їм у Росії існують радикальні ліві рухи «Авангард
червоної молоді», «Революційний комуністичний
союз молоді», «Соціалістичний опір» та інші [2, с. 79,
81]. Російські радикали з обох боків прагнуть до
кардинальної трансформації політичної системи: праві –
шляхом побудови національно–орієнтованої держави,
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ліві – шляхом повалення (або суттєвої модифікації)
капіталістичного ладу.
У Молдові поляризація між радикальними рухами
лівого та правого спрямування була ще помітнішою.
Ультраправі виступали (й подекуди виступають зараз)
за об’єднання країни з Румунією, через що йменуються
уніоністами. У 1991–1994 рр. уніоністська політична
еліта на чолі з М. Снегуром перебувала при владі.
Прагнення до румунізації та виключення російської
мови з широкого вжитку призвело до масових протестів
російськомовного населення, що масово підтримало ліві
рухи. Це стало причиною Придністровського конфлікту,
який не вирішено й до сьогодні.
Український політичний спектр також представлений,
серед іншого, радикальними протестними рухами. На
правому фланзі за роки незалежності постали «УНА–
УНСО», «Відсіч», «Правий сектор», «Спільна справа».
Варто погодитись з О. Пилипенко, яка підкреслює
провідну роль у проведенні Євромайдану у 2013–2014 рр.
[3, с. 241]. Стосовно ж ліворадикальних протестів, то
вони здебільшого були поширені до 2010 р., особливо
це було пов’язано з військовими навчаннями НАТО на
території України. Протестувальників організовували
нині заборонена КПУ та ПСПУ, що фактично зникла з
політичного поля після 2014 р.
Другою особливістю політичного протесту на пост
радянському просторі є високий рівень застосування
насилля. Відповідно до припущення П. Кольє та А. Хоф
флера, бідність і відсутність законних механізмів
отримання доходів значно посилюють мотивацію індивідів
до участі в актах насилля [4, p. 14]. Погоджуючись з ними,
В. Кравченко зазначає, що недостатній рівень освіти,
бідність, високий рівень безробіття, нерівномірний доступ
до освітніх послуг досить часто розглядаються в якості
основних елементів зростання ризиків застосування
політичного насилля [5, с. 85]. Згадані негативні тенденції
присутні у пострадянських країнах набагато більшою
мірою, ніж на Заході.
Так, політичний протест у казахстанському Жанаозені
супроводжувався небаченим раніше масштабом засто
сування насилля. Починаючи з травня 2011 р., праців
ники промислових підприємств (переважно нафто
видобувної галузі) періодично оголошували страйки з
вимогою підвищення оплати праці. 16 грудня 2011 р.
у центрі Жанаозена відбулися масові акції протесту,
що переросли у зіткнення страйкуючих робітників
з поліцією, тоді загинули більше десяти осіб. Дещо
менший рівень насильства (але більший масштаб
протесту) спостерігався у 2015 р. у Вірменії у відповідь
на підвищення цін на електроенергію. Такі ж приклади, як
масові заворушення біля парламенту Молдови, розстріл
учасників Євромайдану в Україні, застосування спецназу
проти мирних протестувальників на Болотній площі у
Росії є настільки загальновідомими, що не потребують
детального аналізу в рамках нашої статті.
Третьою важливою рисою політичних протестів
на території колишнього СРСР є значний вплив
етнічного фактору на мобілізацію учасників. Кордони
радянських республік проводилися більшовиками часто
без урахування ареалів розселення етнічних груп. Як
наслідок, майже кожна нова держава має велику кількість
національних меншин, іноді досить потужних. Дуже
показовим є приклад країн Балтії, де російськомовна
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меншість об’єднується за етнічною ознакою і веде у тому
числі протестну діяльність. Яскравим прикладом є події
навколо пам’ятника радянським солдатам у Таллінні,
де російськомовна меншість вжила активних заходів із
перешкоджання перенесенню монументу. Дані протестні
акції були підтримані Москвою. Естонська автор К. Ліїк
заявила навіть про «бронзовий рік» у відносинах, зга
дуючи блокування посольства країни у Москві [6, p. 71].
Етнічний фактор відіграв потужну роль й у подіях
у Киргизстані, де після революції 2010 р. узбецька на
ціональна меншина почала акції протесту, що переросли
у міжетнічні сутички. В АР Крим ще до подій 2014 р.
траплялися акції протесту кримських татар проти влади
автономії. Після анексії півострова Росією та заборони
Меджлісу відбувалися акції протести татар на кордоні з
Кримом. У самій же Росії часто трапляються акції протести
етнічних росіян проти насильства з боку мігрантів.
В якості четвертої особливості протестів у краї
нах колишнього СРСР можна назвати помітний
вплив олігархів та іноземне втручання (пряме чи
опосередковане). Передусім необхідно зазначити, що
роль і ступінь впливу великого промислово–фінансового
капіталу на політичні та економічні процеси в різних
країнах багато в чому визначалися тими умовами, в
яких він формувався. Це пов’язано з тим, що перехідний
період для пострадянських країн суттєво відрізнявся від
перехідного періоду у Польщі, Угорщині, Чехії та інших
країнах соціалістичного табору.
Так, країни Східної Європи не мали досвіду
формування системи державних інституцій, необхідних
для реалізації ринкових трансформацій. До того ж, тут
давалася взнаки системна криза народного господарства
СРСР,
структурна
деформованість
економіки,
технологічна криза тощо. Крім того, населенню колишніх
радянських республік здебільш притаманна антиринкова
(колективістська) ментальність, брак навичок і традицій
ринкових відносин, менша схильність до підприємництва.
Важливе значення для подальшого розвитку держав
Центрально–Східної і Східної Європи мав процес
приватизації, перебіг якої визначив основні контури
не лише економічного, а й політичного розвитку країн
регіону. В Україні та Росії головної мети приватизації –
відокремлення колишньої державної власності від влади,
а політики – від підприємництва не було досягнуто.
Хаотичний, а подекуди й протиправний процес
початкового нагромадження приватного капіталу призвів
до формування великих фінансово–промислових груп,
які чинять вплив на політику, у тому числі мобілізуючи
громадян на протестні акції.
Український політолог І. Рейтерович ще у 2005 р.
застерігав, що четверта влада (ЗМІ) в Україні і Росії
майже повністю підконтрольна олігархам. В першу чергу
це стосується друкованих ЗМІ, телеканалів, у меншій
мірі – Інтернет–видань. ЗМІ перетворилися, по суті,
на потужний засіб лобізму на загальногромадянському
рівні інтересів ФПГ [7, с. 74]. Протест як форма
політичної активності, відтак, або підтримується
великим капіталом, або безпосередньо ним інспірується.
Так, ще у 2012 р. російський бізнесмен та політичний
в’язень М. Ходорковський заявив про необхідність
ненасильницького протесту проти режиму В. Путіна, який
порушує права і свободи людини. Грузинський олігарх,
медіамагнат Б. Патаркацишвілі особисто брав участь у
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протестах проти М. Саакашвілі у Тбілісі у листопаді 2007 р.
Участь українських олігархів у розхитуванні політичної
стабільності та фінансуванні протестів (зокрема, на півдні
та сході країни) варто розглянути окремо.
Нарешті, слід згадати ще одну визначальну
особливість пострадянських протестних рухів, а саме їх
чітко виражений аксіологічний характер. Наслідуючи
тезу С. Гантінгтона [8] про зіткнення цивілізацій, можна
розглянути цивілізаційно–аксіологічний вимір політичних
протестів. Так, у Росії та Білорусі рушійною силою
протестів є носії західних цінностей, тоді як у Латвії,
Естонії, Молдові опозиція орієнтується на православну
цивілізацію, з відповідним проросійським вектором
протесту (і джерелами фінансування, зокрема).
Не можна пройти повз екологічного фактору
виникнення протестних рухів, який, втім, не можна
вважати суто пострадянською особливістю. Час від часу
поблизу населених пунктів, де зберігаються шкідливі
речовини чи боєприпаси, виникають стихійні мітинги, які
іноді досягають своєї мети. Так, у 2009 р. акції протесту
у Тернопільській та Львівській областях змусили владу
ліквідувати сміттєзвалища біля населених пунктів.
Прикладами таких рухів є й численні акції протесту проти
незаконної забудови, особливо у столиці та обласних
центрах. Так, у місті Києві за часів мера Л. Черновецького
відбулися акції проти забудови скверу на Позняках,
проти знесення будівель на Андріївському узвозі, акції
протесту проти забудови ділянок на березі дніпровських
заток тощо. У 2010 р. у Харкові було організовано рух
проти будівництва автошляху через лісопарк. Найбільшу
підтримку протестній позиції активістів громадських
організацій висловили жінки порівняно з чоловіками,
особи старшої вікової групи, а також потенційний
електорат опозиційних партій (блоків) [9, c. 45].
Стурбованість людей середовищем проживання зна
ходить відображення не тільки в екологічному русі; захист
екологічних цінностей політичні та громадські діячі
використовують у боротьбі за владу в місті. Цю тенденцію
відзначив І. Валлерстайн: «Екологія перетворилася
на серйозну політичну проблему в багатьох частинах
світу. З’явилися навіть досить сильні політичні рухи,
організовані в ім’я захисту навколишнього середовища
від подальшого руйнування. Звичайно, актуальність
проблеми оцінюється в наші дні по–різному – одні кажуть
про наближення кінця світу, інші вважають, що питання
можна швидко вирішити на суто технічному рівні» [10,
с. 105]. Втім, на нашу думку проблема забруднення
навколишнього середовища є набагато більш актуальною
у колишніх радянських республіках, ніж на Заході.
Отже, можна зробити висновок, що у більшості
пострадянських республік широкого поширення набули
протестні рухи, які, розвиваючись за загальносвітовими
тенденціями, тим не менш, мають низку особливостей. До
них можна віднести високу поляризацію протестних рухів,
високий рівень насилля, високий вплив етнічних факторів,
цивілізаційну детермінанту у формуванні протестних груп,
помітний вплив олігархів та закордонного капіталу. Втім,
включеність пострадянського простору до планетарних
тенденцій детермінує й наявність схожих рис: екологічний
фактор протестного руху, звична практика мобілізації
учасників через Інтернет, практика електронних петицій
тощо. Перспективи подальших досліджень політичного
протесту на пострадянських теренах вбачаємо у дослідженні
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саме спільних рис українських, інших пострадянських та
західних протестних рухів, а також детальнішому вивченні
глобальних тенденцій розвитку феномену протесту.
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Political protest: post–Soviet pecularities
Main pecularities of emergence and development of political protest in post–
Soviet countries are considered. Main characteristics that distinguish political protest
in former Soviet republics from such phenomena in the West are considered. The
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influence of financial and industrial groups on protest activity is considered. It is
underlined that forcible methods of political struggle are often used during protest
actions in post–Soviet states. Leftist and rightist protest movements are briefly
characterized, ideological polarization as their distinctive feature is underlined. The
theory of S. Huntington is used to explain axiological dimension of political protest.
Ethnic dimension of protest is considered. Ecological factor of protest movement
development is considered as the common one for Western and post–Soviet countries.
Keywords: political protest, political system, political crisis, political violence,
political ideology.
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Майбутнє ЄС в епіцентрі критики капіталізму:
семіотичний аналіз як метод виявлення
ідеологічних проблематик
Крізь призму зовнішньоекономічної діяльності та сутнісних особливостей
дискурсу добробуту та політичного розвитку розглянуто основи кризи
соціально–політичної організації ЄС. Здійснено ретроспективу деяких
значимих макроекономічних активностей інститутів ЄС. Проаналізовано
значення Лісабонського договору в процесі формування подальшої стратегії
зовнішньоекономічної політики ЄС. Досліджені сутнісні особливості
відтворення ідеологем неоліберального глобального дискурсу в процесах
культурного та економічного самовиробництва країн сучасної Європи.
Систематизовано розуміння суспільства споживання, що склалось у контексті
лівої критики політичної теорії неолібералізму. Розглянуто один з процесів
формування альтернативного критичного дискурсу.
Ключові
слова:
постструктуралізм,
«культурні
дослідження»
неолібералізм, глобальний ринок, корпорація, праця, експлуатація, дискурс,
суспільство споживання.

До кінця ХХ століття у світі існували різні
економічні системи, що конфліктували між собою,
серед яких виділялися капіталізм і соціалізм [8, с. 84].
Iз занепадом соціалізму в країнах Східної Європи та
СРСР неолібералізм – сучасна форма капіталізму – почав
переважати на планеті, долаючи національні кордони.
Відбувається глобалізація економіки. Економічно
самодостатні держави починають відходити в минуле.
Як наслідок – вплив і влада президентів «Сіті–банку»
або «Хонди» стають сильнішими, ніж президентів чи
прем’єр–міністрів багатьох країн. Управлінці у сфері
економіки зосереджують у своїх руках більше влади, ніж
політики в парламенті або у виконавчих структурах.
Привнесення ліберальної політики у ранг «найкращих»
політичних практик зумовив вироблення альтернативним
полюсом «лівих» науковців «нових істин». І об’єкт
таких досліджень – мова (дискурс, ідеологія і т.д.),
методи пізнання, які пропагувала ліва філософія життя,
остаточно утвердили у науковому мисленні факт, що
вдала інтерпретація текстів та дискурсів сьогодні може
надати значно більше емпіричних даних ніж будь–які
наймасштабніші польові дослідження.
Цікавим у цьому контексті є проект «cultural studies»
(культурні дослідження (далі – КД), який об’єднував
марксистсько орієнтованих англійських дослідників,
що вивчали ЗМІ, популярну культуру, субкультуру і
повсякденність. Розробка проблеми ідеології в цих
дослідженнях заснована на засадах структуралістського
марксизму і концепції гегемонії А. Грамші, слугувала в
1970–1980–х рр. стрижнем діяльності вчених.
Теоретики КД сприймали семіотичний аналіз як
найбільш адекватний метод виявлення ідеологічних
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проблематик, імпліцитно присутніх в медіальних
повідомленнях. Традиційним методом аналізу пові
домлень ЗМК на початку 1970–х рр. в соціології був
контент–аналіз. Даний метод може використовуватися
дослідниками, що працюють в різних теоретичних
перспективах, в тому числі і для доказу ангажованості
висвітлення в ЗМК індустріальних конфліктів, проте
в світлі вищевикладеного переваги семіотичного
методу видаються нам очевиднішими. Контент–
аналіз як дослідницький інструмент чутливий тільки
до поверхневих сенсів повідомлень, проте не завжди
придатний для аналізу специфічних повідомлень
(наприклад, фільмів). Якщо в контент–аналізі увага
зосереджується на експліцитному змісті фрагментів
повідомлення, що піддаються квантифікації, то об’єктом
семіотичного аналізу є медіальне повідомлення як
структуроване ціле, що включає багато рівнів означування.
Семіотичний аналіз розкриває правила організації
повідомлень, місце, яке займає окремий елемент в тексті
повідомлення, що набагато важливіше для текстуального
аналізу, ніж частота його повторення. Наприклад, якщо
у випуску новин повідомлення про страйк йде одразу
за повідомленням про зростання інфляції, то таке
чергування наділяє подію (страйк) крім «буквального»,
денотативного сенсу також і конотативним, яке
визначається кодом, що включає ідеологічні категорії і
допущення існування певного роду соціальної реальності
(«страйки перешкоджають нормальному функціонуванню
національної економіки» та ін.). Хоча розрізнення
денотації і конотації є доволі умовним, дослідники ЗМК,
які дотримуються розглянутої версії ідеологічного аналізу,
зосереджують увагу переважно на конотативному рівні
означування, який в силу своєї рухливості відкритий для
ідеологічних «щеплень» і на якому можна спостерігати
динаміку ідеологічного поля в цій конкретно–історичній
кон’юнктурі, що репрезентує, у відповідності з певною
концепцією гегемонії, область силових відносин різних
соціальних груп.
Для ідеологічного аналізу важливий момент конст
руювання ідеологічного «обрамлення» (closure) [8] –
обмеження соціальної уяви та мислення по відношенню
до подій соціально–політичної реальності категоріаль
ними, образними, тематичними межами панівної
ідеології. Тобто крім того, що і як було сказано (показано),
для ідеологічного аналізу важливо те, що могло б бути
сказано, але не відбулось. У наведеному прикладі для
глядача, що інтерпретує повідомлення про страйк у
відповідності зі зазначеним кодом, судження про страйк
буде обмежене ідеологічною проблематикою, яка
виключає постановку питань про право робітників на
колективний захист своїх інтересів задля захисту ідеї
розвитку так–званої «національної економіки». Оскільки
будь–який знак може інтерпретуватися різними способами,
мати більш ніж одне значення (феномен полісемії), для
досягнення ефекту ідеологічного «обрамлення» необхідно
обмежити сферу можливих прочитань знака. У нашому
прикладі кадри, що зображують пікет робітників, можуть
інтерпретуватись глядачами по–різному, проте обраний
журналістами спосіб організації матеріалу новин обмежує
інтерпретацію повідомлення про страйк ідеологічним
кодом «кращого прочитання» (prefered reading). Об’єктом
аналізу в неомарксистських дослідженнях ЗМК є
практики кодування ідеологічних смислів в медіальних
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повідомленнях працівниками ЗМК, а також практики
декодування повідомлень аудиторією. Що стосується
виробництва повідомлення, сфера ідеологічних практик
охоплює різні аспекти діяльності працівників ЗМК, такі,
як відбір тих фактів, які представляються релевантними
в якості новин, спосіб їх подання, визначення тем для
обговорення в аналітичній програмі і т.д. Так, в одному
дослідженні ідеологічної функції жанру аналітичних
телевізійних програм Бі–Бі–Сі, що включають дебати між
політиками (current affairs), виробництво ідеологічних
смислів в обраній для детального аналізу програмі
аналізується на декількох взаємопов’язаних рівнях:
вербальний дискурс (вступне слово ведучого, коментарі
до картинок та ін.), візуальний, вибір лексики учасниками
дебатів, кінестетичний дискурс (жести, манера триматися
і ін.).
Описаний метод знайшов застосування в аналізі
матеріалів британських ЗМК: преси (газетні новини,
редакційні статті, листи читачів і т.д.), новин та різних
аналітичних телевізійних програм, присвячених со
ціальним і політичним проблемам і подіям. Він дозволяє
виявити неявну присутність ідеології навіть у тих
випадках, коли «здається», що медіальні повідомлення
представляють лише нейтральне відображення реаль
ності. Особливо це характерно для телебачення і таких
його жанрів, як новини. Однак сама ця «видимість»
повинна стати предметом ідеологічної реконструкції.
Як вже було сказано, описаний вище концепт ідеології
дозволяє переосмислити суть діяльності ЗМК. Він полягає
не у відображенні реальності (адекватне в ліберальних
уявленнях чи викривлене, «перевернуте» в ранній
марксистській критиці), а у виробництві репрезентацій
подій, або, якщо запозичувати термінологію символічного
інтеракціонізму, визначень ситуацій. Репрезентація –
це особливого роду практика, практика означування,
включена в складну систему структурних детермінант.
Будь–яка подія, факт, оскільки вони щось означають
для людини, повинні бути проаналізовані за допомогою
практик означування за наявними у суспільстві «схемами
класифікацій» соціального світу, які надає ідеологія.
У цьому і полягає суть ідеологічної роботи ЗМК,
ідеологічних практик ЗМК, які аналізуються за допомогою
описаного вище методу. У центрі уваги неомарксистських
дослідників ЗМК знаходяться відтворювані ЗМК
визначення соціальних та політичних подій, які
конструюються в рамках домінуючої ідеології. Така
ідеологія характеризується, по–перше, тим, що її категорії
та змісти задають вектори глобального бачення суспільства
в цілому або якоїсь сфери суспільних відносин. По–
друге, домінуюче бачення соціальної реальності наділене
легітимністю, що здається «природною», чимось таким
«очевидним» в розрізі розумінь соціального порядку.
Легітимація домінуючої ідеології, неявно присутня
у повідомленнях ЗМК, забезпечується видимістю
нейтральності та об’єктивності (ЗМК як «вікно у світ»).
Віра в те, що ЗМК тільки лише відображають реальність,
є ідеологічним конструктом, який створюють працівники
ЗМК. Претензії на незалежність, об’єктивність та
нейтральність висвітлення суспільних і політичних подій
є ідеологічними за своїм характером. Вони складають
професійну ідеологію працівників ЗМК в західних
суспільствах ліберальної демократії, зразком яких є
США та Великобританія. Ця ідеологія також кодується в
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медіальних повідомленнях. Наприклад, манера триматися
ведучих в аналітичних програмах на Бі–Бі–Сі організовано
у відповідності із кодом нейтральності: журналіст – це один
із звичайних людей, втілення «середньої людини», проте,
як професіонал він відповідальний перед громадськістю
за репрезентацію «справжнього» стану речей.
Згідно з неомарксистськими поглядами, що склалися
в руслі ідей структурального марксизму і концепції
гегемонії, панівний в економіці клас в сучасному
капіталістичному суспільстві не здійснює безпосередньо
державну політику. Держава володіє відносною
автономією. Автономна вона в силу того, що є сферою,
незалежною від впливу безпосередніх інтересів окремих
фракцій панівного класу, що забезпечується крім іншого
правилами гри ліберальної демократії. Це створює
видимість нейтральності держава, яка нібито представляє
«загальний інтерес» та «націю». Відносна ця автономія
тому, що держава сприяє реалізації довгострокових
стратегічних інтересів панівного класу. ЗМК, хоча й
діють незалежно від вузьких інтересів політичних партій,
все ж не можуть вийти за межі офіційного консенсусу,
що формується в рамках парламентської демократії – в
сфері держави і офіційної політики, яка представляє
«загальнонаціональний
інтерес».
Самі
критерії
об’єктивності, неупередженості, незацікавленості, які
роблять діяльність ЗМК легітимною в очах громадськості,
орієнтують працівників ЗМК на ідеологічні репрезентації
владних груп, які стали гегемоном і складають в даний
момент зміст «загального інтересу», легітимізуючи через
вибори так звану «громадську думку» [7]. Діяльність
ЗМК в сучасному капіталістичному суспільстві включена
в своєрідну діалектику конструювання консенсусу: ЗМК
одночасно відображають консенсус і активно беруть
участь в його конструюванні. Довготривалий ідеологічний
ефект діяльності ЗМК складається у відтворенні самої ідеї
«нації» та «загального інтересу», складовою ідеологічної
умови існування сучасної капіталістичної держави.
Отже, ідеологічні практики ЗМК визначаються складною
системою структурних детермінант, що включають вплив
домінуючої ідеології на самих працівників ЗМК та їх
професійну ідеологію, і самі є такими детермінантами
стосовно інших практик суспільної формації.
Використовуючи описану вище методологію, ми
репрезентуємо зріз медійних повідомлень та суспільно–
політичного дискурсу країн ЄС, який відображає концепт
«сутінків Європи» в структурах масової свідомості.
В 2007 році 27 держав–членів Європейського Союзу
(ЄС) узгодили «новий цикл Лісабонської стратегії»,
який передбачав й нову торгово–політичну стратегію
«Глобальна Європа – конкурування у світі» («Global
Europe – Competing in the World»). Це неоліберальне
бачення «глобальної Європи» прагне до зміцнення
європейської
конкурентоспроможності,
яка
має
підвищуватися шляхом подальших «реформ», «заходів
гнучкого захисту» (flexicurity–Maßnahmen) [1] на ринках
праці в країнах–членах ЄС та шляхом укладення нових
торгових і інвестиційних угод із третіми державами
[1]. На засіданні в червні 2007 р. Рада Європейського
Союзу ухвалила нову стратегію зовнішньої торгівлі
під назвою «Глобальна Європа – міцне партнерство для
відкриття ринків європейським експортерам». Насправді,
європейські підприємства в цьому офіційному документі
були позначені як заступницька цільова група. Ця
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стратегія, висловлюючись мовою офіційного жаргону,
«сидить [як на голці] на активній політиці (яка все більше
зростає) відкриття ринків як усередині ЄС, так і щодо
третіх країн, яким Європа має дати можливість вистояти
в глобальній конкуренції, що посилюється» [2]. Оскільки
європейські інститути мають сприяти ліквідації обмежень
для проникнення на ринок, необхідно домогтися
міцного співробітництва між державами–членами ЄС,
Європейською Комісією та підприємствами [3].
До підвищення конкурентоспроможності відносять
також забезпечення постачання сировиною, ґрунтовнішу
участь європейських підприємств на ринках, що
зростають, відкриття й лібералізацію прибуткових
ринків для громадських замовлень, так само як і
здійснення безперешкодного права вільного вибору місця
проживання, що означає лібералізацію інвестиційних
режимів у третіх державах, і, зрештою, такі законодавчі
заходи, які будуть найменшим чином перешкоджати
розвитку вільної торгівлі. Очевидною метою є ліквідація
«нетарифних торговельних перешкод» – це й багато іншого
є стандартом, який стосуються охорони навколишнього
середовища й трудового права, як і відкриття ринку для
загальнодоступних місць закупівлі сировини й матеріалів,
які досі охороняються.
Актуальними стали так звані сінгапурські теми
(інвестиції, конкуренція, суспільне матеріально–технічне
постачання й пільгові умови торгівлі), які зазнали невдачі
на обговоренні в СОТ у 2003 р., натрапивши в Канкуні
на опір багатьох країн, що розвиваються, й країн з
перехідною економікою.
Згідно з WEED [2], «глобальна європейська
стратегія прискорюється, перш за все, Європейською
Комісією. Це відбувається, очевидно, у межах активної
лобістської діяльності та безперервної співпраці Комісії з
промисловістю. Від самого початку, коли мова йшла про
конкретний зміст і формулювання, великим європейським
концернам надавалася консультація. Проекти текстів були
вислані представникам промисловості для коментування,
а економічні об’єднання, такі як Європейська
конфедерація бізнесу (Business Europe) або Федеральний
союз німецької промисловості (BDI) [3], були запрошені
для консультацій» [3].
Ця тісна співпраця між Комісією та промисловістю
існує споконвіку та демонструє те, що федеральний
уряд проявляє явний інтерес до максимально більшого
відкриття ринку, що випливає з опублікованого в липні
2006 р. службового документа федерального уряду
«Розгорнути
глобалізацію:
Підвищити
зовнішню
конкурентоспроможність ЄС – значить забезпечити
зростання й робочі місця в Європі». Для федерального
уряду це мало стати «головним прагненням майбутньої
торгової політики ЄС, ... для європейських виробників
послуг – умовами проникнення на ринок третіх країн,
особливо країн, що розвиваються» [8]. Маючи на увазі
бажання взяти до уваги введення взаємного використання
ринків закупівлі сировини й матеріалів, федеральний
уряд квапить ЄС із подальшою лібералізацією . І не
без успіху, як показують переговорні мандати ЄС
із державами Центральної Америки та Андського
співтовариства за угодою про приєднання, а також з
Індією та Південною Кореєю щодо Угоди про вільну
торгівлю. Без консультації з громадськими організаціями,
без залучення парламентів держав–членів ЄС, так і без
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участі Європейського Парламенту, Європейська Комісія
веде переговори про лібералізацію торгівлі товарами та
послугами, а також про лібералізацію життєзабезпечення,
про правила лібералізації інвестицій, правила конкуренції
та лібералізації ринків закупівлі сировини й матеріалів на
обопільній основі.
Негативні наслідки для ринку праці, зумовлені
несподіваними «торговими потрясіннями», які спричинять
зміну глобальних торговельних та економічних структур,
мають бути пом’якшені акомодаційним фондом
європейських глобальних структур. Із цього фонду
мають оплачуватися релокаційні витрати й заходи щодо
підвищення кваліфікації для звільнених працівників,
оскільки втрата робочих місць буде мати негативні
наслідки як для кваліфікованого робітника, так і для
некваліфікованого працівника переробної галузі, а тим
часом додаткові робочі місця мають створюватися у сфері
послуг і комунікації [7].
Так як стратегія глобальної Європи ще не завоювала,
за рідкісним винятком, критично налаштовану
громадськість, то існує певний протест і з боку
європейського громадянського суспільства.
Ліберальний капіталізм акцентував на «національному
розвитку» і демонстрував стурбованість, коли зростали
безробіття й маргіналізація. Сьогодні неолібералізм уже не
зацікавлений у залученні всіх у ринок, він зацікавлений у
виключенні. Іншими словами: безробіття є для системи не
проблемою, а лише ознакою того, що розвиток субпідряду
й технологічний прогрес, – що створює машини, які
потребують усе менше людських зусиль, скажімо збирача
на конвеєрі, – скорочують кількість робочих рук. Система
зацікавлена не в збільшенні кількості споживачів на
ринку, а в тому, щоб у того ж числа споживачів було
більше грошей.
Для неолібералізму має значення не прогрес, а ринок;
не виробництво, а спекуляції; не якість продукту, а його
рекламний успіх; не споживча вартість товару, а той
фетиш, яким він володіє. Товар купується за ту ауру, яка
його оточує й видається спроможною підвищити статус
його власника. Так, уже не вважається людиною той,
хто вбачає цінність товару в його прямому призначенні,
наприклад, щоб використовувати тканину як сорочку;
навпаки, етикетка сорочки «маркує» свого володаря так
само, як розкішний автомобіль служить платформою
для соціального піднесення свого власника. Людину
починають сприймати по речах, які її прикрашають.
Із неоліберальної точки зору людина як така, мабуть,
не представляє жодної цінності. Тому той, хто не володіє
матеріальними благами, знецінений і виключений.
Спершу система оцінювала працю як фактор,
що надає людині гідність, що забезпечує добробут.
Тепер правильним вважається заробляти гроші на
спекуляціях, жити на ренту, насолоджуватися життям,
не завдаючи собі клопоту. Для ЗМІ найщасливіші – це
пусті. І в промисловості прогрес у галузі інформатики
та автоматизації робить людську працю непотрібною,
породжуючи безробіття. Досить сказати, що на заводах
«Фольксваген» у Сан–Бернарду–ду–Кампу (Бразилія)
у 1980 році вироблялося близько 1000 машин на день і
було зайнято 44 тисячі робітників. Сьогодні проводиться
близько 1500 автомобілів усього 25 тисячами робітників.
Чи зможе Європа сьогодні адекватно відповісти на всі
ті виклики, які ставить перед майбутнім планети нечуваний
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раніше розмах капіталізму. Європейська цивілізація,
яка виносила та виростила ліберальну концепцію
світосприйняття та політичного устрою, вже понад два
сторіччя знаходиться у пошуку протиотрути від диктату
експлуатації, конкуренції та крайнього індивідуалізму, яку
з кожним роком очікувати все важче і важче. Екологічні
катастрофи, війни, бідність, несправедливий розподіл
ресурсів та тотальна експлуатація в комбінації з моральним
та духовим занепадом «одновимірної людини» – сьогодні
є буденністю європейських реалій.
Отже, оцінюючи потенційні спроможності якісних
методів аналізу соціально–політичної дійсності до конст
руювання фактів, на яких базуватимуться основи нової
політичної теорії на практики ЄС, варто зазначити, що
на даному етапі розвитку ЗМК та появи політичної вір
туальності реальності (символічної, знакової, текстової)
майбутнє соціальної системи залежатиме від винаходу
нових фактів (що може статись лише в межах альтерна
тивних неолібералізму теоретичних системах) в процесах
семіотичного аналізу політичних текстів та дискурсів.
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The future of the EU at the center of criticism of capitalism:
semiotic analysis as a method of identifying ideological
problematics
Through the prism of foreign trade and the essential features of the welfare
discourse and political development the basics of the crisis of social and political
organization of the EU have been examined. Retrospective of some major
macroeconomic activities of EU institutions have been implemented. The importance
of the Lisbon Treaty in the process of further EU foreign economic policy strategy have
been analyzed. The essential features of reproduction of ideologems of neo–liberal
global discourse in the processes of cultural and economical self–production of states
of modern Europe have been examined. The understanding of the consumer society,
which had developed in the context of the left’s critique of political theory of neo–
liberalism have been systematized. One of the processes of formation of an alternative
critical discourse have been considered.
Keywords: post–structuralism, «cultural studies», neoliberalism, the global
market, corporation, labor exploitation, discourse, consumer society.
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Перспективи формування
європейської армії
Проаналізовано перспективи створення армії Європейського Союзу у
контексті вивчення механізмів розвитку Спільної безпекової та оборонної
політики ЄС. Розглянуто причини необхідності формування європейської
армії, сформульовано основні переваги для країн Євросоюзу від функціонування
спільних збройних сил. Визначено три моделі утворення армії Європейського
Союзу, а також показано імплементаційні перешкоди при реалізації кожного
з механізмів. Досліджено потенційні наслідки формування європейської армії
для функціонування ЄС, НАТО та міжнародної системи безпеки. З’ясовано, що
утворення армії ЄС залишається проблематичним насамперед з політичних
розрахунків.
Ключові слова: європейська армія, Спільна безпекова та оборонна
політика, Європейський Союз, військовий кризовий менеджмент, Бойові Групи,
Єврокорпус, НАТО.

«Європа ще ніколи не була настільки процвітаючою,
безпечною та вільною як сьогодні. Насильство ХХ сто
річчя поступилося місцем періоду безпрецедентного миру
та стабільності, не знаного раніше в європейській історії»
[8, c. 1]. Такими словами починається Європейська
стратегія безпеки 2003 року, коли європейський континент
не знав ані війн, ані терактів. Проте ситуація змінилася.
Внаслідок конфліктів в Україні, на Близькому Сході,
Кавказі, Південному Середземномор’ї зона нестабільності
впритул наблизилася до східних та південних кордонів ЄС.
Вихід Великобританії з Євросоюзу, агресивна політика
Росії, заяви американських політиків про можливість
розпуску НАТО1 породжують дискусії, чи здатна Європа
1
Заява Д. Трампа – кандидата від Республіканської партії
в президенти США на квітневій зустрічі з виборцями в штаті
Вісконсін: «У НАТО є одна проблема: альянс – застарів. Ми їх
[європейців] захищаємо, інвестуємо в їхню оборону, а вони деруть з
нас гроші. І знаєте, як ми на це реагуємо? Ніяк! Або вони віддадуть
нам минулі борги, або нам доведеться піти з Європи. А якщо в
результаті розпадеться НАТО, так тому і бути» [5].
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забезпечити власну безпеку. Одним із шляхів вирішення
проблеми дослідники С. Біскоп, Д. Кеохан, Дж. Кларк,
К. Мейджор, К. Мьоллінг, М. МакКрей вважають створення
європейської армії. Мета даної статті розкрити механізми
та з’ясувати перспективи формування армії ЄС, а також
проаналізувати наслідки її створення для функціонування
Євросоюзу, НАТО та міжнародної системи безпеки.
Питання формування європейської армії дискуту
валося ще з часів завершення Другої світової війни.
Невизначеність майбутнього поділеної Німеччини, війна в
Кореї (1950–1953), посилення загрози з боку Радянського
Союзу породжували необхідність у поглибленні співпраці
між західноєвропейськими країнами в сфері безпеки.
24 жовтня 1950 року французький Міністр оборони
Р. Плевен запропонував створити Європейське оборонне
співтовариство (ЄОС) шляхом об’єднання військово–
промислового комплексу шести держав – Франції,
Німеччини, Італії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
«План Плевена» включав утворення зокрема і
європейської армії чисельністю у 100 тисяч чоловік. Хоча
ЄОС вважався французькою ініціативою, спрямованою
не допустити повторення протистоянь між європейцями
за перерозподіл територій, ратифікація проекту була
проваленою саме французьким парламентом у 1954 році
через його відмову делегувати державні повноваження
у сфері безпеки та оборони до наднаціональних органів
влади [9, c. 463].
Невдача при ратифікації «Плану Плевена» вплинула
на подальший процес європейської інтеграції, що обме
жувався насамперед сферою економіки. Створення НАТО
дозволило європейцям зосередити увагу на післявоєнній
реставрації економіки. Після того як до Європейського
Економічного Співтовариства в 1973 році приєдналася
Великобританія, табу щодо автономної європейської
безпекової політики тільки посилювалося. Позиція
Лондона залишалася незмінною: Європа не спроможна
самостійно забезпечити власну безпеку, а тому слід
полишити всі спроби щодо формування європейської армії,
щоб не погіршити відносин з Вашингтоном [11, c. 13–15].
Завершення Холодної війни спричинило масштабну
трансформацію
системи
міжнародних
відносин.
Зміни торкнулися передусім раніше поділеного на два
конфронтаційні табори європейського континенту.
Підписаний 1992 року Маастрихтський договір про
утворення Європейського Союзу створив, за словами
тогочасного Президента Європейської Комісії Ж. Делора,
«нову опцію європейської єдності» [10, с. 70] – Спільну
зовнішню та безпекову політику (СЗБП). Історичної
домовленості про спільну європейську політику в сфері
оборони та важливість розвитку військових інструментів
для кризового менеджменту об’єднання було досягнуто
на франко–британській конференції в Сан–Мало 4 грудня
1998 року. Варто наголосити на безпрецедентній позиції
Великобританії, яку дослідники описують як «британсь
кий перехід європейського безпекового рубікону» або
«повернення Лондона до Європи» [17, c. 285]. Офіційно
Спільна безпекова та оборонна політика (СБОП) веде свій
відлік від Кьолнського саміту ЄС 3–4 червня 1999 року. У
прийнятій Декларації зазначалося: «Європейський Союз
повинен мати спроможність діяти самостійно завдяки
наданим військовим засобам, системі прийняття рішень
та політичній рішучості реагувати на міжнародні кризи
без отримання згоди на дії зі сторони НАТО» [3].
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Дослідники Р. Бірман, К. Сміт, Дж. Хоровт, А. Шеферд
розглядають європейські інтеграційні процеси у сфері
безпеки та оборони як відповідь на безпекові кризи.
Приводом для формування СЗБП була неспроможність
ЄС врегулювати конфлікт в Боснії і Герцеговині.
Становлення СБОП пов’язують із безпековою кризою
в Косово. З 2003 року ЄС проводить власні військові
та цивільні миротворчі операції. До формування
кризового менеджменту ЄС підштовхнули, поміж
іншого, суперечності між країнами ЄС та США в
трансатлантичних відносинах, які стали очевидними під
час інтервенції військ НАТО до Іраку. Відповідно, анексія
Криму Росією та російсько–український конфлікт на
сході України призвели до пошуків нових інструментів
кризового менеджменту ЄС. Про необхідність створити
європейську армію як відповідь на безпекову кризу в
Україні та інші загрози, що постають перед ЄС, заявив
Президент Європейської Комісії Ж.–К. Юнкер 8 березня
2015 року. Він зазначив, що «європейська армія потрібна
не для того, щоб використовувати її негайно. Спільні для
всіх країн–членів ЄС збройні сили надали б чіткий сигнал
Росії про серйозність європейських намірів захищати
власні цінності» [12].
Проти європейської армії завжди послідовно
виступав Лондон, обґрунтовуючи власну позицію тим,
що не доцільно дублювати повноваження НАТО. Втім,
після результатів референдуму 23 червня 2016 року у
Великобританії, в якому більшість проголосувала за вихід
країни з Євросоюзу, відкриваються нові перспективи
з розгляду даного питання. Німеччина та Франція
підготували спільний план щодо поглиблення інтеграції
у СБОП, що включає створення автономного військового
штабу і спільних європейських багатонаціональних сил для
миротворчої діяльності за кордоном, котрі в майбутньому
можуть стати основою для утворення об’єднаної армії
ЄС [20]. Дану пропозицію розглядають як спробу
Берліна та Парижа показати, що «Брексіт» не призвів до
краху європейських інтеграційних процесів, а навпаки –
ще більше об’єднав Європу для подолання спільних
проблем. Проект «євроармії» підтримали лідери країн
«Вишеградської четвірки» (Польща, Чехія, Словаччина,
Угорщина) на саміті об’єднання у Варшаві 26 серпня 2016
року. Зацікавленість у реалізації ініціативи висловлюють
також Італія, Бельгія, Люксембург і Швеція [7]. В цілому,
«Європейський оборонний союз» або «Оборонний
Шенген», як його назвала Міністр оборони Німеччини
У. фон дер Ляєн, може стати реальністю уже наступного
року, оскільки рішення про його утворення планують
приурочити до 60–ої річниці Римського договору про
заснування Європейської економічної спільноти [6].
Серед основних аргументів за створення європейської
армії дослідники виділяють наступні.
По–перше, армія ЄС – це додатковий, суто
європейський інструмент (на відміну від НАТО чи ООН)
для реагування на виклики безпеки. Вона не створюється
для того, щоб підірвати вплив НАТО чи конкурувати із
США. Натомість, її ключове завдання полягає в тому, щоб
Європа могла забезпечити власну безпеку насамперед у
тих ситуаціях, коли Вашингтон не зацікавлений в активних
політичних діях чи коли геополітичні інтереси союзників
не співпадають. ЄС засвоїв гіркий досвід «югославського
уроку», усвідомивши, що інструментів «м’якої сили»
буває недостатньо для розв’язання проблем безпеки.
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Наявність в арсеналі військових засобів має важливе
значення, оскільки вони діють як попереджувальний засіб,
зміцнюючи заклики до припинення насильницьких дій та
сприяючи проведенню мирних переговорів [16, c. 15].
По–друге, створення європейської армії зміцнює
позиції об’єднаної Європи на світовій арені, дозволяє
їй проводити автономну політику у сфері безпеки та
оборони [1, с. 18]. Крім того, формуючи власні військові
сили, Європа одночасно посилює й НАТО, беручи на себе
більше відповідальності, розділяючи тягар повноважень
у межах Північноатлантичного альянсу. Тому зміцнення
«європейської частини» НАТО вважається механізмом,
що підсилює обидві сторони Атлантики.
По–третє, формування європейських збройних сил
означатиме більш ефективний кризовий менеджмент
Європейського Союзу та вирішення структурних
дефектів СБОП. На даний момент ЄС не готовий до
проведення повномасштабних цивільних та військових
миротворчих операцій без підтримки зі сторони НАТО.
Кризовий менеджмент ЄС характеризується значними
обмеженнями: брак фінансових і військово–технічних
ресурсів, відсутність штаб–квартири для планування
операцій, фрагментованість серед країн спільноти у
питаннях повноважень та розвитку СБОП. Ці фактори
не дозволяють у повному обсязі реалізувати потенціал
галузі та вийти на новий операційний рівень. Як наслідок,
ЄС залишається на маргінальних позиціях у світовому
кризовому менеджменті, а СБОП вважається найслабшою
ланкою в європейському інтеграційному проекті [18].
По–четверте, створення європейської армії заощадить
витрати національного бюджету [19, c. 12–13]. Завдяки
об’єднанню та спільному використанню військових
ресурсів вдасться зекономити на закупівлі однакового
оборонного обладнання, логістичних витрат, утриманні
військових. Цей аспект є досить важливим для країн
ЄС, більшість з яких після фінансово–економічної кризи
суттєво скоротили видатки на оборону і зараз стикаються з
труднощами у виконанні вимог НАТО щорічно витрачати
мінімум 2% свого ВВП на оборону.
По–п’яте, формування європейської армії надасть
новий імпульс для розвитку інтеграційних процесів
та зміцнить ЄС зсередини. Це призвело б до утворення
оборонного союзу1 за прикладом існуючих наразі митного
чи монетраного. Як зазначав Ж.–К. Юнкер, «європейська
армія надала б черговий доказ усьому світові, що
поміж країнами ЄС ніколи не може бути військових
конфліктів» [12].
Дослідники Г. Ліндстрьом, А. Барчіковска, Дж.
Андерсон вважають, що європейську армію не потрібно
створювати з нуля, оскільки необхідні для неї базові
структури уже функціонують. Науковці розглядають
декілька способів формування армії ЄС.
Перший механізм передбачає входження військових
контингентів Європейського корпусу до структур СБОП
ЄС. Єврокорпус як бригаду швидкого реагування, що
діє на постійній основі, було утворено в 1992 році як
результат франко–німецької ініціативи щодо поглиблення
1
«Європейський оборонний союз» може функціонувати
на основі механізму «Постійної структурної співпраці» (англ. –
«Permanent structured cooperation»), прописаного у Статтях 42, 44,
46 Лісабонського договору, тобто до його складу можуть увійти ті
держави ЄС, котрі прагнуть поглибити військове співробітництво
для розвитку кризового менеджменту ЄС.
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співпраці між країнами в сфері оборони. Згодом інші
держави – Бельгія, Іспанія, Люксембург, Польща, Австрія,
Італія, Греція і Туреччина – приєдналися до ініціативи. До
складу Єврокорпусу входять шістдесят тисяч військових,
яких можна мобілізувати протягом тридцяти днів для
виконання миротворчих завдань НАТО чи ЄС. Тим не
менш, Європейський Союз жодного разу не скористався
можливістю використати дані збройні формування у своїй
політиці кризового менеджменту. Війська Єврокорпусу
тричі брали участь в операціях НАТО – у Боснії тa
Герцеговині (1998), у Косово (1999) та в Афганістані
(2006–2010; 2012–2013).
Трансформація військ Єврокорпусу в європейську
армію була б вагомим підсиленням СБОП. Кількісний
склад Єврокорпусу дозволяє проводити повномасштабні
військові операції, однак його входження до структур СБОП
видається проблематичним. Перш за все, відрізняється
інституційне членство Євросоюзу та Єврокорпуcу.
Війська Єврокорпусу формують тільки дев’ять держав
ЄС, тому ймовірна опозиційність зі сторони інших країн–
членів ЄС, які можуть виступити проти функціонування
європейської армії за моделлю Єврокорпусу. Крім того,
не потрібно відкидати «турецький фактор». Не будучи
членом ЄС, Анкара може відмовитися від припинення
співпраці в Єврокорпусі й таким чином заблокує
процес передачі повноважень. Слід також зазначити,
що відповідно до Статуту Єврокорпусу, його війська не
перебувають у прямому підпорядкуванні ЄС і зберігають
тісний зв’язок з інститутами НАТО. Тому їхній перехід
під контроль ЄС потребуватиме додаткових переговорів із
Північноатлантичним альянсом, який, щоправда, може не
виявити зацікавленості у розформатуванні структури, що
бере учать у його кризовому менеджменті, як і в розбудові
окремих європейських збройних сил, які потенційно
послаблюють НАТО, дублюють його повноваження,
створюють фактично конкурента в галузі безпеки та
оборони, а також порушують питання майбутнього
функціонування НАТО як безпекової організації. Врахо
вуючи вищезазначені аргументи, майбутнє Єврокорпусу
як частини структур СБОП ЄС видається сумнівним.
Існує інша опція створення європейської армії, що
полягає в зміцненні Бойових Груп (БГ) ЄС. На відміну від
Єврокорпусу, Бойові Групи – це військова одиниця ЄС, яка
нараховує дев’ятнадцять батальйонів, кожен чисельністю
у 1500 солдат, сформованих за регіональним принципом
«для проведення автономних операцій ЄС швидкого
реагування на самостійній основі чи в межах операцій
інших організацій тривалістю щонайменше у тридцять
днів з можливістю продовження на наступні три місяці»
[4]. Рішення про утворення Бойових Груп було ухвалено
Європейською Комісією 22 листопада 2004 року. Мета
їхнього створення – підвищити ефективність миротворчих
місій ЄС та удосконалити механізм координації серед
країн об’єднання [14, c. 5]. На даний момент в ЄС на
постійній основі функціонують дві Бойові Групи, яких
кожні пів року змінюють інші дві.
Дослідники зазначають, що збільшивши чисельність
військових контингентів (до п’яти чи десяти тисяч,
поєднуючи сухопутні, авіаційні та морські компоненти)
та їхнє матеріально–технічне забезпечення, БГ можуть
функціонувати як європейська армія поруч з націо
нальними збройними силами [13, c. 27]. Отже, Бойові
Групи не замінюватимуть національні армії, а існуватиме
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чіткий розподіл повноважень: БГ використовуватимуться
для міжнародної миротворчої діяльності, а територіальну
оборону забезпечуватимуть національні збройні сили
країн–членів ЄС, більшість з яких також належить до
НАТО – організації, в основі діяльності якої закладено
принцип колективної оборони.
Критики, натомість, зазначають, що хоча військово
БГ готові до виконання завдань кризового менеджменту,
політично – залишаються гіпотетичним військовим
інструментом СБОП. Незважаючи на те, що концепцію БГ
було ухвалено в 2004 році і з того часу ЄС провів більше
тридцяти миротворчих місій, жодна з БГ не брала у них
участь. Причини пояснюються політичними факторами.
Для планування та проведення військових операцій ЄС
використовуються засоби (система командування та
контролю) або НАТО (механізм «Берлін плюс»), або однієї
з країн ЄС (механізм «Провідна нація»). Використання БГ,
підконтрольних Європейській Комісії, фактично означало
б зародження по–справжньому автономного військового
кризового менеджменту ЄС, а отже, і автономної
безпекової та оборонної політики спільноти, проте
наважитися на такий крок країни ЄС поки що не готові
[2]. Експерти також наголошують, що БГ створювались як
механізм швидкого реагування у миротворчій діяльності, а
не для виконання функцій армії, що діє на постійній основі
та захищає територіальну цілісність держав Євросоюзу.
Існування БГ поруч з національною армією (як і участь
військових підрозділів у кризовому менеджменті інших
міжнародних організацій – НАТО, ООН, ОБСЄ) нестиме
додаткові державні витрати на оборону [15, c. 16–17].
Третя модель формування армії ЄС потребує утворення
Європейського оборонного союзу, що функціонує
за принципом колективної оборони та об’єднує усі
компоненти збройних сил країн ЄС в єдину структуру
із спільним наднаціональним управлінням. Якщо
об’єднати оборонний комплекс усіх країн спільноти,
то на даний момент ЄС–28 вважатиметься другою
світовою «військовою силою» після США із високим
рівнем ВВП, розвинутою промисловістю, відмінним
науково–технічним потенціалом та добре оснащеною
«європейською армією» [16, c. 9]. Навіть якщо
відкинути в сторону усі військові аспекти формування
та функціонування об’єднаних європейських збройних
сил, проблематичним утворення армії ЄС залишається
насамперед з політичних розрахунків.
По–перше, без федералізації ЄС переговори про
формування європейської армії вважаються передчасними,
адже багатонаціональні збройні сили потребують
злагодженої системи командування та контролю1.
Федералізація ЄС передбачає делегування значної частини
1
Дослідники підкреслюють, що національні протиріччя та
упередження повинні бути відсутніми в європейській армії. Проте
проблематичними (історичні мотиви, почуття національної гордості
тощо) видаються ситуації, коли, наприклад, німецькими солдатами
командуватиме французький чи словацький генерал, а чеські солдати
будуть відправлені у миротворчу операцію ЄС, скажімо, у віддалену
африканську країну, що не становить стратегічної важливості для
Чехії. Важливими питаннями є розподіл обов’язків у спільних
збройних силах, витрат (якщо фінансування здійснюватиметься
на основі внесків країн ЄС у відповідності до їхнього ВВП, то
виникатиме нерівність між країнами, адже ті держави, що більше
інвестують у європейську оборону виступатимуть за збільшення
власних владних повноважень у такій чуттєвій для кожної держави
сфері як національна оборона), а також, хто нестиме пряму
відповідальність за дії європейської армії.
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державного суверенітету до наднаціональних органів. У
галузі безпеки та оборони країни–члени ЄС відповідно
втрачали б повноваження над такими основоположними
для існування кожної держави правами як питання миру
та війни, контроль над військом та озброєнням. Наразі в
ЄС простежується зворотна до федералізації тенденція,
що проявляється в стагнації європейських інтеграційних
процесів в цілому, наслідком чого являється криза
єврозони, закриття окремими країнами Шенгенського
простору своїх кордонів, вихід Великобританії з ЄС,
зростання популярності євроскептиків у політичному
житті держав спільноти.
По–друге, у багатьох країнах Євросоюзу поширеним
вважається твердження, що утворення європейської армії
не є доцільним з огляду на функціонування міжнародних
безпекових організацій з військовими структурами – НАТО
та ООН, до яких належать більшість із країн об’єднання.
Преференції групи «Атлантистів» (Великобританія,
Нідерланди, Португалія) та держав центрально–східної
Європи належать Північноатлантичному альянсу, нейт
ральні країни ЄС не–члени НАТО (Швеція, Фінляндія,
Австрія, Ірландія, Мальта, Кіпр) віддають перевагу
миротворчій діяльності у складі ООН. Данія відмовилася
від участі у СБОП внаслідок референдуму 1992 року.
Отже, держави Євросоюзу переслідують різні національні
інтереси та цілі, у них різне сприйняття загроз та
необхідності розвитку СБОП. За таких умов, армія ЄС
виглядатиме «потьомкінською», це буде політичний, а не
дієвий військовий конструкт. Ризик полягає в тому, що у
бажанні отримати швидкий результат військова інтеграція
буде тільки символічною.
По–третє, формування збройних сил ЄС розглядається
як небезпечний крок, спрямований на витіснення
США та НАТО із європейської архітектури безпеки.
Функціонування європейської армії порушує питання
майбутнього НАТО як безпекової організації Заходу, що
може призвести до руйнування трансатлантичної дружби.
Таким чином, замість забезпечення безпеки, європейська
армія навпаки збільшує ризики на континенті. Зважаючи
на той факт, що більшість країн ЄС суттєво скорочують
державні витрати на оборону, постає питання ефективності
армії ЄС без ресурсів НАТО і США. Крім того, європейська
армія може бути сприйнята серйозно тільки у тому випадку,
якщо Вашингтон прийме рішення вивести свої війська
з Європи. Зараз спостерігається протилежний процес:
НАТО укріплює «східні рубежі оборони», збільшуючи
військову присутність у шести державах – Естонії, Латвії,
Литві, Польщі, Румунії та Болгарії.
По–четверте, створення європейської армії може
погіршити відносини Європи з Росією та спричинити
чергові військові провокації Кремля. З іншої сторони,
Москва навіть може отримати вигоду від планів ЄС щодо
формування власної армії, адже свого часу в СРСР вітали
рішення Президента Франції Ш. де Голля про вихід його
країни із військових структур НАТО. Те, що послаблює
трансатлантичні зв’язки і зменшує вплив США в Європі –
завжди вітається в Росії.
Отже, перспективи формування європейської армії
залежать від країн ЄС і пов’язані з їхньою готовністю
до спільних дій, у здатності бачити в інтеграційних
процесах у сфері безпеки та оборони не тільки загрозу
національному суверенітету, але й нові можливості. На
даний момент, країни ЄС не є готовими до утворення
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європейської армії. Трансформація політичного курсу
можлива під впливом зовнішніх чинників, що призведуть
до зміни у сприйнятті необхідності формування спільних
європейських збройних сил.
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Prospects for the European Union army creation
The aim of the paper is to consider prospects for the European Union army
creation, which is seen as a mechanism of Common Security and Defence Policy
development. The author identifies reasons of current debates on necessity to
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deepen the EU military cooperation and discusses specifically arguments in favor of
construction the European army. The article highlights three possible algorithms of
the EU army building and indicates the implementation shortcomings of each of the
mechanisms. It also explains possible consequences of the European army formation
on functioning of the EU, NATO, and international security system. The author argues
that the EU army can bring added value to the European security architecture;
however, one should also focus on possible risks that its creation can cause as well as
numerous obstacles needed to be removed during the implementation period.
Keywords: European army, Common Security and Defence Policy, European
Union, military crisis management, Battle Groups, Eurocorps, NATO.
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Електоральна участь громадян
Республіки Польща у парламентських виборах
(1989–2015 рр.)
Здійснено аналіз характеру електоральної участі громадян Польщі на
парламентських виборах в 1989–2015 рр. Досліджено міжрегіональну специфіку
виборчої активності, обґрунтовано причини змін її рівня в окремих регіонах
країни.
Розглянуто психологічні аспекти поведінки виборців, поточну політичну
ситуацію, ставлення громадян до функціонування демократії в країні. На
основі використання компаративного методу узагальнені статистичні дані
участі громадян у виборах. Виявлено тренд до коливання рівня електоральної
активності. З’ясовано вплив інституційних, соціально–демографічних та
соціокультурних чинників на електоральну участь виборців.
Простежений зв’язок виборчої участі і стабільності електоральної
підтримки для провідних політичних партій на локальному рівні. Зроблено
висновок про певну нестабільність польського електорату і в той же час його
«вразливість» до політичних конфліктів між провладними та опозиційними
партіями.
Ключові слова: електоральна участь, фреквенція, вибори, Республіка
Польща, партії.

Демократія передбачає наявність інституту вільних,
конкурентних виборів. Вони залишаються важливим
інститутом організації державної влади, чинником
демократизації політичного процесу. Вибори є правовою
формою оновлення та модернізації влади, приведення
її структур та діяльності у відповідність до викликів
сучасності.
За допомогою виборів вдається можливим отримати
інформацію про очікування, погляди, настрої, інтереси
народу як суверенного суб’єкта влади. Участь населення у
виборах засвідчує рівень легітимності владних інституцій.
Для України, яка прагне дотримуватися демократичних
стандартів виборів, досить важливо вивчити позитивний
досвід електоральної участі громадян європейських
країн. Тому зазначена проблематика має актуальність як з
теоретичної, так і з практичної точок зору. Однією з країн,
яка є прикладом організації демократичних виборів, є
Республіка Польща. Метою статті є вияснення специфіки
електоральної участі громадян Республіки Польща (РП)
під час парламентських виборів в період 1989–2015 рр.
Проблематика електоральної участі в РП є пред
метом аналізу переважно польських науковців. Ґрун
товне дослідження електоральної участі поляків в
президентських та парламентських виборах здійснено
М. Чешніком [7]. На основі зібраних емпіричних даних
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ним обґрунтовано детермінанти участі у виборах та
здійснено аналіз ролі інституційного чинника виборчої
активності поляків.
Динаміку виборчої фреквенції польських виборців
узагальнено в працях У. Паніча [12], К. Кіка [11],
М. Феліксяка [8]. Міжрегіональні відмінності у електо
ральній участі частково висвітлено в роботах Р. Алберсь
кого [5], А. Флорчика [9]. Окремі теоретичні аспекти
електоральної участі розроблено в працях таких
вітчизняних та зарубіжних дослідників як В. Бортніков
[1], Н. Ротар [3], О. Попова [2], І. Охременко [4],
К. Скаржинська [14]. Водночас в роботах не достатньо
повно досліджено характер електоральної активності
громадян Польщі на сучасному етапі.
Важливою проблемою, яка потребує наукового
обґрунтування
та
пояснення,
є
електоральний
абсентеїзм. Так, одним з визначальних чинників
політичного життя в Польщі в 1990–2005 рр. на думку
польського політолога К. Кіка стало явище «поступового
збільшення рівня виборчої абсенції» [11, с. 25]. Таку
тенденцію підтверджують результати парламентських
виборів. упродовж 15 років, коли в Польщі лише в одному
році було відзначено зріст, а в наступних – зниження явки
виборців. Зокрема, після парламентських виборів 1989 р.,
коли явка була 62,7%, до теперішнього часу, не зафіксовано
вищих показників. Високу явку виборців у 1989 р. можна
пояснити тим, що період 1989–1991 рр. характеризувався
переходом електорального процесу від «ритуальної»
системи голосування (де явка досягала 99% і «виборами»
з одного кандидата) до багатоваріантної. Від результату
демократичних виборів залежали конституційні зміни,
розвиток інституту опозиції та встановлення правил
«політичної гри». Тому парламентські вибори 1989 р.
можна назвати установчими. З точки зору громадян, вони
сприймалися як можливість відновлення демократії.
Варто відзначити, що Польща є аутсайдером рейтингу
виборчої активності серед більшості посткомуністичних
країн. Тоді як середній показник участі громадян у
парламентських виборах становить 60–70%, то в Польщі
цей показник сягає лише 47,31% (див. рис.).

Рис. Рівень виборчої участі громадян в парламентських виборах
в посткомуністичних країнах (у %) [7]

При цьому простежується чітка тенденція до відмови
від голосування. Якщо проаналізувати приклад Польщі,
то помітимо, що тренд до зниження виборчої активності
в загальному повторює середньостатистичні показники в
інших десяти країнах. Це можна пояснити тим, що коли
в інших посткомуністичних країнах впродовж всього
перехідного періоду спостерігалося безперервне зниження
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рівня участі в парламентських виборах, в Польщі вона
залишалася на тому ж рівні (найвищий рівень на виборах
був зафіксовано в 2007 р.).
У Польщі найвищий рівень виборчої фреквенції
(кількісний вимір виборчої активності) спостерігався на
президентських виборах. Так, в 2005 р. у них взяло участь
лише 49,74% виборців, а у виборах 2010 р. цей показник
становив вже 55% [13]. Зауважимо, що парламентські
вибори за своєю значимістю є більш важливими. Країна
за формою правління є парламентсько–президентською
республікою. Однак ранг виборів в 2005 та 2010 рр. не
мав впливу на рівень електоральної участі. Скажімо, в
кожному з турів президентських виборів взяло участь
більша кількість громадян, ніж у парламентських виборах.
В ситуації виборів до Сейму та Сенату не можна
говорити про високу активність. У більшості випадків
цей показник був вищим, або наближався до 50%. Лише
в 1997 р. та 2005 р. явка виборців була близько 40% [12].
Згідно з даними Державної виборчої комісії, участь у
виборах до Сейму в 2011 р. склала 48,92%, що означало
в порівнянні з обранням у 2007 р. спад близько п’яти
відсотків [13]. Таким чином, до урн пішло на 1,4 млн.
виборців менше, ніж чотири роки тому. Це засвідчувало
тенденцію до спадання виборчої активності.
Аналіз даних щодо парламентських виборів в Польщі
дозволяє стверджувати, що середній рівень виборчої
активності становить близько 50%. З іншого боку в 1991–
2011 рр. зростання рівня відвідуваності у виборах до
Сейму зазначено всього лише удвічі: в 1993 р. (52,1%) і в
2007 р. (53,9%) [13].
Характерно, що в період 2002–2011 рр. спостерігалося
падіння активності на всіх виборчих округах.
Найвищий – понад шість пунктів відмічено в округах
Зеленогурському, Познанському, Лодзькому, Гданському,
Легніцькому і Пінському. Найменше падіння активності
зафіксовано в Білостоцькому, Седлецькому, Хелмському
і Новосондецькому. Якщо порівнювати рівень виборчої
активності у воєводствах, то відсутність виборців (абсен
ція) там зросла найбільш в західній частині Польщі – в
Люблінському 6,68 пунктів, Великопольському – 5,91,
Поморському – 5,82. Спад фреквенції був натомість
набагато нижчим в воєводствах східної Польщі. В Під
ляському воєводстві цей показник становив 2,93 пункти,
Любельському – 3,56, Підкарпатському – 3,98 [5, c. 8].
Виборча статистика засвідчує істотні міжрігеональні
відмінності електоральної активності. Вони існували і
в період ІІ Речі Посполитої, і в часи Польської народної
республіки [9]. Подібна різниця в голосуванні збереглася і
в посткомуністичній Польщі. Таке явище можна пояснити
взаємовпливом різних чинників, передусім політичною
історією регіонів, які належали в минулому до різних
державних утворень. Це наклало свій відбиток на
характер політичної культури виборців, що певною мірою
впливало на їх схильність до участі в голосуванні.
Електоральна участь передбачає не лише безпо
середній акт голосування. Йдеться також і про
декларовану готовність взяти участь у виборах і реальну
участь. Дослідження, проведені Польською генеральною
виборчою студією спільно з Інститутом політичних
студій Польської академії наук в грудні–листопаді 2011 р.
вказують, що за декілька тижнів до парламентських
виборів 2011 р. 60% опитаних планувало йти на вибори.
В той же час фактична активність становила 48,9%. Це
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означало явну перевагу декларування від фактичної
активності (понад 11 пунктів). Подібні диспропорції
спостерігалися і на виборах 2007 р. Тоді 60,2% опитаних
були готовими проголосувати, в той час як 53,9%
громадян прийшли на виборчі дільниці (15 пунктова
декларація участі в виборах над реальною фреквенцією)
[15]. Однак, на виборах до Сейму і Сенату в 2015 р. вже
спостерігалось збільшення виборчої активності. Згідно з
даними Державної виборчої комісії Республіки Польща
цей показник становив 50,92% [16].
Чому ж відбувається зміна виборчої активності
громадян і які причини цього явища? Для цього
проаналізуємо як оцінюють парламентські вибори
самі виборці. За даними соціологічного опитування,
проведеного польським Центром досліджень громадської
думки (Centrum Badania Opinii Społecznej, далі CBOS) в
2010 р. для 32% опитаних парламентські вибори не були
важливими. З них 12% відповіло, що вибори практично
не мають для них значення. 66% опитаних підкреслили
важливість для них таких виборів. При цьому 39%
респондентів вважали вибори дуже важливими, а 27%
швидше важливими [8].
Ці дані не дозволяють стверджувати, що польська
політична свідомість є низькою. Якби так було насправді,
громадяни вкидали б картки до урн автоматично,
виключно з відчуття обов’язку. Однак рішення щодо
участі в голосуванні виборці приймають свідомо, на
підставі ставлення до політики, свого досвіду, чи знань.
Деякі громадяни, на думку У. Паніч, не беруть участь у
виборах, тому що недовіряють політикам, а тим самим
переконані, що немає сенсу голосувати [12, c. 116]. Інші
ж – відмовляються, тому що не помічають альтернативного
кандидата або політичної партії. В окремих випадках
люди не йдуть на вибори, оскільки не вірять політикам
взагалі. Лише деякі громадяни наважуються вибрати так
зване «менше зло» і голосувати проти якогось кандидата
чи партію. Аргумент про низьку свідомість громадян
відвертає увагу від більш важливої проблеми, якою є
згаданий брак альтернативи, чи поведінка політиків, які
провокують недовіру до них серед виборців.
Додатковим аргументом на користь зазначеної
тенденції може бути політична культура політиків,
низький рівень якої можна спостерігати під час публічних
дебатів в Польщі. Проявом цього є мова дискурсу, в якій
домінують звинувачення, образи, інсинуації на адресу
політичних опонентів. У Польщі це стосується переважно
двох політичних партій: Громадянської платформи (ГП)
та Права і Справедливості (ПіС). Напружені взаємини
між політиками, а також прихильниками цих двох партій
від 2007 р. сильно впливали або впливають на виборчу
участь виборців, які або голосували негативно (проти
даного варіанту) або відмовлялися від участі у виборах не
знаходячи альтернативи або відчуваючи розчарування з
приводу попереднього вибору.
Важливим чинником електоральної участі є партійна
ідентифікація. Поняття «партійна ідентифікація» в
західній політичній науці розглядається «як позиційна
змінна, що означає відчуття приналежності індивіда до
референтної політичної групи» [2, с. 124]. Воно визначає
сприйняття і оцінку політичної інформації та поведінки
навіть у випадку відсутності формального членства в
партії. Взагалі вплив партійної ідентифікації громадян
на електоральну поведінку викликає особливий інтерес,
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оскільки дозволяє вивчити мотивацію виборців при
голосуванні за політичні партії та пояснити, які чинники
впливають на їх електоральний вибір. Узагальнюючи
довготривалу практику вільних виборів в усталених
демократіях А. Кемпбелл, Ф. Конверс, У. Міллер, Т. Сток
прийшли до висновку, що психологічна ідентифікація
індивіда з політичною партією пов’язана з підтримкою
цієї партії на виборах [6, с. 57]. Засновники цієї школи
вважали, що виборець голосує за кандидата від тієї партії,
по відношенню до якої в нього сформувалися позитивні
установки. У випадку відсутності такого кандидата
виборець голосує відповідно зі своїм членством в партії
або не голосує взагалі [4, с. 8].
Очевидно, що електоральна поведінка виборців
в перехідних демократіях не є простою похідною від
партійної ідентифікації, а зазнає впливу інших змінних
і залежить від характеру протікання електорального
процесу в конкретній країні. В цьому контексті
викликають інтерес дослідження, проведені польськими
вченими А. Генджвілем, Т. Жултаком та Дж. Рутковським.
Вони простежили зв’язок виборчої участі і стабільності
електоральної підтримки для провідних політичних
партій на локальному рівні в 2005–2011 рр. Автори
дійшли висновку, що локальні зміни виборчої активності
впливають на зміни підтримки партій на місцевому рівні
але не в систематичний спосіб [10].
Окрім згаданих причин падіння електоральної
активності польського виборця, варто звернути увагу
на ставлення поляків до демократії. Цей показник
може пояснити рівень відвідуваності виборів в Польщі.
Дослідження, проведені CBOS в 2010 р. вказують на те,
що поляки критично оцінюють стан демократії в країні.
При цьому число осіб незадоволених рівнем розвитку
демократії переважає над особами задоволеними з її
функціонування. Лише в 2007 р. зазначено, що задоволені
демократією в країні були трохи численнішою групою,
ніж незадоволені. Зміна виявилася однак короткочасна, що
підтверджують наступні виміри. Дослідження, проведені
в 2010 р. вказують, що понад дві п’ятих поляків (43%)
позитивно оцінюють функціонування демократії в Польщі,
а половина (50%) мають протилежну думку. Тенденції, які
простежуються від 2008 до 2010 рр. свідчать про майже
незмінні думки виборців про демократію. Більше того,
від 2007 р. різниця між задоволеними і незадоволеними
особами поменшала [8]. Надалі переважання негативних
думок при одночасному зростанні відвідуваності може
свідчити про виразну мобілізацію незадоволених
демократією осіб. На виборчу участь впливає також
бажання зміни ситуації, що може призвести до високої
відвідуваності при одночасному високому рівню
незадоволення з функціонування демократії.
Ставлення громадян до функціонування демократії в
Польщі є досить динамічним показником. Він змінювався
під впливом різних суспільно–політичних подій.
Найвищий показник незадоволення відмічено у липні
2003 р. (71%). Високий рівень утримувався ще у 2004 р. (в
травні – 68%, у вересні – 63% [8].
Найнижчий рівень незадоволення спостерігався
у листопаді 2007 р. (42%), що було пов’язане з
парламентськими виборами та перемогою ГП. Високий
рівень незадоволення перед листопадом 2007 р. (42%)
можна пов’язувати у свою чергу з кризою урядової
коаліції, створенням уряду меншості, на основі коаліції
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PiS–Samoobrona–LPR та заняттям посад віце–прем’єрів
суперечливими політиками. Усі ці проблеми справили
великий вплив на суспільно–політичне життя в
Польщі, що також було помітне у ставленні поляків до
функціонування демократії. Дослідження, здійснювані
Центром дослідження суспільної думки вказують на
інші причини виборчої неявки, серед яких важливе місце
займає брак зацікавленості політикою, а також відсутність
альтернативного кандидата або політичної партії.
Ставлення до демократії, довіра до політиків то лише
деякі з чинників, які впливали на рівень електоральної
участі в Польщі. К. Скаржинська запропонувала здійснити
класифікацію чинників, ділячи їх на групи: культурні,
історичні і суспільні традиції, ознаки виборчої ситуації,
а також суспільно–демографічні і психологічні чинники
[14, с. 204]. Серед суспільно–демографічних чинників
відмічено відмінності в електоральній участі серед міського
та сільського населення. Як випливає з даних Польської
виборчої комісії, відвідуваність в містах досягла рівня
54,5%, що є значно вищою, ніж в сільських областях 42,4%
і змішаних (44,2%). Участь в голосуванні особливо охоче
взяли участь виборці з найбільших міст. У всіх одинадцяти
містах, які нараховують понад 250 тис. мешканців
відвідуваність переступила поріг 50% і в середньому
становила 59,05%. Найвищий рівень спостерігався в
Варшаві (67,75%), найнижчий в Щеціні – 55,37% [13].
Значний вплив на виборчу активність поляків мають
інституційні чинники, зокрема, виборче законодавство. В
грудні 2010 р. в польському Сеймі одноголосно ухвалено
новий Виборчий кодекс. Серед нововведень відмітимо
дводенне голосування, полегшення для незрячих (листки
з журналом Braila), також можливість голосування через
уповноваженого. М. Чешнік підкреслює, що інституційна
зміна (тобто певна зміна виборчого права) може вплинути
на збільшення виборчої відвідуваності: «ефект новини
може підвищити зацікавленість громадян виборчою
процедурою, хоч очевидно не мусить так бути» [7, с. 93].
Простежується зв’язок між зростанням неявки і
рівнем підтримки двох найбільших партій Польщі –
ГП та ПіС. Для всіх виборчих областей, в яких партія
Я. Качиньського зайняла перше місце, середній спад
відвідуваності виносить 3,84 пункти у порівнянні з
попередніми виборами, тоді як для областей, в яких
переможцем була ГП цей показник становив 5,54 пунктів.
Однак, якщо взяти до уваги рівень відвідуваності у
виборах у 2011 р., то виступає зворотна відповідність. У
всіх десяти областях, в яких на виборчі дільниці з’явилося
понад 50% виборців (в області Варшава і Познані навіть
понад 60%) ГП отримала перемогу. Дані, що стосуються
відвідуваності з однієї сторони, підтверджують гіпотезу
про те, що високий рівень участі сприяє ГП, з другої
сторони демонструють, що на цих виборах електорат ПіС
був змобілізований в дещо більшій степені, ніж той, що
підтримує ГП [5, с. 12].
Отже, електоральна участь в Польщі відзначається
нестабільністю, що супроводжується певною зміною
декларованої та фактичної участі у виборах, трендом
до коливання рівня фреквенції. Спостерігається певна
«вразливість» електорату до політичних конфліктів між
провладними та опозиційними партіями. Важливими
детермінантами електоральної участі поляків виступають
інституційні, соціально–демографічні та психологічні
чинники.
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Подальші дослідження електоральної участі поляків
в парламентських виборах лежать в площині вивчення
психологічної поведінки виборців, аналізу поточної
політичної ситуації та ставлення громадян до функціо
нування демократії в країні.
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at parliamentary elections at the period of 1989–2015
Electoral citizen involvement in the Republic of Poland at parliamentary
elections at the period of 1989–2015 was analyzed. Study on the interregional
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election activity specific as well, as substantiate changes in its level in some regions
was done.
Psychological aspects of voters’ behavior, current political situation, public
perception on the democracy functioning in the country are considered. By use
of the comparative method statistic data of citizen participation in elections are
generalized. Discovered trend to fluctuations in the level of electoral activity. Influence
of institutional, socio–demographic and socio–cultural factors on electoral voter
participation was determined.
Connection between electoral participation and stability of electoral support
for leading political parties at the local level was analyzed. The conclusion about
certain instability of the Polish electorate and at the same time its «vulnerability» to
the political conflicts between the ruling and opposition parties was done.
Keywords: electoral participation, frequency, elections, the Republic of Poland,
parties.
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Інформаційна кампанія
«JUSTICE FOR KHOJALY» як складова
інформаційного протистояння
між Вірменією та Азербайджаном
Вірмено–азербайджанський конфлікт – найкривавіший з міждержавних
конфліктів на пострадянському просторі. Історіографія цієї проблематики
представлена окремими науковими студіями вірменських, азербайджанських
та російських вчених, публіцистичними творами журналістів та політологів,
ґрунтовними оглядами військових фахівців. Проте поза увагою дослідників
залишилось інформаційне протиборство – важливий напрямок зовнішньої
політики обох держав.
У попередніх наукових студіях автором зроблено ґрунтовний аналіз
еволюції форм і методів інформаційного протистояння, які застосовувались
залежно від перебігу конфлікту протягом 1991–1994 рр. та у теперішній час.
У цьому дослідженні автором проаналізовано інформаційну кампанію
«justice for khojaly», яка проводиться з 2009 р. і є потужною
пропагандистською акцією на визнання Ходжалинського геноциду світовою
громадськістю.
Ключові слова: вірмено–азербайджанський конфлікт, засоби масової інфор
мації, інформаційне протиборство, Нагірний Карабах, пропаганда, Ходжали.

Вірмено–азербайджанський конфлікт – найбільш
тривалий, запеклий і кривавий конфлікт на постра
дянському просторі. Після закінчення у 1994 р. його
військової (активної) фази, сфера інформаційного про
тиборства – поєднання пропагандистських і технічних
сил та засобів – стала невід’ємною складовою зовнішньої
політики обох держав.
У попередніх наукових студіях автором було зроблено
ґрунтовний аналіз еволюції форм і методів інформаційного
протистояння в залежності від перебігу конфлікту.
Встановлено, що інформаційний супровід подій щодо
Нагірно–Карабахської Автономної області (далі – НКАО)
розпочався наприкінці 80–х років минулого століття із
залученням вірменської діаспори, наукової громадськості,
інтелігенції та представників відомих історичних шкіл
обох республік колишнього СРСР. Проте вищезазначені
дії не знайшли належного відображення на сторінках
партійної та радянської преси: завдяки нерішучості
керівництва Радянського Союзу, КПРС та невизначеної
державної політики щодо майбутнього статусу НКАО
утворився інформаційний вакуум [1].
Після проголошення незалежності Республіки Вірме
нія та Азербайджанської Республіки міжнаціональний
конфлікт трансформувався у міждержавний. Під час
війни – 1991–1994 рр. – пропаганда з обох сторін діяла
виключно в інтересах проведення військових операцій,
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хоча окремі заходи наприклад, щодо Ходжалинських
подій проводились кожною з них.
Після обрання Гейдара Алієва Президентом
Азербайджану (1993 р.) у країні розпочинається ціле
спрямоване формування пропагандистських структур,
а інформаційне протистояння набуває рис складової
зовнішньої політики країни. До здійснення інформаційних
заходів залучаються державні органи, представники
діаспори, різноманітні фонди, суспільні та міжнародні
організації. Інформаційні кампанії ґрунтуються на
комплексі «меншовартості переможеної сторони» та
ідеології «отримання реваншу». Після підписання Указу
Президента Азербайджанської Республіки «О геноциде
азербайджанцев» (1998 р.) у суспільстві починають
формуватися відверто націоналістичні настрої.
Слід зауважити, що «симбіоз» ідеології «отримання
реваншу» та націоналізму дозволив певним чином консо
лідувати суспільство. Однак цілеспрямовані інформаційні
заходи протиборчих сторін значною мірою підтримують
стан перманентної напруги в зоні конфлікту. Починаючи
з 2000 р. до суто пропагандистських засобів долучаються
технічні та розпочинається період «хакерських» війн.
Події, пов’язані з конфліктом в НКАО, висвітлено у
монографіях Г. М. Перепелиці [2], В. Ю. Богдановича [3],
британського журналіста Томаса де Валла [4]. Сутність
конфлікту та його історико–психологічні аспекти стали
предметом наукових студій В. Ф. Погорілка [5], Г. П. Коржа
[6] та А. А. Гулієва [7]. Проблемні питання НКАО з
огляду на положення міжнародного права розглянуті у
монографії А. А. Мережка [8]. Особливої уваги на думку
автора заслуговують дослідження Д. Айрасли [9] та А.
Ейюбова [10]. Низка наукових праць російського вченого
К. В. Юматова [11–14] присвячена вивченню ролі, місця
й впливу радянських періодичних видань на перебіг
подій у НКАО. Хронологія відображення конфлікту у
засобах масової інформації Вірменії та Азербайджану
стала предметом публіцистичного твору співавторів –
М. Григоряна та Ш. Рзаєва [15]. Проблеми інформаційної
безпеки республіки Вірменія висвітлено у працях
С. Мартиросяна [16], Азербайджану – у працях Р. Гулієва.
Трагічні події щодо Ходжали стали предметом досліджень
російських політологів – О. Власова, О. Русина та
О. Караваєва; азербайджанських авторів – Т. Чаладзе,
Л. Алієвої, Г.Панахі, К. Керімлі, а також є предметом
обговорення на інтернет–порталах, у соціальних мережах
та на численних форумах, присвячених подіям у НКАО.
На думку російського політолога О. Караваєва:
« …російська політологія прагне не торкатися цієї теми,
розуміючи, що дуже легко стати знаряддям пропаганди
або впасти жертвою промивання мізків» [17].
Слід зауважити, що від початку проведення
інформаційної кампанії «Justice for Khojaly» побачили світ
й твори зарубіжних авторів, серед яких найбільш відомими
є: «Khojaly Witness of a war crime – Armenia in the Dock»
(«Ходжалинський свідок воєнного злочину – Вірменія
на лаві підсудних») – перша збірка про Ходжалинську
трагедію, що вийшла у відомому видавництві ITHACA
Press (м. Лондон) у 2014 р. та видана російською,
турецькою та французькою мовами; твір колишнього
військовослужбовця ВМС США, відомого письменника
та кореспондента Рауля Лоурі Контрераса «Murder in
the Mountains: War Crime in Khojaly and the Nagorno–
Karabakh Conflict» («Вбивство в горах. Військовий злочин
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в Ходжали і нагірно–карабахський конфлікт»), Лос–
Анджелес, 2016 р.
Від початку жовтня 1991 р. азербайджанське місто
Ходжали перебувало у блокаді: всі види сполучення були
відсутні, системи життєзабезпечення вимкнені. Оборону
міста утримували бійці Національної Армії Азербайджану
(далі – НАА), співробітники міліції та ополченці, озброєні
лише стрілецькою зброєю. З лютого 1992 р. Ходжали
щоденно потерпав під потужних артилерійських обстрілів
та спроб наступу з боку вірменських ЗС.
Нині вірменська сторона наголошує, що для ход
жалинців було відкрито коридор, яким мирні мешканці
при бажанні могли вийти з оточеного міста. Насправді така
«можливість» виявилась добре організованою пасткою:
Ходжали був блокований з трьох сторін. Представники
НАА намагались вивести ходжалинців по двох небезпечних
напрямах, проте біля селища Нахчеванік вірменські зброй
ні формування відкрили вогонь по беззбройних людях,
переважно, дітях й жінках. Свідки трагедії згадують, як
вірмени в білих маскувальних халатах розшукували тих,
хто врятувався, розстрілювали або захоплювали в полон.
Нажаль, НАА не змогла (за іншою версією подій –
не бажала) надати належної допомоги ходжалинцам. У
результаті штурма міста, що здійснили вірменські ЗС при
підтримці особового складу 366 мотострілецького полку
колишнього СРСР, місто Ходжали було зруйновано вщент.
Коли через два дні група місцевих журналістів на двох
гелікоптерах змогла дістатися до району загибелі людей,
побачене вразило всіх: гори трупів. Саме тоді вперше
побачили світ кадри азербайджанського тележурналіста,
Національного героя Азербайджану Чингіза Мустафаєва
(загинув в бою в 1992 р.), відзняті на місці кривавих події.
1 березня, коли група зарубіжних і місцевих
журналістів прибула на місце трагедії, побачене справило
ще більш жахливе враження: були виявлені факти
знущання над загиблими: скальпування, обрізання вух та
інших органів, виколювання очей, тощо.
29 лютого 1992 р. письменники Азербайджану звер
нулися до всіх радянських письменників колишнього
СРСР з листом, у якому повідомляли про знищення міста
Ходжали в результаті ретельно спланованого й успішно
здійсненого акту геноциду щодо азербайджанського
народу [20].
3 березня 1992 р. Національна Рада Верховної Ради
Азербайджанської Республіки виступила із зверненням
до парламентів всіх держав світу щодо Ходжалинської
трагедії з проханням надати оцінку діям вірменських
агресорів, що здійснили геноцид азербайджанців та замах
на територіальну цілісність Азербайджану. 25 березня
1992 р. було створено депутатську слідчу комісію
щодо обставин геноциду в НКАО, зокрема у Ходжали.
17 березня 1993 р. Національні Збори Азербайджанської
Республіки на підставі повідомлення депутатської слідчої
комісії щодо обставин геноциду в НКАО підтвердили
оцінку вищевказаних подій, як геноцид. Пунктом 5
Постанови було доручено комісіям Національних зборів
Азербайджанської Республіки з прав людини та міжна
ціональних відносин, а також з іноземних справ довести
до світової спільноти через ООН та інші міжнародні
організації правду про геноцид у Ходжали [20].
26 лютого 1992 р. було встановлено як «День
ходжалинського геноциду», який відмічається щорічно.
З метою доведення правди про ходжалинські події до
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народів світу й проведення «Дня ходжалинського геноци
ду» було підписано звернення до всіх азербайджанців світу.
За доповіддю правозахисного центру «Меморіал»
щодо масових порушень прав людини, пов’язаних із
зайняттям населеного пункту Ходжали збройними
формуваннями, при штурмі м. Ходжали дії вірменських
збройних формувань Нагірного Карабаху щодо мирних
мешканців були скоєні всупереч Женевській конвенції,
а також статей 2, 3, 5, 9, 17 Загальної декларації прав
людини, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН
10.12.1948 р. Зокрема, за висновком фахівців Центру,
факти участі військовослужбовців колишнього СРСР у
військових операціях в районі конфлікту, а також факти
передачі військового майна військовим формуванням
конфліктуючих сторін, потребували проведення додат
кового розслідування [21].
Слід зауважити, що до ходжалинської трагедії
вірменськими пропагандистами проводились цілеспря
мовані антиазербайджанські кампанії, метою яких було
створення негативного іміджу країни на міжнародній
арені та виправдовування ситуації щодо приєднання
НАО до Вірменії, зокрема, через незадовільну соціально–
економічні ситуацію в регіоні та відверто націоналістичну
та проісламістську політику Азербайджану [11–14]. Проте
через двадцять років Азербайджану все ж дати вдалося
подолати інформаційний бар’єр щодо ходжалинської
трагедії, більшою мірою, завдяки інформаційній кампанії
«justice for khojaly» («Справедливість до Ход
жали») [20].
Проведення цього заходу було ініційовано 8 травня
2008 р. генеральним координатором Форуму Молоді
Ісламської Конференції за Діалог і Співробітництво
Лейлою Алієвою. Метою кампанії стало світове визнання
та політико–правова оцінка ходжалинського геноциду;
примушення уряду Вірменії до офіційних вибачень;
отримання відповідних запевнень і гарантій того, що
подібне не повториться; відшкодування матеріальних
і моральних збитків; залучення до відповідальності
винних у злочинних діях; підвищення поінформованості
міжнародної спільноти про ходжалинський геноцид,
історії вірмено–азербайджанського Нагірно–Карабах
ського конфлікту, його причин та наслідків, а також про
необхідність якнайшвидшого і беззастережного виведення
вірменських збройних сил з окупованих територій
Азербайджану [20].
Завданнями кампанії є збереження пам’яті про тих,
хто загинув; підтримка тих, хто вижив та пошуки шляхів
щодо полегшення їхніх страждань.
Для досягнення мети й завдань в рамках кампанії
використовуються різноманітні засоби й ресурси сучасних
інформаційних технологій: створення змістовних web–
порталів, інформаційне наповнення сайтів органів
державної влади, розвиток мережі електронних ЗМІ та
проведення масових заходів [20].
Так, з 2009 р. заходи, передбачені кампанією, були
успішно проведені в багатьох країнах, до них приєднали
ся понад 120 тисяч осіб та 115 організацій. З метою про
паганди мети кампанії застосовувались мітинги, вистав
ки, семінари, круглі столи, бесіди, перегляди відео– та
документальних фільмів, тощо. Активно використо
вувались можливості соціальних мереж та веб–сайтів.
Зауважимо, що в результаті проведених заходів,
1 лютого 2012 р. Сенат Пакистану одноголосно
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прийняв резолюцію про визнання геноцидом проти
азербайджанців військових злочинів у м. Ходжали. Таке
рішення було ухвалене після звернення Парламентського
союзу Організації ісламська конференція (ПС ОІК)
до парламентів усіх країн – членів ОІК із закликом
ініціювати, починаючи з 2012 року, міжнародне визнання
геноциду азербайджанського народу в Ходжали. У Росії
за останні п’ять–шість років результатом кампанії стали
періодичні публікації в російських ЗМІ з цього питання,
а також загальна позитивна зміна атмосфери сприйняття
Азербайджану і його політики. Підключення до
кампанії нових організацій як діаспори, так і зарубіжних
громадських об’єднань стало також фактором, який надав
кампанії більш масового характеру.
З 15 лютого 2016 р. з метою підтримки ініціативи
Justice for Khojaly, UBM Group (United Business Media
Group) розгорнув нову інформаційну кампанію: у
Facebook, Twitter, Instagram і YouTube створені сторінки
Justice for Khojaly. На цих сторінках розміщені постери,
відеокадри, художні твори. на п’яти мовах: англійській,
французькій, німецькій, російській та азербайджанській.
Починаючи з 2009 р. акції кампанії пройшли в
Нідерландах, Польщі, Угорщині, Австрії, Швейцарії,
ОАЕ, Україні, Ізраїлі, а також у Туреччині, Голландії,
де було зібрано близько одного мільйона підписів під
зверненням до парламенту з вимогою надати відповідну
юридичну оцінку Ходжалинської різанини. 24 лютого в
Сараєво (Боснія і Герцеговина) були відкриті пам’ятники
жертвами Ходжали і конфлікту в Боснії. Низка заходів
пропагандистського спрямування також була проведена в
Бухаресті, Оттаві, Німеччині, Естонії, Франції, у кампанії
взяла участь молодь, яка навчається за кордоном, а також
студенти місцевих вишів [20].
Однак, на думку вірменських політологів, події в
Ходжали стали пропагандистським «знаряддям» в руках
«алієвського» клану, за вказівкою якого азербайджанські
засоби масової інформації не втомлюються створювати
«нелюдський» образ вірменського народу, «який здійснив
геноцид в Ходжали». «Невгамовне бажання згустити
фарби і звалити відповідальність за подію на вірмен
настільки засліпило бакинських пропагандистів, що
ті остаточно забрехалися, демонструючи підроблені
фотографії трупів, які не мають відношення до подій
26 лютого 1992 року».
В контексті вищевикладених подій, наведемо інтерв’ю
Аяза Муталібова, який під час подій в Ходжали був
президентом Азербайджану: «Як кажуть ті ходжалінци,
які врятувалися, це все було організовано для того, щоб
був привід для моєї відставки… Я не думаю, щоб вірмени
могли дозволити азербайджанцям отримати документи,
що звинувачують їх у фашизмі. Можна припустити,
що хтось був зацікавлений в тому, щоб потім показати
ці кадри на сесії Верховної Ради, і все сфокусувати на
моїй персоні… Я заявляю, що це вина азербайджанської
опозиції» [22].
А ось думка Леона Мелик–Шахнаразяна, керівника
аналітичного центру «Воскапанат» (Вірменія) щодо
Ходжалинської трагедії: «Державна пропаганда Азер
байджану, яка взяла на озброєння тезу «про скоєний з
нечуваною жорстокістю геноцид азербайджанського
населення Ходжали з боку вірмен», до цього дня
продовжує наполягати на зручній для себе версії того,
що сталося. Мабуть, таким неординарним способом
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бакинська влада намагається стерти з пам’яті людства
криваві події в Сумгаїті та Баку. З іншого боку Баку
намагається використовувати звинувачення на адресу
вірмен в якості ще одного «вагомого» доказу своїх ні
юридично, ні історично не виправданих вимог щодо
території Нагірно–Карабахської Республіки» [1]. Заува
жимо, що сайт аналітичного центру «Воскапанат»
неодноразово був об’єктом хакерських атак через запе
речення Ходжалинського геноциду.
Висновок: Ходжилинський геноцид – трагічна сторінка
Вірмено–Азербайджанської війни 1991–1994 рр., вічний
біль азербайджанського народу. Історично ці події стали
вагомою й переконливою складовою в інформаційному
протистоянні між Вірменією та Азербайджаном та,
водночас, елементом контрпропаганди з боку Вірменії.
Офіційна позиція азербайджанської держави вже
підтримана багатьма країнами світу. Безумовно, цьому
сприяла грамотно проведена інформаційна кампанія
«justice for khojaly».
У наших подальших дослідженнях буде приділено
увагу діяльності історичних шкіл Вірменії та Азербайд
жану в контексті подій, що розглядаються.
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Informational campaign «JUSTICE FOR KHOJALY»
as the component of the information confrontation
between Armenian and Azerbaijani
The Armenian–Azerbaijani conflict – the bloodiest interstate conflict in the post–
Soviet space. The historiography of this problem is presented by separate research of
the Armenian, Azerbaijani and Russian scientists, journalistic material Journalists
and political analysts, a thorough overview of military specialists. However, outside
the field of view of researchers turned informational confrontation – the major
direction of the foreign policy of both countries.
In previous research the author presents the results of the analysis of the forms
and methods of information influence who applied depending on the progress of the
conflict during 1991–1994 and now.
In this study, the author analyzed the information campaign «JUSTICE FOR
KHOJALY», which carried out in 2009 and is a powerful propaganda action for the
recognition of Khojaly genocide by the world community.
Keywords: Armenian–Azerbaijani conflict, information confrontation,
propaganda, Nagorno–Karabakh, media, Khojaly.
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Радикалізація електоральних преференцій
в сучасній Німеччині
На прикладі Республіканської партії та партії «Альтернатива для
Німеччини» проаналізовано історичні передумови створення та подальший
розвиток крайніх правих політичних партій. Розглянуто еволюцію їхніх
ідеологічних засад, виокремлено етапи їхнього становлення, представлено
специфіку та особливості функціонування в політичній системі Німеччини.
Розглянуто сучасний стан крайніх правих політичних партій в Німеччині.
Встановлено та висвітлено причини втрати окремими сучасними крайніми
правими політичними партіями прихильності електорату та представництва
у парламенті Берліну та Європейському парламенті. Наголошується, що
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серед таких причини, зокрема, низька ефективність політичних лідерів,
авторитаризм, проголошення у якості політичної мети об’єднання
німецьких земель, що спричинило звинувачення з боку європейських спільнот
та представників офіційних органів керівництва Європейського Союзу у
схильності до екстремізму. Зауважується, що досвід політичної діяльності
крайніх політичних партій Німеччини, зокрема, Республіканської партії та
партії «Альтернатива для Німеччини» може бути корисним для України щодо
прогнозування та упередження політичних конфліктів.
Ключові слова: політичні партії, крайні праві політичні партії, Німеччина,
партія «Республіканці», партія «Альтернатива для Німеччини».

Історія крайніх правих політичних партій розпочи
нається одразу після завершення Другої світової війни.
У її рамках виокремлюють три етапи: 1) від встановлення
миру і до середини 50–х рр.; 2) 60–ті – середина 80–х рр.
ХХ ст.; 3) з середини 80–х рр. ХХ ст. і до сьогодні.
Під час першого періоду було створено сім крайніх
правих політичних партій, які були доволі популярними
на початку своєї діяльності, однак цей успіх був
короткотерміновим і після заборони у 1952 р. найбільш
радикальної Соціалістичної імперської партії, підтримка
усіх крайніх правих почала знижуватись і вони, зрештою,
стали маргінальними.
Другий етап розвитку крайніх правих політичних партій
в Німеччині розпочався у середині 1960–х рр. Найбільш
активною залишалась Німецька імперська партія, але і
вона вступила у період кризи через внутрішньопартійні
конфлікти і розколи. Намагаючись подолати ці проблеми,
керівництво партії зробило зусилля об’єднати розрізнені
крайні праві сили в країні, що призвело до формування
у 1964 р. Націонал–демократичної партії Німеччини. Її
активізація та електоральні успіхи і стали основою для
початку другого етапу історії крайніх правих політичних
партій. Його специфіка полягала у прагненні НДПН та
інших крайніх правих максимально дистанціюватись
від нацистського минулого при одночасному збереженні
важливої для виборців риторики. Партія розвивалась
швидкими темпами та здобувала певні електоральні
успіхи.
Другий етап у житті крайніх правих політичних партій
був ще коротшим і завершився уже в кінці 1960–х рр. У
НДПН розпочались конфлікти за лідерство, підтримка
почала поступово знижуватись, скорочувалась кількість
її членів, погіршувався фінансовий стан. Крайні праві
поступово знову стали маргінальними і залишались у
такій ситуації до початку у середині 80–х рр. третього
етапу, який характеризувався виникненням ще низки
крайніх правих політичних сил,крім домінуючої
Націонал–демократичної партії Німеччини. Серед них
варто відзначити партії «Республіканці» та «Альтернатива
для Німеччини», які змогли створити конкуренцію в
середовищі крайніх правих.
Партія «Республіканці» розглядається практично
в усіх наукових працях, предметом яких є крайні праві
політичні партії в Німеччині. Зокрема, про неї більшою
чи меншою мірою говорять такі дослідники як Т. Вільямс,
Р. Ітвелл, П. Ігнаці, П. Меркл, К. Мудде, П. Норріс, В. Чепін,
П. Хейнсворз та ін. Є низка публікацій, присвячених і
безпосередньо партії Республіканці, більшість з яких
датовано серединою та кінцем 90–х рр. Наприклад,
це праці Х–Й. Віна, В. Данілова, Н. Лепці, П. Мніча,
Р. Цітельмана, Р. Штоссаі і т.д. Партія «Альтернатива для
Німеччини» є достатньо новою, а тому наукова спільнота
лише розпочинає здійснювати її ретельний аналіз.
Крайня права політична партія Республіканці була
заснована у 1983 р. групою колишніх членів право
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центристського Християнсько–соціального союзу, які
вийшли з останнього у якості протесту проти підтримки
лідером партії Францом Штраусом програми кредиту
вання Східної Німеччини всупереч офіційній позиції
ХСС. Два члени федерального парламенту Франц Хедлос
і Еккегард Фойгт покинули партію та, спільно з третім
засновником Францом Шьонхубером, утворили власну
під назвою Республіканці. Головою було обрано Франца
Хедлоса [4, с. 4].
На початку своєї історії партія ідентифікувала себе як
правоцентристську і прагнула стати конкурентом ХСС у
Баварії і ХДС на інших територіях Німеччини. Однак така
позиція не була підтримана частиною членів і керівництва
партії, зокрема Ф. Шьонхубером, який виступав за прий
няття крайніх правих принципів та цінностей за взірцем
Національного фронту у Франції. Жорстка конкуренція між
двома лідерами завершилась тим, що Ф. Хедлос пішов у
відставку з посади Голови, а згодом покинув партію. Через
рік з неї вийшов Е. Фойгт і після з’їзду у 1985 р. управління
партією остаточно зосередив у своїх руках Ф. Шьонхубер,
який і спрямував Республіканців на засади крайньої правої
ідеології [7, с. 32].
Велику роль у перетворенні партії на крайню
праву відіграла особистість Ф. Шьонхубера, який був
послідовним прихильником ідей нацизму. У 18 років
він вступив до гітлерівської Націонал–соціалістичної
робітничої партії Німеччини, служив у бойовому
формуванні «Ваффен–СС». Його військовий досвід був
обмеженим і він здебільшого працював інструктором,
взявши участь лише в одній короткій битві. Після війни
Ф. Шьонхубер став журналістом, спочатку висвітлював
спортивні події, потім був репортером одного з популярних
таблоїдів і зрештою перейшов на телебачення, де і здобув
популярність як ведучий політичної програми «Тепер
я кажу». У той же час він працював над автобіографією
«Я там був», де розповідав про свій досвід під час війни
та висловлював підтримку цінностям і принципам
нацизму. Опублікована у 1981 р. книга стала бестселером,
але викликала хвилю обурення громадськості через
відверто профашистські тези та настрої. Неможливість
продовжувати журналістську діяльність та прагнення
знайти спосіб відстоювати і поширювати свої погляди і
надалі спонукали Ф. Шьонхубера взяти участь у створенні
партії Республіканці [7, с. 32].
Слід відзначити, що виникнення нової крайньої
правої політичної партії відбулось у доволі вдалий
момент. У суспільстві ширилось невдоволення ХСС та
прагнення знайти їй альтернативу і партія Республіканці
змогла зайняти цю нішу. Уже на перших виборах до
земельного парламенту Баварії, які відбулись у 1986 р.,
партія здобула 3% голосів. Хоча їй не вдалось одержати
представництво, але порівняно високий результат
привернув увагу загальнонаціональних ЗМІ, що ще
більше підвищило впізнаваність нової політичної партії
і поширення її впливу і за межами Баварії. Зокрема, у
1989 р. Республіканці здобули несподіваний успіх на
виборах до парламенту Західного Берліну (11 мандатів та
7,5% голосів) і Європейського парламенту (7,1% голосів
та 6 мандатів). Поступово зростала популярність партії і в
Баварії (до 4,9% голосів) [3]. Крім того, отримана партією
кількість голосів дозволяла претендувати на державне
фінансування, яке використовувалось для подальшої
розбудови партійної структури.
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Однак, традиційно для нових крайніх правих
політичних партій Республіканці не спромоглись
зберегти прихильність електорату, яка почала поступово
знижуватись. Партія втратила представництво у
парламенті Берліну та Європейському парламенті. Це
пояснюють і тим, що партія ставила своєю основною
метою об’єднання німецьких земель, розглядаючи єдність
Німеччини як передумову для втілення усіх інших
програмних засад [6, с. 168]. Водночас, славу за здійснення
цього отримали правоцентристські партії, що привернуло
частину виборців до них. Республіканці, натомість, не
змогли швидко переорієнтуватись після об’єднання
Німеччини, а тому втратили електоральну підтримку.
Крім того, на початку 90–х рр. партія потрапила під нагляд
Офісу захисту Конституції як схильна до екстремізму, що
також дещо налякало потенційних виборців [5, с. 69].
Зниження рівня електоральної підтримки мало
своїм наслідком, знову ж таки, типові у таких випадках
для крайніх правих внутрішньопартійні конфлікти.
Через звинувачення в авторитаризмі та неефективності
Ф. Шьонхубер був змушений піти у відставку, але був
переобраний уже на наступному партійному з’їзді.
Його критики покинули партію, що дещо скоротило
її чисельність, але сприяло згуртованості. Більш того,
символом оновлення та готовності до змін стало обрання
нового віце–голови партії, молодого Рольфа Шлірера.
З того часу кількість голосів, відданих за партію,
постійно коливалась. У 90–х рр. рівень її підтримки був у
середньому близько 1–2%, загалом не перевищуючи 4%.
Винятком стали лише вибори до земельного парламенту
Баден–Вюртемберга, де у 1996 р. Республіканці одержали
9,1% голосів виборців та здобули 14 мандатів (у цій землі
результати партії загалом були вищими, ніж у інших). У
2000–х рр. її результати погіршились ще більше і партія
здобувала в середньому близько 1% голосів [3]. Прагнучи
виправити ситуацію, керівництво партії погодилось на
зміну стратегії. Головою партії було обрано Р. Шлірера,
який розпочав практику більшої відкритості і співпраці
з іншими крайніми правими, насамперед, з Німецьким
народним союзом, але ці союзи були короткотерміновими.
Відбулись зміни і в програмних засадах партії. Першу
її програму, яка за ідеологічним спрямуванням була,
скоріше, націонал–консервативною, було прийнято ще
на установчих зборах у 1983 р. Червоною ниткою через
весь документ проходить ідея об’єднання Німеччини, яке
партія визначила як своє головне завдання. Зокрема, було
представлено трьох етапний план досягнення цієї мети.
Почати слід, стверджувалось у програмі, з поглиблення і
розширення відносин між двома частинами Німеччини, що
сприятиме формуванню дедалі більшої кількості зв’язків,
які, своєю чергою, і стануть підґрунтям для об’єднання
територій. Після цього для закріплення союзу необхідно
провести вільні та чесні вибори до першого спільного
федерального парламенту. Об’єднана Німеччина буде
основою для подальшої європейської інтеграції, яка у
цьому документі, на відміну від наступних, розглядалась
позитивно [7, с. 39].
Після обрання Ф. Шьонхубера та переходу партії
на засади крайньої правої ідеології відбувся перегляд
програмних документів. У 1985 р. було прийнято коротку
збірку принципів під назвою «Зігбурзький маніфест», де
було відображено радикалізацію партії. Ця збірка лягла
в основу розширеної програми, створеної через два роки
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і переглянутої у 1990 р. Головною тут і далі залишалась
ідея об’єднання Німеччини, однак для її просування
використовується значно агресивніша риторика.
Після об’єднання Німеччини та підписання
Маастрихтського договору програму партії було вкотре
переглянуто. Прийнятий у 1993 р. документ мав назву «Ми
робимо, що можемо … заради інтересів Німеччини». Ідея
об’єднання Німеччини тут також залишалась провідною,
але, оскільки воно уже фактично відбулось, партія
розглядала його можливі наслідки. Вважаючи відновлення
єдності німецьких територій надзвичайно важливим та
позитивним для німецького народу кроком, Республіканці,
водночас, розглядали це як перший етап об’єднання усіх
етнічних спільнот німців, які проживають на Сході.
Для обґрунтування такої позиції було використано не
стільки націоналістичні, скільки юридичні аргументи.
Партія стверджувала, що договір «два плюс чотири»,
який затвердив об’єднання двох частин країни, порушує
міжнародне право, відповідно до якого для світової
спільноти легітимними і досі залишаються кордони
Німеччини станом на 1937 р. Змінилась і риторика щодо
Європейського Союзу. Маастрихтський договір було
названо «Версалем без зброї», оскільки його прийняття
означає ще одну капітуляцію для Німеччини. Оскільки
країна значно більше віддає ЄС, аніж одержує від нього,
подальша інтеграція для неї невигідна [7, с. 39].
У 2002 р. було прийнято нову програму партії,
яка залишається чинною і до сьогодні. У документі
стверджується, що головною цінністю для Республіканців
є свобода. Вона означає можливість людини нести
моральну відповідальність за себе та за свою спільноти.
Виходячи з цього, свободу думки не можна обмежувати
через визнання певних переконань неприйнятними
і забороняти їх. Ці тези були дуже важливими для
Республіканців, рівень підтримки яких суттєво знизився
після її включення до переліку схильних до екстре
мізму. Людина повинна бути захищена від будь–якої
дискримінації з боку держави, суспільства чи, навіть,
конкретного роботодавця через її політичну діяльність,
стверджувалось у програмі. Тотальне впровадження
політичної коректності суперечить принципу свободи
самовираження людини [2].
Загалом, програма відображає основні цінності і
засади ідеології крайніх правих. Зокрема, тут присутні і
традиційні для цієї групи партії ідеї щодо необхідності
розширення прямої демократії. Національна держава
розглядається як єдино можлива передумова для
реалізації цінностей свободи, соціальної справедливості
та демократії. Мультикультурні суспільства руйнують
згуртованість, навпаки, поширюючи відчуття ворожості та
егоїзму. Через це, стверджується у програмі, вони завжди
є культурними. А тому держава має активно сприяти
збереженню національної єдності та ідентичності.
Наявність великої кількості мігрантів загрожує німців.
У деяких містах чи районах вони уже стали меншістю,
у багатьох школах реальністю стали класи, сформовані
виключно з іноземців, турецька спільнота узагалі живе
своїм паралельним життям. Тому необхідно, з одного
боку, перестати бути країною імміграції (запровадити
відповідні обмеження щодо іммігрантів та шукачів
притулку), а з іншого – вкладати ресурси для підтримки
німців Східної Європи і збереження ними своєї куль
тури [2].
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Національні інтереси повинні стати основою
зовнішньої політики Німеччини. Поглиблення співпраці
європейських держав є важливим та позитивним і, як
великий народ в центрі Європи, німці відчувають свою
причетність та відповідальність за ці процеси. Проте шлях,
яким сьогодні розвивається Європейський Союз, обрано
неправильно. Перетворення Європи у конфедерацію
зруйнує її основну цінність – єдність у різноманітності –
тому від цього слід відмовитись. Як одна з найбільш
впливових держав світу, Німеччина має стати постійним
членом Ради Безпеки ООН, а на зміну НАТО необхідно
створити альтернативну систему спільної європейської
безпеки. Іноземні армії повинні покинути Німеччину,
а Німеччина, своєю чергою, має перестати грати роль
світового поліцейського через участь у міжнародних
місіях, які не приносять державі жодної користі [2].
Наведені вище результати виборів свідчать, що
партія Республіканці не змогла скористатись так званою
міграційною кризою у Європі. У контексті подій
останніх років у Німеччині у засобах масової інформації
та громадсько–політичному дискурсі значно частіше
згадується Націонал–демократична партія Німеччини,
з якою насамперед пов’язують активізацію діяльності
крайніх правих, в той час як партія Республіканці
поступово перетворюється на маргінальну. Крім того,
у 2013 р. на політичну арену вийшла ще одна крайня
права політична партія Альтернатива для Німеччини,
популярність якої постійно зростає і яка перебирає на
себе електорат як партії Республіканці, так і Націонал–
демократичної партії Німеччини.
Найновіша німецька крайня права політична партія
Альтернатива для Німеччини була створена у 2013 р. Серед
її засновників – група викладачів та науковців з правими
та крайніми правими поглядами, яка об’єдналась навколо
критики напрямів подальшого розвитку Європейського
Союзу та участі Німеччини у ньому. На цьому базувались
їх головні ідеї, які згодом були доповнені іншими крайніми
правими переконаннями та сформували партійну
платформу. Зокрема, партія виступала проти залучення
Німеччини до надання фінансової допомоги Греції, а
також соціальних програм для тисяч біженців з Близького
Сходу. Партія закликала до виходу Німеччини із зони
євро, що означало б практичну неможливість подальшого
існування спільної валюти. Це привабило до неї велику
кількість прихильників руху ПЕГІДА, який виступав із
схожими закликами. Це і створило підґрунтя для здобуття
партією доволі високої впізнаваності та популярності уже
в перші роки після заснування. Незважаючи на те, що
установчий з’їзд відбувся за кілька місяців до виборів,
Альтернатива для Німеччини змогла швидко організувати
свою регіональну мережу та належним чином підготувати
своїх кандидатів до участі у них. Наслідком цього став
дуже високий результат як на виборах до земельних
парламентів, так і до Бундестагу.
Разом з тим, можна зустріти і думку, що однією з
головних причин здобуття партією такого швидкого успіху
було те, що, хоча формально вона була заснована у 2013 р.,
до цієї події ретельно готувались заздалегідь. Приміром,
німецький дослідник Оскар Нідермайєр стверджує, що
відлік історії Альтернативи для Німеччини слід починати
з 2010 р. У березні того року було затверджено план
допомоги Греції і в німецькому публічному дискурсі
дедалі частіше почало лунати слово «альтернатива» для
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позначення необхідності формування тих політичних сил,
які б змогли запропонувати іншу фінансову та загалом
зовнішню політику для Німеччини. Слово «альтернатива»
навіть було обрано «словом 2010 р.», що не могло не
вплинути на вибір майбутньої назви для політичної
партії [1].
З того часу у наукових колах розпочались активні
дискусії щодо розробки нових варіантів німецького
політичного курсу. Вони, здебільшого, передбачали вихід з
зони євро. Прихильники такої позиції об’єднались у низку
громадських ініціатив, що і стало основою для створення
майбутньої мережі членства та здобуття потрібних
фінансових ресурсів Альтернативою для Німеччини.
Наступним кроком стало заснування у 2012 р. «Виборчої
альтернативи 2013 р». Ця організація не планувала
самостійно брати участі у виборах, підтримуючи окремих
кандидатів у різних землях. Однак, коли кандидат, на якого
партія покладала надії, отримав лише 1,1% у Нижній
Саксонії, на початку 2013 р. було прийнято рішення
трансформуватись у політичну партію [1].
Як уже було зазначено вище, перші вибори для
Альтернативи для Німеччини були дуже успішними,
хоча вона і не змогла подолати 5% бар’єр і здобути
представництво. 4,7% голосів на виборах до Бундестагу
та 4% на виборах до земельного парламенту Гессена – цей
результат значно перевищував показники електорального
успіху інших крайніх правих політичних партій в
Німеччині протягом останніх років. У травні 2014 р. партія
взяла участь у виборах до Європейського Парламенту,
де продемонструвала ще вищий рівень підтримки,
здобувши 7,1% голосів та отримавши право делегувати
сімох представників до цього органу. Цей успіх вдалось
повторити і у Бранденбурзі, Саксонії та Тюрингії, де у
2014 р. за Альтернативу для Німеччини проголосували,
відповідно 12,2% (11 мандатів), 9,7% (14 мандатів) та
10,6% (11 мандатів) виборців [3].
З того часу партія поступово поширила свій вплив і на
інші землі. У кожних виборах, в яких вона брала участь,
Альтернатива для Німеччини здобувала представництво.
Так, у 2015 р. її кандидатів було обрано до земельних
парламентів Бремена (5,5%, 5 мандатів) і Гамбурга
(6,1%, 8 мандатів). У 2016 р. відбулась низка виборів до
земельних парламентів і тут результати партії ще більш
вражаючі – 15,1% та 23 мандати у Баден–Вюртемберзі,
12,6% та 14 мандатів у Рейнланд–Пфальці та 24,2% і 24
мандати у Саксонії–Ангальт [3].
Успішності партії сприяла диференціація тих питань і
проблем, які вона піднімала у своїх програмах на виборах
різного рівня. Зокрема, на виборах до Європейського
Парламенту та Бундестагу вона робила наголос на кризу в
зоні євро. На місцевих та земельних виборах основна увага
приділялась питанню імміграції, незаконного перетину
кордонів (особливо в тих землях, де були відповідні
проблеми), освіти, енергетики, сімейної політики тощо [3].
Зростанню популярності партії не завадили і
традиційні для нових крайніх правих політичних
партій внутрішні конфлікти і суперечки за лідерство.
Альтернатива для Німеччини проходила цей етап у 2014 р.
На установчому з’їзді було прийнято рішення, що партією
спільно керуватимуть три президенти – Бернд Люк, Фрауке
Петрі та Конрад Адам. Проте, в реальності найбільший
вплив мав Бернд Люк, який виступав за збереження
партією наголосу на проблематиці європейської інтеграції
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та спільної валюти як головних тем, які створили
фундамент для її заснування. Його аргументом було те,
що політичній силі уже вдалось здобути популярність
завдяки їх використанню. Натомість, Ф. Петрі вважав,
що партія повинна зосередитись більше на питаннях
імміграції, ісламу та налагодженні співпраці з Росією.
Не погоджуючись з цим і побоюючись, що така риторика
надто наблизить партію до організації ПЕГІДА, у 2015 р.
Б. Люк вийшов з партії та заснував власну. Президентами
Альтернативи для Німеччини було обрано Ф. Петрі та
Й. Мейтена.
Програма Альтернативи для Німеччини під назвою
«Керівні принципи Альтернативи для Німеччини» також
містить традиційні для крайніх правих ідеї та цінності.
Зокрема, вона стверджує, що якщо партія чи політик
дійсно відстоюють демократію, вони виступатимуть за
пряму її форму. Німецька політична система була б значно
ефективнішою за умови запровадження референдумів та
громадських ініціатив за взірцем Швейцарії. Таку практику
необхідно було б поширити і на загальноєвропейські
інституції. Після Другої світової війни країна надзвичайно
успішно розвивалась у всіх сферах суспільного життя –
політичній, економічній та соціальній. Це вдалось завдяки
побудові тут ефективно діючої системи управління
державою. Проте, ситуація змінилась на початку ХХІ ст.
і Альтернатива для Німеччини чітко пов’язує це з так
званою «єврокризою». Її наслідки відчутні для усього
суспільства. Вони проявляються у неспроможності
політичного лідерства належно та оперативно реагувати
на нові виклики і політичні проблеми, особливо у сферах
енергетики, зайнятості, сім’ї та імміграції. Єврокриза
здійснює негативний вплив і на національну соціальну
ринкову економіку, руйнуючи солідарність як її основне
підґрунтя. Запровадження євро було хибним рішенням, від
якого Німеччина лише постраждала. Зрештою, єврокриза
підриває основи європейської ідеї як прагнення людей
жити спільно на основі принципів поваги до прав людини,
демократії та справедливості. Для того щоб вирішити ці
проблеми, партія пропонує повернутись до того бачення,
яке домінувало на початку існування Європейського
Союзу і полягало в розгляді даного об’єднання як такого,
що базується на субсидіарності на противагу централізації.
Висновки. Відтак, виникнення та розвиток партії
Республіканці стало основою для початку третього етапу
історії крайніх правих політичних партій в Німеччині.
Хоча ця партія залишається менш впливовою та відомою,
аніж
Націонал–демократична
партія
Німеччини,
вона залишається активною і, враховуючи зростання
актуальності проблеми міграції у 2014–2015 рр., загалом
крайні праві політичні партії здійснюють вплив на
формування політичного порядку денного особливо у цій
сфері. Однак, сьогодні вона починає поступатись ще одній
новій крайній правій політичній партії – Альтернативі для
Німеччини. Саме її сьогодні вважають найбільш успішною
крайньою правою політичною силою цієї держави та
прогнозують подальше зростання її популярності.
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Radicalization electoral preferences in modern Germany
For example, the Republican Party and the party «Alternative for Germany»
analyzes the historical background of the establishment and further development of
far–right political parties. The evolution of their ideological principles, singled stages
of their development, presented the specifics and peculiarities of the political system
in Germany. The current state of far–right political parties in Germany. Established
and highlights the reasons for the loss of some modern extreme right–wing political
parties commitment to the electorate and representation in the parliament of Berlin
and the European Parliament. It is noted that among these reasons, inefficient
political leaders, authoritarianism, the declaration of a political purpose association
of German states that led to accusations from the European Communities and the
representatives of the official leadership of the European Union in the propensity to
extremism. Is observed that the experience of extreme political activities of political
parties in Germany, particularly the Republican Party and the party «Alternative for
Germany» can be useful for Ukraine to predict and prevent political conflicts.
Keywords: political parties and far–right political parties in Germany, the party
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Отношение Турции к расширению
НАТО на Восток
Исследование пытается пролить свет на отношение Турции в расширении
отношений НАТО со странами Восточной Европы. По существу турецкие
правители оказать поддержку расширения НАТО, но у них были какие–то
условия. Процесс адаптации не должен ухудшать существенную защитную
роль НАТО и альянс должен оставаться основной структурой обороны
и политических консультаций форум Запада. Расширение должно быть
постепенным процессом и не должны быть направлены на какой–либо третьей
страны.
Ключевые слова: Турция, США, НАТО, расширения, Восточная Европа.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Исследователь периода холодной войны, Джордж
Кеннан еще в конце 90–х назвал расширение НАТО на
восток роковой ошибкой американской политики в своей
статье «Расширение НАТО был бы роковой ошибкой» для
газеты «Нью–Йорк таймс». Он предупреждал, что «со
времен холодной войны, так как окружение России не
обеспечивает мир во всем мире, а наоборот – ставит его
под угрозу» [18]. Президент Совета по международным
отношениям США Ричард Хаас с 2003 года, критиковал
внешнюю политику Билл Клинтона, в частности,
характеризовал расширению НАТО на Восток как
«неудачным отвлечением внимания» [16]. А Паул
Кеннеди в своей статье «Лос–Анджелес таймс» не
стесняясь использовать ироническое заглавие «давайте
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посмотрим план Пентагона для обороны Польши». В
итоге он считал, что НАТО не в состоянии и не готов
обеспечить безопасность принявших членство в НАТО
[19]. Если Кеннеди обращал внимание на слабость
военный стратегии, то Филип Гордон пытался доказать,
что никто не будет финансировать расширению НАТО
[15]. Несмотря на такие негативные мнения, после
режимных изменений в 1989 году и распада Варшавского
пакта Запад прицеливался на Центральную и Восточную
Европы. В этом периоде самым главным вопросом был
предотвратить повторное вступление в сферу влияния
России и обеспечивать присоединения в политическую и
экономическую систему Европы. Русские вооруженные
силы до сих пор остались в этих странах, и вывод войск
продолжался до 1994 года. Один из самых эффективных
и организованных способов для включения стран
бывшего социалистического блока был развивания
их отношений с НАТО. Начиная с декабря 1991 г. и в
последующий период диалог и сотрудничество между
НАТО и государствами–партнерами из Центральной
и Восточной Европы и бывшего Советского Союза
проводился в рамках Совета североатлантического
сотрудничества (ССАС) [3]. Большинство из стран
Центральной и Восточной Европы были членом Совета
североатлантического сотрудничества. В итоге началось
создание отношений между НАТО и этими странами, с
помощью взаимных визитов делегаций и обмена опытом
по вопросам развития системы образования, программы
консультирования. Но совет не дал желаемого эффекта
и действовал только как консультативным советом.
Поэтому стран Восточной Европы часто рассказали свои
жалобы по вопросам безопасности [12, с. 52–53]. Поэтому
расширения НАТО на Восток официально принято в
конференции проведенной 10–11–го января 1994 года в
Брюсселе. Утверждена программа «Партнерство ради
мира» [7, с. 12]. Кроме России, Таджикистан и стран
Восточный Европы, все страны Центральной Азии,
Словения, Финляндия и Швеция были членом программы
«Партнерство ради мира». Эти члены получили право
создать офис в Брюсселе для координации отношений
между государствами, а также предприняли совместные
мероприятий со стран–членов НАТО. Таким образом, это
дал им возможность сделать важный шаг к вступлению в
альянс. А другие страны получили шанс для углубления
отношения с НАТО [1, с. 309]. Но «Вышеградская
четверка» – это неофициальное название объединения
четырех центрально–европейских стран: Чешской
Республики, Венгерской Республики, Республики
Польши и Словацкой Республики – волновались за
свою безопасность и не считали достаточным гарантию
на словах НАТО. Они мечтали стать членом НАТО.
Попытки дали свои плоды уже после вступления
госсекретаря США Уоррен Кристофера до Брюссельской
конференции. Госсекретарь в своем вступлении выявил,
что «Рано или поздно НАТО будет расширяться, и это
будет реализоваться c эволюционным путем». Уоррен
Кристофер с этими словами, дал понять что «Партнерство
ради мира» является подготовительным шагом [9, с. 18].
Сравнительный анализ отношения Турции к
расширению НАТО на Восток с мнением международного
общества очень важно. Турецкая Республика поддерживала
расширению НАТО на Восток, но пути этого процесса
демонстрировал осторожную позицию. Особенно она
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попыталось сбежать от негативных отношений с Россией
[17]. После окончания холодной войны, поверившие к
изменению ориентацию Россия на Запад, в свое мнения
заблуждались. После второй половины 90–х годов,
особенно с приходом к власти Путина оттепель в
отношениях России и Запад закончилось. Россия начала
считать расширению НАТО угрозой своих стратегических
интересов [14].
У Турецкой Республики были 3 основной заботы о
расширения НАТО:
– Во–первых, расширенная НАТО отодвинется от
своих целей как организация военной обороны. В итоге
этого процесса есть угроза на превращения альянса
на политического консультативного клуба. НАТО
потерявший свой военный характер будет терять доверия
Турции к альянсу.
– Во–вторых, после расширения НАТО может
уменьшаться доходы Турции от членство в альянс.
Турция должно будет делиться своими стратегическими
позициями и свое важность с новыми стран–членами.
– В–третьих, Россия считавший расширения как
противоречий своим интересам может демонстрировать
более агрессивную и националистическую внешнюю
политику, и это будет играть негативный роль в
отношениях России и Турция.
Турция резко отреагировала на желание НАТО
увеличить свой военный контингент в Черном море.
Турция даже не поддерживал, увеличение организации
«Операция Активные Усилия» (Operation Active Endeavour)
по направлению к Черному морю [21, с. 344]. Особенно,
после 11 сентября желание НАТО контролировать
региона Черного моря, был поводом для борьбы против
глобального терроризма, который сопровождался протес
тами России. Турция боясь от увеличения протестов
России даже не принимал выход НАТО к Черному морю.
Кроме этого можно отметит что, Россия протестовала
даже на создания военных баз на территории Румынии и
Болгарии. Аналогичным подходом долгое время России
была оппозиция к проекту система ПРО, предложенным
президентом США Дж. Бушем. Конечной целью этого
проекта являлся российская ядерная оружия, который
запланировано построить в Польше и Чехии. Смягчение
позиции США с президентством Барак Обамы и предло
жения ею на Россию стать частью этого проекта обеспечил
относительную легкость для правительства Турции.
Несмотря на то, что подход Анкары к расширению
НАТО за счет Украины и Грузии был осторожным, он
полностью поддержал расширению альянса на Балканах.
У Турции есть большой вклад при приеме Албании
в 2008 году и присоединение Боснии и Герцеговины
к плану действий по членству, который считается
последний шаг до приёма. Даже в процессе расширения
НАТО на Балканах Турция иногда вступала за альянс в
противоречие с членами Европейского союза [6, с. 99–
124]. Самый опасный сценарий для Турции остаться между
НАТО и Россией. Турции столкнулся с такой ситуацией
в августе 2008 года. Когда НАТО довольствовался
только наблюдениями во время русского завоевания
некоторых земель в Грузии, то Турция было против
углубления кризиса предложил создания регионального
альянса «Платформа мира и стабильности на Кавказе».
Таким образом, Турция показало, что заинтересована в
установление мира в регионе.
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Проблема расширения НАТО на восток стал темой для
обсуждения в Великом Национальном Собрании Турции.
Проведены обсуждения в трех направлениях:
1. Потеря предыдущий функции НАТО.
2. НАТО на стадии восстановление.
3. Каким на самом деле должен быть функция и
действия НАТО.
С начала 90–х годов ХХ века на Великом Национальном
Собрание Турции часто прозвучала мысль о том, что НАТО
потеряла свою функцию. Член партии «Верного Пути»
Ирфан Демиралп защищал мысль что «на рассмотрение
со всех сторон угрозы и риски, которые Турция будет
подвергаться в рамках НАТО» [4, с. 38] не дожидаясь
будущее судьбы альянса. Член партии «Благоденствия»
(Рифах) Огузхан Асилтюрк в своем вступлении в ВНСТ
заявил, что НАТО уже потерял свою функцию и закончил
свою миссию. По мнению Огузхан, «если после этого
НАТО будет продолжать свою действия, то это не будет
сделано в духе доброй воли. При этом жертвами станут
только страны третьего мира, мусульманские страны, а
также Турция» [4, с. 148]. Ожидания Огузхана чуть позже
оправдались с «Арабской Весной» на Ближнем и Среднем
Востоке [20, с. 45–63]. Экс–министр иностранных дел
Турции Хикмет Четин выступив против этого мнения
заявил, что «на самом деле НАТО не потеряло свою
функцию на стадии восстановление, наоборот альянс
поддерживает баланс сил в Европе» [4, с. 102, 517].
В качестве примера такой поддержки Хикмет Четин
выдвинул на первый план вопросы как «провести
преобразования в функции политических консультаций,
сохраняя военный баланс в Европе», «Сотрудничество
и частные переговоры с бывшими членами Варшавского
пакта» [4, с. 102]. В результате такого подхода к проблеме,
Хикмет Четин за 25 лет действия в Турецком Парламенте
был назначен на должности Министр Иностранных
Дел, заместитель премьер–министра, Глава парламента
Турции, даже старшим гражданским офицером НАТО в
Афганистане в 2004–2006 гг. [3].
Вообще, Турция поняла, что не может противостоять
против расширения НАТО. Проблемы Турции, который
не смог объявить официально, можно сгруппировать
следующим образом:
– НАТО выходит за пределы клуба избранных
созданным с западными государствами определенном
количестве и уменьшается привилегии Турции.
– Прием новых членов в НАТО не в силе дать вклад по
обеспечению безопасности Турции. Наоборот, из–за новых
членов зоны ответственности Турции будет расширяться.
Именно поэтому Турция будущим у «фланговых стран» во
время холодной войны, начиная с 90–х, превратилась во
фронтовую страну. Расположение 13–го зона конфликта из
16–х определённых зон конфликтов вблизи земель Турецкой
Республики дал повод говорить об этом [2, с. 315].
– Внимание США и других членов будет уделено на
новое место и удовлетворения потребностей этих стран
получит приоритет. Это приведет уменьшение помощи
на Турцию (уже начиная с 80–х годов XX века в области
военного и экономического дела уменьшилось объем
американской помощи Турции).
– Чтобы успокоить Россию, который был против про
цесса расширению, НАТО пошло на компромисс. НАТО
давал вольности России, особенно на Кавказе. Это ситуация
вызывала беспокойство для Турции [1, с. 308–310].
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Наиболее важным выступлением Анкары в процессе
расширения НАТО была использовать возможности
применения
вето.
Впервые
Турция
попытался
использовать эту возможность для объявления членство в
декабре 1997 г. на саммите ЕС в Люксембурге. Конечно
же, это не помогло получить позитивный результат [13,
с. 440]. Тем не менее, от своей позиции одобрил решение
о расширении в 1997 г. на саммите НАТО в Мадриде.
Заместитель премьер–министра – министр иностранных
дел Турции Т. Чиллер в послании, направленном
участникам конференции в Мадриде, подчеркнул:
«Процесс расширения НАТО, ЕС и ЗЕС должен идти
параллельно... Нереалистично и несправедливо, что
Турция, союзник Запада в течение 44 лет, исключена
из европейской перспективы, хотя предполагается, что
одновременно мы должны взять на себя дополнительные
обязательства в рамках альянса, когда расширение НАТО
будет завершено». «Наши союзники должны понять, что
отсутствие ответа на предложения Турции в этой связи
может вызвать ответную негативную реакцию со стороны
турецкой общественности и парламента, сдержать
которую может быть трудно» [8]. Несмотря на то, что в речи
Тансу Чиллера ощущалось недовольство, он уже заявил
важный момент для НАТО и ЕС: «Процесс расширения
НАТО, ЕС и ЗЕС должен идти параллельно». Когда угроза
применения права вето был обречен на провал, Турция
требовала участия в создании Европейской политики
безопасности и обороны. Он имел право на это. Министр
обороны Турции Сабахаттин Чакмакоглу выдвинул
четыре пункта, которые должны были бы учитываться
Европейским Союзом при реализации Европейской
Политики Безопасности и Обороны (ЕПБО):
– Турции должен быть предоставлен статус ассо
циированного члена ЕПБО взамен прекратившего свое
существование ЗЕС;
– члены НАТО должны контролировать ресурсы
альянса, соответственно, их использование ЕС должно
оговариваться в каждом отдельном случае, и все страны–
кандидаты в Европейский Союз должны иметь право го
лоса относительно операций, проводимых в рамках ЕПБО;
– в случае участия Турции в операциях, проводимых
ЕС, она должна быть задействована в механизме принятия
решений;
– в случае использования ресурсов НАТО в опера
циях, проводимых ЕС, Турция должна принимать в них
полноправное участие [22].
ЕС оспаривал правомерность эффективного участия
Турции в принятии решений по военным вопросам даже
в случае использования ресурсов НАТО. В качестве
формального предлога использовался тот факт, что
Турция не является членом Европейского Союза [5,
с. 181]. Турция был приглашен принять участие только
в качестве консультанта. В своем интервью турецкому
СМИ Сабахаттин Чакмакоглу заявил, что «Мы не приняли
их предложение. В обсуждениях мы категорически
заявили, что не будем принимать миссию в такой форме»
[10]. В итоге, когда расширялся ЕС (Австрия, Швеция
и Финляндия) и создала свою армию, и даже когда
расширялся НАТО (Венгрия, Польша, Чехия), Турция не
могла стать полноправным членом Европейского Союза и
помешать расширению НАТО. Турция отчетливо поняла,
что Вашингтон не полностью доверяет как долговре
менный и самый верный союзник. Анкара ожидала, что
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его будет принимать в состав ЕС с легкостью. Турция
имеет право так думать. По крайней мере, Турция обладает
второй по численности, превосходно обученной армией в
НАТО, и занимает уникальную стратегическую позицию
между Балканами, Восточным Средиземноморьем,
Кавказом, Ближним и Средним Востоком [5, с. 284].
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Turkey’s attitude towards NATO’s Eastward enlargement
The research attempts to shed lights on the attitudes of Turkey in NATO’s
extending relations with Eastern Europe. Essentially Turkish rulers give support to the
enlargement of NATO, but they had some conditions. The adaptation process should
not impair the essential defensive role of NATO and the alliance should continue
to be the main defense structure and political consultation forum of the West. The
enlargement should be a gradual process and should not be directed to any third
country.
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Ставлення Туреччини до розширення НАТО на Схід
Дослідження намагається пролити світло на ставлення Туреччини до
розширення відносин НАТО з країнами Східної Європи. По суті турецькі
правителі надати підтримку розширення НАТО, але у них були якісь умови.
Процес адаптації не повинен погіршувати істотну захисну роль НАТО і
альянс повинен залишатися основною структурою оборони та політичних
консультацій форум Заходу. Розширення повинно бути поступовим процесом і
не повинні бути спрямовані на будь–якої третьої країни.
Ключові слова: Туреччина, США, НАТО, розширення, Східна Європа.

***

426

Гілея

УДК 327.56(519.5)

Кан Ден Сик,
кандидат политических наук, доцент кафедры
Восточной филологии, Киевский национальный
лингвистический университет, член Консультативного
Совета по мирному и демократическому объединению
Кореи (Украина, Киев), kme112000@yahoo.com

Региональная роль КНДР в СВА
Дается характеристика политического состояния КНДР после прихода к
власти Ким Чен Уна, серьезные изменения в отношениях между КНР и КНДР,
КНДР и Японией. Рассматриваются изменения стратегических планов РК по
отношению к Северной Корее, роль и место КНДР в регионе СВА.
Ключевые слова: ядерное оружие, денуклеаризация, подъем Китая,
парадоксальность ситуации, изменения отношений КНДР–Япония, КНДР–
Китай, нестабильность ситуации, реорганизация порядка, СВА, мирное
сосуществование, санкции.

(стаття друкується мовою оригіналу)
Одним из самых важных условий стабильности
международной безопасности в СВА является денук
леаризация и мирное объединение Корейского
полуострова. При этом нет никаких гарантий, что
исчезнет традиционная суть противостояния в СВА,
не приведет к нестабильным изменениям. Причем
необходимо учесть также изменения северокорейско–
китайских и северокорейско–японских отношений,
которые произошли за последние годы.
ВВП СВА занимает 23% в мировом развитии
экономики, и этот регион стал центром глобального
экономического развития, что является лакмусом
для достижения мира и стабильности во всем мире,
международной безопасности. Подъем Китая, неизменный
стратегический курс США, проблема объединения Кореи,
новая российская дальневосточно–азиатская стратегия,
усиление курса на вооружение, взятого Японией,
конфликты Китай–Япония, РК–Япония – все это является
преобладающими факторами, которые в совокупности
усложняют ситуацию в СВА [1, p. 23].
Большинство аналитиков в последнее время говорят
о том, что запутанность ситуации в районе СВА настолько
усложнилась, что её можно назвать парадоксальной.
Огромный интерес вызывает подтекст, заложенный в
специфическом, парадоксальном, глубоком изменении,
которое происходит в СВА, а также произошли ли
изменения в проблеме Корейского полуострова и на
сколько реальным окажется план его объединения.
Какие же изменения произошли в СВА, что
ситуацию называют парадоксальной? Ориентировочно
изменения, которые произошли в СВА можно разделить
на три аспекта. Во–первых, сближение отношений между
Северной Кореей и Японией, о чем свидетельствует два
визита премьер–министра Японии в КНДР. Эти визиты
можно назвать примером целенаправленного диалога об
улучшении дипломатических отношений между двумя
странами. Хоть сложно сказать, как сильно и до какой
степени продвинутся эти отношения при значительных
ростах экономико–торговых отношениях в регионе СВА.
Традиционно, ситуация безопасности в СВА – это
прежде всего заслуга США, благодаря которой были
созданы южнокорейско–американские и Японско–
американские союзы. И если даже РК с Японией не
состояли в союзных отношениях для соблюдения порядка
и безопасности в СВА, США–РК–Япония тщательно
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соблюдали договоренности, имея определенную выгоду в
плане безопасности.
В такой ситуации развитие северокорейско–япон
ских отношений приобретает неоднозначное значение
и имеет предпосылку к достаточно запутанным
предположениям. Конечно, для достижения прогресса
в дипломатических отношениях между Северной
Кореей и Японией осталось достаточно много камней
преткновения. К тому же, несмотря на то, что главная
проблема похищения японцев Северной Кореей будет
решена, то для Японии вместе с США и РК важны такие
меры безопасности, как невозможность отказаться от
политики урегулирования проблемы ядерного вооружения
Северной Кореи. Таким образом, нет сомнений, что в
любой ситуации координация политического альянса РК–
Япония–США продолжится.
Тем не менее, вполне очевидно расширение
возможностей дипломатических контактов между
Северной Кореей и Японией, а также феноменальное
изменение их нынешнего положения говорит о том, что
Южной Корее нужно по–новому приложить усилия для
решения проблем Корейского полуострова.
Во–вторых, признаки изменения нынешней ситуации
в СВА Китаем и Северной Кореей постепенно становятся
более заметными. Как и в РК, так и в международном
сообществе горячо используются аргументы об
изменении базовой китайской политики по отношению
к КНДР. Некоторые эксперты не признают радикальных
изменений в политике Китая по отношению к КНДР
и объясняют это тем, что в стратегии Си Дзинь Пина
изменения китайско–северокорейских отношений либо
временное явление, либо производится с исключительно
стратегической целью. Но одновременно с этим
возросла роль Китая в экономико–социальной сфере и
если китайские национальные интересы потребуют, то
вполне возможны кардинальные изменения в китайско–
северокорейских отношениях.
С приходом к власти правительства Пак Гын Хе
южнокорейско–китайские отношения сблизились. Есте
ственно, когда правительство РК практически подойдет
к спорным вопросам для возрождения шестисторонних
переговоров, то станет видна разница в подходах
правительства РК и Китая. Особенно в вопросах решения
ядерной проблемы КНДР. К тому же Китай, который
в международном сообществе имеет статус «великой
державы», будет ли продолжать закреплять свои позиции
на этом же уровне и соблюдать правила, возложенные
на него для решения проблемы ядерного вооружения
Северной Кореи. В результате все эти вопросы станут
главными для урегулирования отношений в СВА.
В–третьих, в регионе СВА исчезнет ли разница
интересов в вопросах международной безопасности в
структурированном противостоянии в его традиционном
значении или же приведет к достаточно запутанным
изменениям этого региона. В прошлом, в период
биполярного противостояния имело место видимое
противостояние, которое началось между американским
структурированным альянсом и блоком социалистических
стран.
Однако после окончания периода «холодной войны»
в отличии от Европы в СВА сохраняется напряженная
ситуация. Об этом свидетельствует отчет Nye Initiation,
которые опубликовали отчет в середине 1990–х, и отчет
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Armitage Report, опубликованный в 2000 г. [2, p. 24].
И лишь только в последнее время начались видимые
перемены. Естественно по–прежнему сохраняется
различие между демократическими и социалистическими
странами, но в последнее время проходят структурные
изменения в международных отношениях. Необходимо
подчеркнуть, что отношения РК–США, Япония – США не
такие тесные как раньше и с точки зрения экономического
интереса, влияние Китая на регион резко возросло. США
же по–прежнему играет роль регулятора отношений в
СВА, когда возникают тяжелые конфликты в отношениях
РК – Япония, Япония – Китай. Очевидно, что в ближайшем
будущем такая структура международной безопасности в
СВА будет активно развиваться. Конечно такая ситуация
в конечном счете ведет к сужению дипломатических
маневров РК.
Естественно ожидаются постепенные изменения в
структуре союзнических соглашений в регионе СВА, но
все же эти сложности в отношениях между странами СВА
не перейдут определенную черту.
Можно прогнозировать, что ситуация в СВА будет
развиваться ещё с большей сложностью, учитывая также
такие факторы как продолжающийся подъем Китая
с проектом милитаризации Японии и усилия США,
которые не могут отказаться от своих доминантных
стратегических позиций в СВА, сложная дипломатия
России и непредсказуемость Северокорейского полити
ческого курса.
Согласно определению президента Пак Гын Хе,
ситуацию СВА, как парадоксальную экономико–
социальную взаимозависимость, не будет легко транс
формировать в военно–политическое доверие, поэтому
ничего другого не остается, как формировать новые
дипломатические отношения определенного уровня.
Исходя из вышеизложенного, в изменившейся ситуации
в СВА РК необходимо учитывать свою возросшую роль
на международной арене и выбрать новую стратегию
взаимоотношений со странами СВА и прежде всего это
относится к политическому курсу относительно Северной
Кореи.
Общее мнение по поводу мирного объединения
Корейского полуострова является одним из самих важных
условий стабильности международной безопасности.
Но, тем не менее, неизвестно исчезнет ли традиционная
суть противостояния в СВА или противоречие приведет к
очень нестабильным изменениям, поэтому правительство
Южной Кореи более чем когда–либо нуждается в тонкой
дипломатической стратегии. Основываясь на изменениях
Северокорейско–японских и Северокорейско–китайских
отношений, правительство Пак Гын Хе рассматривает
направление о Северо–восточно–азиатском мирном
соглашении.
Большинство аналитиков в последнее время говорят
о том, что запутанность ситуации в районе Северо–
восточной Азии еще более усложнилась. Большой
интерес вызывает вопрос, какой подтекст заложен в таком
специфическом глубоком изменении северо–восточно–
азиатской ситуации, а также изменение проблемы
Корейского полуострова и насколько реален и эффективен
план объединения.
Особенно в этом году стало ясно, что правительство
Южной Кореи, более чем когда–либо подчеркивает
стремление к мирному объединению Корейского
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полуострова и много раз президент Пак Гын Хе оказывала
влияние на незаинтересованные в объединении страны
ближнего зарубежья.
Влияние изменения северо–корейско–японских и
северо–корейско–китайских отношений сказалось на
регионе СВА. Изменение ситуации в Северо–восточной
Азии, можно ориентировочно объяснить, соответственно
трем аспектам.
Во–первых, возможность перемен в отношениях
между Северной Кореей и Японией. Естественно, ранее
проведенные два визита японского премьер–министра
Коидзуми в Северную Корею послужили предпосылками
улучшения дипломатических отношений между двумя
странами. Хоть и сложно с уверенностью сказать, как
сильно и до какой степени продвинутся дипломатические
отношения между Северной Кореей и Японией, но в
дальнейшем если значительно улучшится обмен в сфере
экономики и торговли, то это может однозначно привести
к важным изменениям ситуации во всем регионе Северо–
восточной Азии.
Как уже отмечалось прежде, благодаря Корейско–
Американскому и Японско–Американскому альянсам
даже спустя десятки лет после Корейской войны,
Америка играет важную роль в сохранении безопасности
региона.
Однако некоторые политологи считают, что
реорганизация северо–восточно–азиатского порядка
может стать для Южной Кореи новым шансом. Причины,
которые открывают шансы для Южной Кореи и
позволяют использовать такие изменения, заключаются
в следующем. Больше, чем на что либо, нужно обратить
внимание на поиск начала распутывания запутанных
узлов в решении проблемы объединения Корейского
полуострова и важные ключевые аспекты в обеспечении
безопасности СВА. Возникшая история разделения
Корейского полуострова не только как результат
конфликтов и обоюдных противостояний между
Северной и Южной Кореей, это вопрос, который требует
поддержки и усилия международного сообщества.
Несомненно, во всех странах Северо–восточной Азии,
с учетом противостояний и конфликтов в истории
этого региона на протяжении нескольких десятков лет,
необходимо формирование последовательной симпатии
в построении культуры мирного сосуществования. В
результате чего, практическое стремление к содействию в
решении проблемы Корейского полуострова может стать
необходимой реальностью.
Если оглянуться назад, после того как основался
современный международный порядок в северо–
восточно–азиатском регионе, правительство Южной
Кореи либо реорганизует территориальный порядок
безопасности, либо каждый раз собирая важные изменения,
не может завершить установленную роль максимизации
государственных интересов. Существует много ситуаций,
когда ради достижения собственной выгоды сильная
страна ужесточает порядок дипломатической политики,
либо же в зависимости от выбора сильных стран
данного региона происходит пассивное объединение
в уже сформированном порядке. Следовательно, в
аспекте практического применения активного импульса
изменения порядка стремительно развивающегося
региона Северо–восточной Азии, более чем когда–
либо нужно устанавливать тонкую дипломатическую
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стратегию, особенно в отношении мира на Корейском
полуострове и безопасности северо–восточно–азиатского
региона, где сосредоточены интересы многих стран.
В плане мирного соглашения северо–восточной
Азии, разработанном правительством РК, в котором
подчеркивается установление взаимоуважения между
странами северо–восточной Азии. Одновременно с этим,
нужно альтернативно оценивать имеющейся потенциал
ради поиска общих интересов всех стран Северо–
восточной Азии.
Трудно предугадать возможность мирного решения
Корейской проблемы из–за резких изменений ситуаций
в регионе Северо–восточной Азии, ссылаясь только на
разносторонние старания корейского правительства.
Но вполне очевиден факт, что для подведения
итогов конкретных интересов РК нужно тщательно
развивать стратегические линии и усилия даже в такой
противоречивой ситуации, которая сложилась в настоящее
время в регионе СВА.
Естественно немаловажную роль в сохранении мира
и безопасности в СВА играет Северная Корея. Совсем
недавно Ким Чен Ук отметил 4–х–летие восхождения
на «трон» и этот период кратко можно охарактеризовать
как период выхода из тени своего отца Ким Чен Ира и
утверждение как лидера.
В 2015 и 2016 годах были попытки противостоять
критике международного сообщества за нарушение прав
человека в КНДР, осуществить внешнеполитический
прорыв и провести экономические преобразования. В
течении 2014 г. укрепил лидерские позиции, расставил по
своим местам трудовую партию Кореи, правительство и
армию. После казни Тян Сен Тхека вместе с секретарем
ТПК Цой Рен Хве укрепил позиции партии и вместе с Хван
Бен Соком, начальником политотдела армии, усмирил
военных и назначил премьер–министром правительства
молодого технократа Пак Бон Дзю.
В отношениях между партией, правительством и
армией утвердил главенствующую роль партии [3, р. 11].
Таким образом, вернул партию на главенствующую
позицию. Многочисленные перестановки в высших
эшелонах партии, правительства и армии (до 40%) говорят
о том, что за 3 года Ким Чен Ун вышел из тени отца и стал
единоличным правителем в стране, добился политической
стабильности и относительной внутренней безопасности.
И в экономической сфере начался относительный подъем
и плюсовой результат. По данным национального банка
начиная с 2011 года объем производства показывает
прирост. Практически была решена продовольственная
проблема, частично перешли на рыночную экономику. В
результате упорного целенаправленного труда Ким Чен
Ун поменял практически всех руководителей, которые
были при Ким Чен Ире, на «своих» людей. Чтобы
избежать угрозы военного переворота, поменял почти
всех руководителей в армии и поставил партийных
функционеров во главе армии. Таким образом, этот
период можно охарактеризовать как перестановка сил,
выход из тени отца, закрепление единоличной власти и
внутриполитическая стабильность.
Следует подчеркнуть, что на международной арене
привлекает внимание изменение внешнеполитического
курса Северной Кореи. Если политический курс
любой страны резко меняется, то это означает, что на
это были серьезные причины. Какие же изменения
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произошли и происходят? За последние 15 лет впервые
министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сун
Енг принял участие в генеральной ассамблее ООН,
секретарь ЦК по международным вопросам Кан
Сок Дзю отправился с визитом в Европу, секретарь
ТПК Цой Рён Хе посетил Россию в качестве посла
по специальным поручениям. Подобные резкие
трансформации свидетельствуют о многовекторности
внешнеполитического курса КНДР. Конечно, на это есть
причины и в первую очередь они направлены на защиту
режима Ким Чен Уна, во вторую очередь освободится от
международной критики и санкций, в третью очередь –
привлечь иностранные инвестиции.
Причинами изоляции и санкций является следование
на протяжении многих лет лозунгам «Мы проживем сами
в кругу своей семьи» и, конечно же, не прекращение
ракетно–ядерных испытаний в нарушение требованиям
международного сообщества. Сегодня постановления
Совета Безопасности ООН под номерами 1718, 1874,
2094 являются действительными. К тому же после казни
Тян Сен Тхека и проведения 3, 4, 5 испытаний ядерного
оружия, даже Китай, единственная дружеская страна,
отвернулась от Северной Кореи и отношения стали более
чем холодными. За прошедший 2014 год Северная Корея
показала совсем иной внешнеполитический курс. Так
уже в начале 2014 г. через официального представителя
Комитета Гособороны КНДР заявила о намерении
возродить отношения с Южной Кореей, а в феврале 2014 г.
председатель высшего народного собрания КНДР Ким Ен
Сам принял участие на открытии Сочинской олимпиады.
Ясно, что это было сделано для поддержки России,
которые тоже попали под санкции и изоляцию. Кроме
того Северная Корея приняла участие в международных
форумах, в том числе и в ассамблее ООН, форумах
неприсоединившихся стран (NAM), нанесла визит в
Кувейт, Замбию, Мозамбик, Ливан, Сирию, Мьянму,
Лаос, Вьетнам, Индонезию, Сингапур, ближневосточные
страны и Россию. Развернули международную компанию
за привлечение иностранных инвесторов. Вкратце можно
охарактеризовать курс Северной Кореи как проявление
резкой активности внешнеполитического курса.
Однако ведущие политологи, ученые и специалисты,
несмотря на такую активность, считают, что Северная
Корея особого успеха не добилась. Конечно, немало
важную роль сыграл имидж «неблагополучной страны»,
где правит диктатор.
Второй особенностью является налаживание отно
шений Северной Кореи с Японией. Так в мае 2014 г.
была организована встреча начальников департамента
и объявлено о «стокгольмском соглашении», согласно
которого Северная Корея пересмотрела список похи
щенных японцев, а Япония взамен обещала финансовую
помощь и смягчение санкций. Подобное сближение
можно считать результатом того, что в последнее
время резко ухудшились отношения между Японией и
Китаем, Японией и РК. А Северная Корея находится в
международной изоляции и в тяжелом экономическом
положении. За 2014 г. отношения между Северной Кореей и
Россией резко активизировались. Вице–премьер–министр
России Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего
Востока Галушко, постоянный представитель России на
шестисторонних переговорах Логвинович, президент
Татарстана Минниханов и другие государственные
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деятели посетили Северную Корею. Это наибольшее
количество визитов российских высокопоставленных лиц
в Северную Корею. Высокопоставленные лица Северной
Кореи также посетили Россию.
Вместе с тем после официальных церемоний
закрепления власти Ким Чен Ун 15 апреля на площади
им. Ким Ир Сена на торжественном митинге заявил,
что будет продолжать милитаристский курс Ким Чен
Ира и что одной из задач партии является улучшение
благосостояния народа путем проведения экономических
реформ. Таким образом, Ким Чен Ун четко обозначил,
что серьезное внимание будет уделено укреплению
вооруженных сил и экономическим реформам.
2015 год тоже можно охарактеризовать как год
дальнейшего укрепления диктаторского режима Ким Чен
Уна. Следует подчеркнуть, какова же форма диктатуры
в КНДР. Как указывал Милан Сволик, существует
два вида диктатуры: абсолютная (тоталитаризм) и
неустановившаяся [4, р. 5]. Относительно же тотали
тарного режима Северной Кореи можно сказать, что
установлен гибридный диктаторский режим. Хотя
во внешней политике КНДР добилась активизации
отношений с Россией, Японией и стремились к изменениям
на международной арене, но сдвигов не добились. Была
очевидна тактика Северной Кореи по отношениям с
Китаем, то есть стремление сделать холодные отношения
более теплыми, получить официальное признание
«ядерной державы». Кроме того, похоже на то, что в
ближайшее время Северная Корея приложит максимум
усилий относительно защиты прав человека, чтобы выйти
из критики международного сообщества. Однако, не
добившись заметного результата, Северная Корея в 2016 г.
дважды провела ядерные испытания и тем самым ещё раз
подтвердила, что не собирается отказываться от своего
курса милитаризации страны.
Итак, можно сказать, что Северная Корея постепенно
выходит из экономического кризиса вследствие проведения
частичной реформы экономики, одновременно укрепляет
позиции внутри страны, стремится к возрождению
отношений с Китаем, Россией и Японией. В отношениях
же между Северной и Южной Кореей сдвигов нет. Все
эти выводы говорят о том, что в СВА нет стабильности
и чрезвычайно сложно прогнозировать ситуацию, но
совершенно очевидно, что улучшения отношений с
Россией, Японией – это стратегический рычаг, который
поможет обратить взор США и Китая на Северную Корею.
Таким образом, в последующие годы Северокорейская
дипломатия будет направлена на дальнейшее закрепление
власти Ким Чен Уна, активизацию по привлечению
иностранной инвестиции, выйти из международной
изоляции, нормализации отношений с Юной Кореей,
возобновление переговоров с США. Конечно задачей же
Южной Кореи является привлечение международного
сообщества, чтобы Северная Корея провела реформы
и преобразования, стала полноправным членом
международного сообщества.
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Інструменти та засоби державної політики
як основа формування
мультикультуралізму в Португалії
наприкінці 90–х – початку 2000–х років
Мультикультуралізм або інтеркультуралізм можуть служити
ефективними засобами державної політики та інструментами, які пов’язують
іммігрантів і громадян приймаючого суспільства у єдине ціле. Іммігранти, у
свою чергу, також можуть стати джерелом конкурентної переваги для країни,
якщо вона здійснює ефективну мультикультурну чи інтеркультурну політику.
Що стосується Португалії, то мультикультурна політика жодним чином
не закріплена у конституції цієї країни, однак у Португалії наприкінці ХХ –
початку ХХІ століття ефективно розвиваються різноманітні інституційні
засоби і моделі включення іммігрантів у приймаюче суспільство, які знайшли
своє відображення у законодавстві Португалії і досліджуються у цій статті.
Ключові слова: мультикультуралізм, державна політика, законодавство,
інституційні органи, адаптація іммігрантів.

У міграційній політиці країн Південної Європи
і Португалії, зокрема, протягом більшої частини
XX століття домінувала її еміграційна складова, в той
час як імміграційний компонент був практично відсутній.
Однак із зміною спрямованості міграційних потоків, ці
країни зіткнулися із проблемою відсутності будь–якої
політики відбору, прийому і розміщення іммігрантів
на своїй території, так само, як і досвіду комунікації
приймаючого суспільства з іммігрантами.
Ще однією особливістю португальської імміграційної
політики є те, що її розробка і реалізація відбувалися
вже після того, як певні міграційні процеси склалися
самостійно, а у деяких площинах стихійно, без
контролю з боку приймаючої іммігрантів країни і країн
їх походження. Фактично, таку імміграційну політику
Португалії, скоріше, можна назвати наздоганяючою, ніж
випереджаючою.
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На початку 90–х і упродовж усіх 2000–х років
португальська імміграційна політика, які і політика інших
країн регіону, мала постійну тенденцію до розвитку.
Причини цього зрозумілі – країни намагалися захистити
власне суспільство від великої кількості іммігрантів.
Наслідком такої політики стала необхідність легалізувати
значну кількість нелегальних іммігрантів. Три кампанії з
легалізації, які були проведені у Португалії в 1992–1993,
1996 і 2001 роках дозволили легалізувати свій статус
приблизно 230 тисячам іноземців. При цьому, в результаті
останньої, найбільшої з них, в країні було легалізовано
1,701 тисяча трудових іммігрантів [1].
Португальське суспільство стрімко розширювалось,
вбираючи у себе представників суміжних і зовсім
несхожих із нею культур. І хоча імміграційна політика
Португалії будувалася методом проб і помилок, вона
сформувала ряд ефективних механізмів роботи з
імміграційними потоками, в тому числі і у здійсненні
нею заходів із адаптації іммігрантів у мультикультурному
середовищі.
В умовах сучасного демократичного суспільства,
заснованого на ліберальній і мультикультурній традиціях,
існують інструменти, які дозволяють забезпечити
ефективну взаємодію приймаючого суспільства з
іммігрантами і Португалія підтвердила це. Адаптація
таких інструментів в українську імміграційну політику
може зробити її більш ефективною, а португальський
досвід стати позитивним прикладом того, я це можна
зробити без шкоди як для приймаючого суспільства, так і
для самих іммігрантів.
Мультикультурна політика Португалії (історичний
вимір).
У Португалію мультикультуралізм прийшов із
надлишковою імміграцією, а не від свідомого рішення
влади сприяти культурній різноманітності у рамках
постколоніального періоду падіння диктатури 1975–
1986 років, необхідності підлаштовуватись під норм
Європейського Союзу у 1986–2006 роках чи інтегруватися
у мультикультурне середовище ЄС, надаючи рівні права
усім представленим у ньому націям у 2006–2012 роках.
Мультикультуралізм у Португалію прийшов із імміг
рантами, які заповнювали суспільство, розширюючи
його у своїх культурних і соціальних рамках. Загалом, у
кожен період, прояви мультикультуралізму як тенденції у
здійсненні імміграційної політики Португалії, мали свої
особливості.
У 1975 році, коли відбулося падіння диктаторського
режиму, кількість португаломовних громадян колиш
ніх колоній у Португалії почала невпинно збіль
шуватись. З кожним роком питання соціальної
згуртованості для Португалії ставало все більш і більш
актуальним. Ключовими поняттями у цьому контексті
стали поняття різноманітності і багатонаціональності
із наявністю формальної схожості, як то мова, культура,
звичаї.
Португалія переживала зміни у процесі переходу від
країни еміграції до країни імміграції, що відображалися
на специфіці формування мультикультурного суспільства.
Вони продовжувались і після падіння колоніального
режиму наприкінці 70–х років, і після вступу Португалії
у Європейський Союз у 1986 році.
У цьому процесі, нового соціально–політичного
значення набуло питання мультикультурності. Мульти
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культурності з інструментами заохочень із встановлення
обмежень у суспільстві, де підтримують культурну
різноманітність і можливість побудови нового об’єд
нуючого «ми» [2, с. 40].
Ця соціальна реальність мала очевидний вплив
на португальське суспільство. У розрізі, наповненість
суспільства представниками різних культур і народів
призвела до появи на початку 90–х років у Португалії
рухів і політиків, які почали лобіювати питання
побудови мультикультурного суспільства у країні через
запровадження інтеркультурної освіти.
Процес інтеграції у Європейський Союз призвів до
оновлення країни після десятиліть авторитаризму і до
змін менталітету суспільства. Португалія, у порівнянні
з іншими країнами, які вступали у Європейський Союз,
мала нищій рівень розвитку, тому їй довелося не легко
у процесі інтеграції, однак допомогло нації виховати
самокритичність до себе і лояльність до інших народів
у процесі цієї інтеграції. Нова етика у суспільстві
формувалася досить довго, як і довго відбувався процес
європеїзації суспільства. Впровадження європейських
систем правосуддя, охорони здоров’я і освіти на
пряму впливали на створення такого суспільства, де
забезпечуються права і рівність усіх верств і представників
суспільства.
Мультикультуралізм всередині Португалії розвивався
у контексті загальної тенденції до європеїзації
португальського суспільства після вступу у Європейський
Союз. Хоча, в рамках самого Європейського Союзу,
європеїзація була ефективнішою в одних країнах, таких
як Данія, Швеція, Фінляндія і менш ефективною у таких
країнах як Італія, Португалія (у порівнянні з попередніми).
Так само нерівномірно сприймало європейські цінності і
норми розшароване португальське суспільство.
Через відкриття кордонів Європейського Союзу, ще
більше активувалися міграційні процеси. Намагання
упорядкувати ті хвилі, які щедро наповнювали порту
гальське суспільство, призвели до створення таких умов,
у яких це суспільство наповнювалося представниками
інших культур, кардинально відмінних у своїх мовах і
традиціях від приймаючого португальського суспільства,
як то українці, росіяни, болгари, румуни і молдавани. Одна
з найбільших груп, які влаштувалися у Лісабоні, Фару і
Порту були українці, чисельністю 70 000 іммігрантів.
У 2002 році число іммігрантів у Португалії, досягає
240000 чоловік. Потім, ситуацію стає надзвичайно важко
контролювати, особливо через організовану роботу
мереж, які постачали нелегальних іммігрантів. У 2003
році масова імміграція із Східної Європи зменшилася
і поступилася місцем імміграції з Бразилії, Індії та
Китаю, а також відносно невеликим групам іммігрантів з
Латинської Америки і Північної Африки.
Португалія все більше і більше розширювалася у своїх
культурних межах. Однією з проблем, які не дозволяють
у повній мірі проаналізувати зміни у мультикультурній
політиці Португалії є відсутність адекватної статистики
діяльності державних установ періоду кінця 90–х початку
2000–х років у цій площині.
Мультикультурна політика Португалії (законодав
чий та інституційний виміри).
У Португалії на конституційному рівні жодним
чином не закріплена політика мультикультуралізму
чи інтеркультуралізму, як це явище також прийнято
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називати у наукових колах. Незважаючи на це, у
самому португальському законодавстві є посилання на
інтеркультуралізм, а також створена достатня кількість
інституцій, у сфері компетенції яких – налагодження
інтер/мультикультурного діалогу.
У 2001 році Уряд Португалії прийняв закон, який
затвердив статус соціально–культурного посередника,
чия функція полягає у сприянні соціальній згуртованості,
міжкультурного діалогу, інтеграції та поваги до
культурного різноманіття. Посередники, як правило
представники від етнічних громад чи громад іммігрантів,
здійснюють свою діяльність у школах, соціальних центрах
(зокрема, у центрах надання підтримки мігрантам), інших
державних установах. Крім того, у 1996 році, законом,
яким було створено оперативну групу із забезпечення
рівності і інтеграції ромів, передбачалося, що принцип
рівності передбачає повагу до культурної різноманіт
ності, яка стає все більш характерною рисою португаль
ського суспільства [3]. Інші науковці відзначають,
що «незважаючи на повагу соціальної та культурної
самобутності мігрантів, законодавство фокусується на
«просуванні знань і освоєнні португальської мови, а також
культури і моральних цінностей португальської нації, як
умов для повної інтеграції» у португальське суспільство
[4, с. 27].
На інституційному рівні питання здійснення
мультикультурної політики з 1996 року увійшло до
компетенції Верховного комісара у справах імміграції
та етнічних меншин. У 2003 році його статус був
підвищений до рівня Комісії, а обов’язки було розширено
[3]. У 2007 році вона була перейменована у Високу
комісію з імміграції і міжкультурного діалогу (ACIDI).
ACIDI несе відповідальність за інтеграцію іммігрантів і
реалізує свою політику через ряд національних центрів
підтримки іммігрантів (CNAI), які використовують «one–
stop–shop» модель для надання підтримки новоприбулим
іммігрантам.
(«One–stop–shop» термін виник у Сполучених Штатах
Америки у кінці 1920–х – на початку 1930–х років для опису
бізнес–моделі, яка пропонувала клієнтам забезпечити
усі свої споживчі потреби в одному місці, замість того,
щоб шукати товари чи послуги у різних магазинах.
«One–stop–shop» – своєрідна модель супермаркету.
Фраза тепер використовується як сленгова для опису
всього, від веб–сайтів до ТБ, де люди можуть знайти
все, що їм потрібно, в тому числі інформацію, на одному
ресурсі.
Місцеві органи влади у Великобританії використо
вують цей термін для опису об’єкта, який міг би надати
для своїх громадян увесь спектр послуг – єдиний, належним
чином захищений, контакт–центр для забезпечення
доступу громадськості до послуг міста, професійної
підготовки, житлових послуг, тощо.)
У Великобританії за такою моделлю працюють
офіси Jobcentres, в Австралії за схожою моделлю працює
агентство Centrelink, у Португалії – офіси ACIDI. До
їхньої компетенції належать: надання допомоги мігрантам
у галузі охорони здоров’я, освіти, банківської сфери,
ринку праці, а також здобуття громадянства [5, с. 191].
ACIDI також працює у сфері боротьби з расизмом і
дискримінацією, а також співпрацює з неурядовими
організаціями та асоціаціями іммігрантів, про які
йтиметься у наступних підрозділах.
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Деякі науковці наголошують на тому, що ACIDI була
створена частково і для того, щоб громади іммігрантів
і представлених у Португалії меншин могли б стати
партнерами у процесі розробки державної політики у
цій сфері. Саме з цією метою у 1998 році був створений
Консультативний комітет у справах імміграції, який,
отримавши у 2002 році ряд урядових функцій, був
перейменований на Консультативну раду з питань
іммігрантів [4]. До його компетенції входить зміцнення
консультацій і діалогу між урядом і організаціями, що
представляють іммігрантів і етнічні меншини. Він також
видає заяви, що стосуються прав мігрантів, а також
бере участь в процесах прийняття рішень, пов’язаних
з інтеграцією іммігрантів [6, с. 198]. Асоціації, які
були офіційно визнаними Високою комісією, мають
право брати участь у засіданнях Консультативної ради
і отримувати консультації з питань, що стосуються
іммігрантів і етнічних меншин [7]. Більш детально про
роботу цих установ та інституційні основи їх діяльності
йдеться у другому розділі.
Мультикультурна політика Португалії реалізується
шляхом впровадження програм «мультикультурної
освіти». Конституція Португалії включає в себе
положення, що стосуються забезпечення рівності і
культурного розмаїття в школах. Стаття 73 Конституції
говорить про те, що «кожна людина має право на
освіту і культуру» і, крім того, «держава повинна
сприяти демократизації освіти та інших умов, які дають
освіту, в школі і в інших місцях, щоб сприяти рівності
можливостей, для подоланням економічної, соціальної і
культурної нерівності, розвитку особистості і терпимості,
взаєморозуміння, солідарності і відповідальності,
соціального прогресу та демократичної участі в
суспільному житті».
У 1991 році Урядом було створено Координаційне
бюро мультикультурних освітніх програм. У 2001 році
воно перетворилося на Міжкультурне бюро. Роль
Координаційного (пізніше, Мультикультурного) бюро
полягала в підтримці шкіл у вирішенні проблем
зростаючого соціального та культурного розмаїття.
У період з 1993 по 1997 рік, проект Міжкультурна
освіта здійснювався у 50 школах і був спрямований
на заохочення рівних можливостей, інтеграції дітей
меншин і міжкультурної освіти. З 2001 року, міжкультурні
навчальні та освітні програми були інтегровані і
впроваджені в школах по всій країні. Пізніше компетенції
Міжкультурного бюро перейшла до компетенції Міні
стерства освіти та Вищої комісії у справах імміграції та
етнічних меншин, а міжкультурна освіта стала важливим
компонентом стратегій інтеграції іммігрантів. У 2007 році
Національний план інтеграції іммігрантів включав
122 конкретних заходів. Мартінс стверджує, що в основі
багатьох з них лежало прагнення до створення нового
простору для набуття громадянства іммігрантами у
португальському суспільстві. Що підтверджує визнання на
державному рівні мультикультурності і різноманітності,
як складових політики.
Доповідь про культурну політику Португалії 2010 року
включала в себе багато прикладів успішної реалізації
міжкультурних освітніх програм, багато з яких були
підтримані Міністерством освіти. До них відносяться
художні програми, спортивні заходи, ініціативи із
боротьби з расизмом, а також програми для інтеграції у
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приймаючому суспільстві ромів та представників інших
меншин.
Реалізації політики мультикультурності у порту
гальському суспільстві сприяє фінансування двомовної
освіти або освіти на рідній мові навчання. До 2000 року,
коли були прийняті деякі зміни до імміграційних
законів, велика частина іммігрантів у Португалії була
португаломовною. Однак все частіше, іммігранти,
які прибували з Китаю, Східної Європи й інших
непортугаломовних країн, стикалася із труднощами
адаптації у португаломовному середовищі. Виникла
необхідність у виникненні класів у школах и вищих
учбових закладах із двомовним навчанням. І труднощі із
адаптацією нових студентів і учнів. Адже існувало лише
декілька шкіл, що пропонували навчання для студентів, які
розмовляють іноземною мовою, специфічно двомовного
навчання, або навчання на рідній мові учнів [4].
Міністерство освіти, у свою чергу, забезпечує
надання й підтримку у вивченні мови фахівцями для
того, щоб проводити навчання для тих, чия рідна
мова не є португальською, з можливістю проведення
індивідуальних занять і участі в конкретних проектах.
Звичайно, питання мультикультурності і реалізації
відповідної політики відображаються і у інших сферах
життя португальського суспільства. Особливо чутливим
це питання постає у контексті включення етнічного
представництва та відображення позиції етнічних меншин
у ЗМІ і громадському телебаченні. Хоча, основна увага,
безумовно, приділяється питанням засвоєння етнічними
меншинами португальської мови та культури.
Законодавство, яке передбачає юридичне визнання
за асоціаціями іммігрантів права брати участь у процесі
здійснення суспільного мовлення і надання їм відповідного
часу у цьому мовленні було прийняте у 1999 році [8,
с. 14]. Проте, це законодавство не передбачало, що
етнічні меншини будуть представлені в засобах масової
інформації або громадському телебаченні. Законодавство
надавало право іммігрантам лише брати участь у
громадських консультаціях, що стосуються розподілу
часу суспільного мовлення.
Закон про телебачення, який був прийнятий у
2007 році (Закон 27/2007) вносив зміни у ряд законів,
прийнятих раніше у 1990–і роки. Хоча закон конкретно
не говорить про права етнічних або культурних меншин,
стаття 6 Закону зазначає, що «держава, як власник
частки у теле– і радіомовленні та інші оператори
телерадіомовлення співпрацюють задля поваги цінностей
людської гідності, правової держави, демократичного
суспільства і національної єдності, а також з метою
просування португальської мови і культури, з урахуванням
особливих потреб конкретних груп глядачів». Законом
2007 року не передбачено жодних вимог для засобів
масової інформації брати до уваги потреби конкретних
груп глядачів (у контексті етнічних чи культурних
меншин). Статтею 9 Закону передбачено, що «цілями
загальних служб телевізійних програм є внесення
свого вкладу у розвиток інформаційної, освітньої і
розважальної сфер; заохочення права інформувати і бути
поінформованим, точно і незалежно один від одного,
без перешкод або дискримінації; створення атмосфери
громадянської злагоди, притаманної демократичній
державі і внесення свого вкладу у політичну, соціальну
та культурну різноманітність (плюралізм), сприяння
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розвитку португальської культури і мови та цінностей, які
відображають національну ідентичність». Таким чином,
можна констатувати існування положень, які стосуються
поваги культурного плюралізму, хоча закон також
підкреслюється важливість розвитку португальської
культури. Це підтверджується в нормативних актах,
пов’язаних із підготовкою телевізійних програм,
які передбачають, що щонайменше 50 відсотків
мовлення ефірного часу має бути надано для програм
португальською мовою і щонайменше 20 відсотків
для культурних програм португальською мовою.
Непортугаоомовні програми не повинні перевищувати
25 відсотків ефірного часу, а перевага повинна бути
віддана програмам європейського виробництва. Проте,
Ж. Сардінха наполягає на тому, що, як тільки Високою
комісією з питань імміграції та міжкультурного діалогу
були визнані асоціації іммігрантів (Закон 115/99, який був
прийнятий у 1999 році) це надало їм право брати участь
у процесах, пов’язаних із виділенням їм часу суспільного
мовлення на радіо і телебаченні.
Деякі науковці також звертають увагу на збільшення
кількості телевізійних продуктів, спрямованих на
забезпечення потреб етнічних меншин у засобах
масової інформації, у першу чергу шляхом створення
документальних фільмів та телевізійних програм, які
досліджують проблеми, з якими стикаються іммігранти
і меншини, для прикладу – програму під назвою NOS
(США), яка транслювалася на RTP 2 – португальській
громадській телевізійній станції [4].
Що стосується трудового законодавства, у контексті
реалізації мульти/інтеркультурної політики, то Порту
гальське законодавство забороняє дискримінацію
за ознакою раси та етнічної приналежності. Проте,
Х. Малхейрос вказує на те, що трудовий кодекс також
передбачає, що «відмова (за етнічної ознакою – автор)
не вважатиметься дискримінацією, якщо через характер
конкретної професійної діяльності або контексту, в
якій вона проводяться, така відмова є виправданою і
відповідає професійним вимогам» [9]. Іншими словами,
якщо роботодавець здатен виправдати диференційований
режим за етнічною або національною ознакою, по
мірі необхідності, і якщо це пов’язано з професійними
вимогами, то це дозволено.
Х. Малхейрос також зазначає, що він не зміг
знайти жодного випадку, пов’язаного з появою дискри
мінації за етнічною чи національною ознакою, роз
глядаючи португальське законодавство, пов’язане із
працевлаштуванням та умовами праці.
У контексті дослідження мульти/інтеркультурної
політики не можна не згадати питання подвійного
громадянства, як інструменту збереження і розширення
прав для представників інших національностей і етнічних
меншин. У 1981 році Португалія прийняла закон,
який дозволив громадянам, які здобули громадянство
іншої країни, зберігати за собою своє португальське
громадянство. До прийняття цього закону, португальські
громадяни, які здобували громадянство іншої країни,
автоматично втрачали португальське [10].
Новий закон про громадянство, прийнятий у
2006 році розширив право на отримання португальського
громадянства, в першу чергу дозволяючи третьому
поколінню
мігрантів
отримувати
португальське
громадянство (третім покоління мігрантів вважаються
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ті, хто народилися у Португалії, один з батьків котрих
також має португальське походження, а інший може
бути іноземного походження). Діти, що народилися
у Португалії від батьків іноземного походження, або
батьків, які не встигли стати громадянами Португалії,
у зв’язку з виконання вимог, пов’язаних із постійним
місцем проживання, також мають право на отримання
португальського громадянства.
У той час, такі науковці як Т. Фейст і Ю. Гарденс
критикують положення про подвійне громадянство
Португалії, відзначаючи, що натуралізація іммігрантів
залишається на низькому рівні через обмеження, накладені
на отримання громадянства особами, які не народилися у
Португалії. Проте, вони ж класифікують Португалію як
таку, що має «толерантний» закон про громадянство (на
відміну від, скажімо, Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії,
Німеччини, Нідерландів і Норвегії, які розглядаються
ними як «обмежувальні закони») [10].
Одним із інструментів реалізації мультикультуралізму
у Португалії є фінансування асоціацій мігрантів чи
організацій етнічних меншин або видів їх діяльності.
Законодавство юридично визнало створенная асоціацій
іммігрантів у 1999 році також їх право на отримання
державного фінансування [7, с. 125]. Ж. Сардінха також
зазначає, що з 2000 року число асоціацій іммігрантів
і етнічних асоціацій в Португалії значно збільшилася,
частково через прийняття нових ініціатив в області
фінансування. Зокрема, асоціації можуть подати заявку
на технічну підтримку і фінансування проектів в рамках
програми під назвою GATAIME, як спрямована на
підтримку діяльності мігрантських асоціацій через
надання технічної підтримки та грантів або через
(Gabinete де Apoio TECNICO ÀS Associações де Imigrantes
е Minorias Étnicas). Програма знаходиться у віданні
Управління Верховного комісара з питань імміграції та
міжкультурного діалогу [7]. Він також зазначає, що у
період з липня 2002 року по лютий 2005 року до Вищої
комісії надійшло 88 фінансові запитів від 44 асоціацій
іммігрантів; 43 гранти були одноразовим, в той час як
інші 45 поновлювались на щорічній основі. В цілому,
у розглянутий період Комісією було розподіллено
близько 962 млн. $ допомоги для іммігрантів і об’єднань
меншин [11].
Існують також програми, які здійснюють фінансування
діяльності соціально–культурних посередників у центрах
обслуговування іммігрантів CNAI. Це співробітники
різних асоціацій іммігрантів, які отримують фінанси
(заробітну платню) за надання сприяння міжкультурному
діалогу, перекладу та інших комунікаційних послуг у
центрах обслуговування іммігрантів [7].
Що стосується позитивних дій у контексті допомоги
знедоленим групам мігрантів, які також прагнуть
захистити свої права, мову і культуру, то тут варто згадати
існуючі у Португалії норми антидискримінаційного
законодавства. Португалія має правову основу, яка
забороняє дискримінацію за цілою низкою причин.
Це включає в себе Закон 18/2004, який забороняє
дискримінацію за ознакою раси, кольору шкіри,
національності та етнічного походження. Стаття 3 (1)
передбачає, що «з метою реалізації цього закону впровад
жуються принципи рівного ставлення, які означають
відсутність будь–якої дискримінації, прямої або непрямої
дискримінації за ознакою расового чи етнічного
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походження,» в той час як стаття 3 (2) зазначає, що «усі
дії або бездіяльність, що зачіпають осіб за ознаками раси,
кольору шкіри, національності або етнічного походження,
які порушують принцип рівності, розглядаються як
дискримінаційні» [12, c. 3].
Трудовий кодекс, який був прийнятий у 2003 році,
захищає осіб від прямої і непрямої дискримінації за ознакою
походження, віку, статі, сексуальної орієнтації, цивільного
стану, сімейного становища, генетичного походження,
порушення працездатності, інвалідності або хронічного
захворювання, національності, етнічного походження,
релігії, політичних або ідеологічних переконань і
членства у профспілкових організаціях. Стаття 25 Кодексу
законів про працю передбачає, що «заходи спеціально
визначеного тимчасового характеру, стосуються певними
чином соціально незахищених груп людей, в тому
числі груп із зниженою працездатністю, інвалідністю
або хронічними захворюваннями, національного або
етнічного походження, прийнятих з метою гарантувати
здійснення рівності їх прав, передбачених в цьому Кодексі
і виправлення ситуації фактичної нерівності у суспільному
житті, яке не рахується дискримінаційним» [13; 14, с. 25–
29]. Це говорить про те, що норми для реалізації політики,
спрямованої на усунення існуючого нерівності, прописані
у законодавстві.
Можемо констатувати, що імміграція стала рушійною
силою у просуванні рішень португальської влади у
сприянні культурній різноманітності та розвитку засобів
інтеграції іммігрантів у мультикультурне середовище.
Розширюючись у культурних і соціальних рамках,
суспільство почало проявляти свою мультикультурність,
яка підштовхнула Португалію до проведення інтер
культурної політики. Вона, у свою чергу, знайшла
своє відображення у законодавчих нормах, які
стосуються поваги культурного плюралізму, запобігання
дискримінації за ознакою раси та етнічної приналежності,
впровадження норм щодо подвійного громадянства
та ін. Політика мультикультурності відображалася і у
забезпеченні потреб етнічних меншин у засобах масової
інформації, і у забезпеченні інших їх потреб через
діяльність і підтримку координуючих установ із роботи з
іммігрантами. Саме діяльність таких установ з підтримки
і адаптації іммігрантів, у поєднанні з ліберальним
законодавством, стали однією з причин збільшення
потоків іммігрантів у Португалію. У контексті зміцнення
інтеркультурних зав’язків іммігрантів у приймаючому
суспільстві, особливого значення набула підтримка
державою іммігрантських організацій та їх діяльності,
надання фінансової підтримки у вивченні мови і культури
країни перебування.
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Public policy tools as a basis for the formation of multiculturalism
in the late 90’s early 2000’s in Portugal
Multiculturalism or interculturalism can serve as an effective means of public
policies and tools that integrate immigrants and host society nationals together.
Immigrants, in turn, can also become a source of competitive advantage for the
country, if it carries out an effective multicultural or intercultural policy. Multicultural
policy does not enshrined in the constitution of Portugal, but the end of the 90’s the
beginning of the 2000’s became the period of effective development of different
institutional means and models, which helped the incorporation of immigrants into
the host Portuguese society, which were reflected in the legislation of Portugal and
investigated in this article.
Keywords: interculturalism, multiculturalism, public policy, legislation,
institutional bodies, the adaptation of immigrants.
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Траєкторія успіхів і невдач в економічному
розвитку Мексики 1950–1980–х років
Досліджуються особливості соціально–економічного розвитку Мексики
у 1950–1980–х рр. Розкривається роль політики одержавлення у формування
боргової кризи 1980–х рр. та різкого падіння рівня життя населення
країни. Зроблено висновок, що 1990–ті рр. стали поворотним пунктом у
соціально–економічному розвитку Мексики. Розкриваються головні чинники
різкого переходу країни від протекціоністської моделі розвитку до моделі
відкритої ринкової економіки. Дослідник застосував такі методи історичного
дослідження, як історико–порівняльний, історико–типологічний та історико–
системний.
Ключові слова: Мексика, соціально–економічний розвиток, «імпорто
замінююча індустріалізація», боргова криза.

Україна, що в складних зовнішньо– і внутрішньо
політичних умовах здійснює трансформацію власної
економіки в напрямку неоліберальної моделі і претендує
на тісну інтеграцію в побудовану переважно на ній світову
економіку, потребує уважного вивчення в цій царині
досвіду інших країн. Однією з таких країн є Мексика,
котра впродовж десятиліть успішно реалізувала модифі
ковану кейнсіанську модель державного регулювання
економіки, мала значні доходи від експорту нафти, але
таки потрапила в економічну безвихідь і отримала новий
поштовх у своєму розвитку, лише змінивши економічну
модель і включившись у міжнародні інтеграційні процеси.
Однак у вітчизняній історіографії проблеми успіхів
і поразок розвитку частково одержавленої економіки
Мексики у другій половині ХХ ст. досліджені слабо.
Вчені здебільшого звертають увагу на результати участі
Мексики в інтеграційних об’єднаннях, зокрема NAFTA
(Н. М. Весела, О. Ткач, Т. Є. Богданова, О. В. Бородієнко,
А. Габарта), боргову кризу початку 1990–х рр. (Ю. В. Щед
рін, А. О. Мельник). Або ж досить побіжно торкаються
проблем Мексики в загальному контексті розвитку країн
Латинської Америки (В. П. Газін, А. С. Булатов). Однак
формування мексиканської моделі розвитку у 1950–
1980–х рр., яка багато в чому визначила подальший шлях
як самої країни, так і багатьох країн Латинської Америки,
залишається поза увагою українських фахівців.
Водночас у зарубіжній історіографії економічний
розвиток Мексики досліджувався досить ґрунтовно
(С. Баздрещь, C. Леві, М. Брід, Ж. Рос, В. Корнеліус,
Ж. Неатх, Т. М. Кеное, Ф. Меза, І. К. Шеремета, Є. Г. Ком
кова та ін.). Але й у ній часові обмеження успішності
цієї мексиканської моделі проаналізовані недостатньо,
а увага більше зосереджена на успіхах уже наступної
моделі. Зокрема, Хуан Карлос Морено Брід зазначає, що
для правильного розуміння сильних і слабких сторін
сучасної мексиканської економіки потрібно мати на увазі,
що її структура значною мірою сформувалася в результаті
інтенсивного процесу реформ, що розгорнулися з середини
80–х рр. ХХ ст. під впливом світової боргової кризи,
процесу, який поклав початок відходу від традиційної
моделі розвитку, заснованої на політиці імпортозаміщен
ня і втручання держави в економіку. Метою цих реформ
було перетворення експорту та іноземних інвестицій у
двигун економіки. Ці перетворення зробили мексиканську
економіку середньо розвинутою, однією з найбільш
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відкритих у світі в плані торгівлі та іноземних інвестицій
з обмеженим втручанням держави в економічну сферу
[2, с. 38].
Тому в цій статті спробуємо висвітлити суперечливі
сторони економічного розвитку Мексики у 1950–
1980–х років, що врешті–решт зумовили кардинальну
зміну курсу країни наприкінці ХХ ст. У сучасній
історичній науці загальноприйнятою є думка, що
економічному розвитку Мексики до початку останньої
декади минулого століття притаманна значна роль і
питома вага державного сектора. Тенденція втручання
держави в економіку розпочалась ще з Мексиканської
революції 1910–1917 рр., різко посилилась у 1930–ті роки
і продовжилась після Другої світової війни. Уряд Мігеля
Алемана Вальдеса (1946–1952 рр.), як і раніше уряд
президента Ласаро Карденаса (1934–1940 рр.), будував
свою політику на засадах економічного націоналізму.
Головним вектором здійснення економічної політики
було проведення «імпортозаміщуючої індустріалізації»,
викликане недостатнім надходженням у Мексику
промислових товарів у період війни та перші повоєнні
роки. Акцент на індустріалізації спонукав до нових
державних інвестицій в інфраструктуру, зокрема у
залізничні дороги, зв’язок і енергетику, а також в сільське
господарство. За президентства Алемана Вальдеса великі
суми (близько 22% бюджету країни) були інвестовані в
іригацію та дороги [6, с. 12].
Загалом 1950–1960–ті роки в історії Мексики оці
нюються більшістю дослідників як період «стабіліза
ційного розвитку». Цю тезу підтверджує курс, що його
проводили мексиканські уряди при президентах Мігелі
Алемані Вальдесі (1946–1952 рр.), Адольфо Руїсі
Кортінесі (1952–1958 рр.), Адольфо Лопесі Матеосі (1958–
1964 рр.) та Густаво Діасі Ордасі (1964–1970 рр.). У цей
період країна демонструвала високі темпи економічного
зростання (від 6 до 7% на рік) і низький рівень інфляції,
що не перевищувала 3% на рік і досягалась жорстким
контролем над державними фінансами. Прагнучи
залучити іноземний капітал, Мексика встановила одну з
найнижчих у світі ставок оподаткування [3, с. 540]. Після
м’якого падіння реальної заробітної плати в середині 50–х
років, в 60–ті вона зростала в середньому на 6,6% [1,
с. 238]. Збільшення реального доходу на душу населення
було позитивним і стійким.
Уряд зберіг і розширив політику створення нових
державних компаній шляхом субсидіювання, надання
податкових пільг та підтримки Національного банку
Мексики, одного з найбільших державних банків, що
інвестував його проекти. Широкого розмаху набула
націоналізація низки важливих галузей, що в науковій
літературі отримала назву «мексиканізації» [6, с. 14].
Зокрема у 1960 р. була націоналізована електроенерге
тична галузь.
До 1958 р. Мексика вийшла на перше місце в Латинсь
кій Америці за загальним обсягом промислової продукції.
Уряд сприяв розвитку промисловості споживчих товарів,
спрямованих на внутрішні ринки, шляхом введення
високих захисних тарифів та інших бар’єрів на шляху
імпорту, що свідчить про жорстку протекціоністську
політику. Частка імпорту, що підлягав ліцензуванню,
зросла з 28% в 1956 р. до 60% протягом 1960–х рр. і до
приблизно 70% в 1970–ті рр. На промисловість припадало
22% від загального обсягу виробництва в 1950 р., 24% в
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1960 р. і 29% у 1970 р. Частка промисловості у валовому
внутрішньому продукті перевищила частку сільського
господарства: Мексика поступово перетворилась на
індустріально–аграрну країну [7, с. 9]. Це дозволило
багатьом дослідникам говорити про «мексиканське
економічне диво».
Роль державного сектора особливо зросла в період
президентства Луїса Ечеверрії (1970–1976 рр.). У ці роки
інвестиції в державний сектор в 1,5 рази перевищили
капіталовкладення за три попередні десятиліття, а
число держпідприємств зросло з 84 до 795. Розростання
масштабів державного втручання в економіку продов
жилося і під час нафтового буму в кінці 1970–х і початку
1980–х рр. (за президентства Хосе Лопеса Портільйо).
У 1982 р. число держпідприємств досягло 1155 а їх
частка в промисловому виробництві перевищила 38%.
Особливо сильні позиції держсектор займав в нафтовій
і нафтохімічній промисловості, електроенергетиці, чор
ній металургії, машинобудуванні, виробництві добрив
[8, c. 28].
Мексиканське держава взяла на себе виконання
ключових завдань щодо розвитку і регулювання
національної економіки. Це сприяло розширенню і
модернізації промислового та сільськогосподарського
потенціалу, підвищенню питомої ваги обробної
промисловості, стимулювало зростання капіталомістких
виробництв і зміцнення науково–технічної бази.
Але активне втручання держави в економіку мало
і свої негативні наслідки. Розширення держсектора
нерідко відбувалося за рахунок придбання або створення
низькорентабельних і неконкурентоспроможних під
приємств. Для їх підтримки спрямовувалися значні
внутрішні ресурси та зовнішні кредити, частка яких
невпинно зростала. Дефіцит фінансування для урядових
програм покривався за допомогою внутрішнього кредиту
від «Банко де Мехіко» і запозичень з–за кордону, що
призвело до небезпечного збільшення мексиканського
зовнішнього боргу. Загалом, протягом 1970–х рр.
економічний розвиток Мексики відбувався вкрай нерів
номірно. М. П. Еккерт, Р. Г. Рамос, М. М. Райт, вводять
наступну періодизацію економічного розвитку Мексики в
1970–1976 рр.: 1971–1973 рр. характеризуються жорсткою
економією та зростанням інфляції; 1974–1975 рр. є
періодом міжнародної кризи і погіршення ситуації в
країні, а 1976 р. вважається роком девальвації і обвалу
національної валюти [5]. Карлос Баздреш і Сантьяго Леві
називають 1970–1982 рр. періодом розквіту популізму
в країні [1, c. 241], маючи на увазі політику уряду в
соціальній сфері, яка загострила соціально–економічну
ситуацію і штовхнула Мексику в глибоку кризу.
Хоча мексиканська економіка в 1970–ті роки ще
зберігала швидкі темпи зростання – ВВП збільшувався
більш ніж на 6% щорічно за адміністрації президента
Луїса Ечеверрії (1970–76 рр.), і до 6% протягом
президентства його наступника, Хосе Лопеса Портільйо
(1976–82 рр.) – країна пережила гострі кризи в 1976 р. та
в 1982 р. Це стало наслідком фіскальної безгосподарності,
різкого погіршення інвестиційного клімату та значної
залежності від експорту нафти, що унаочнило масштаби
та наслідки втручання держави в економіку країни. На
наш погляд, макроекономічна політика 1970–х р. зробила
економіку Мексики вкрай уразливою до зовнішніх
умов.
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Загалом у часи президентства Луїса Ечеверрії зросли
дефіцит бюджету та інфляція, які покривалися за рахунок
зростання зовнішнього боргу країни, який в 1970–1976 рр.
збільшився в 2,5 рази (з $12,1 млрд. до $30,5 млрд.) [4,
c. 19–20]. Це змусило нового президента країни Лопеса
Портільйо восени 1976 р. вперше за 22 роки девальвувати
песо на 45%. Лопес Портільйо намагався не допустити
погіршення ситуації і знизити боргову залежність країни.
Однак саме в цей час у Мексику полилися значні
кошти від експорту нафти в умовах швидкого зростання
світових цін на нафту після світової енергетичної кризи
1973 р. Відкриття великих родовищ нафти сприяли
збільшенню її видобутку до 806 тис. барелів на день. До
1985 р. Мексика видобувала 2912 тис. барелів нафти на
день, поступаючись обсягом видобутку лише СРСР, США
та Саудівській Аравії [4, с. 21].
Не дивно, що в мексиканських правлячих колах
взяли гору ейфорійні настрої. У розрахунку на
широкий приплив у країну нафтодоларів і, здавалося,
невичерпного зовнішнього фінансування, уряд поставив
за мету забезпечити радикальне підвищення основних
макроекономічних показників і суттєво підняти рівень
життя населення, для чого розроблялися різні амбітні
проекти під зовнішні запозичення. Зокрема, було
продовжено активне інвестування проектів у сфері
інфраструктури, державної охорони здоров’я і освіти.
Вперше в історії країни був повністю задоволений
попит на освіту у початковій школі. Частка населення,
що отримала доступ до медичних послуг, досягла 85%
(у порівнянні з 60% в 1976 р.) [6, с. 15].
Досягнення поставлених цілей відбувалося за
рахунок «накачування» ресурсів в економіку без будь–
яких серйозних структурних і інституційних змін, що
враховували б як внутрішню еволюцію мексиканського
суспільства, так і глобальні трансформації, що
відбувалися в світі. Це зберегло негнучку і недостатньо
пристосовану до мінливих зовнішніх умов модель
економічного розвитку, яка не могла адекватно відповісти
на нові виклики глобалізації. Низка фахівців, зокрема
радянських та російських, для характеристики цієї моделі
використовує термін «державний капіталізм».
За рахунок доходів від експорту нафти уряд Мексики
розраховував покрити зростаючий дефіцит бюджету.
Він почав реалізацію програми державних інвестицій,
спрямованих на розширення нафтової промисловості.
Водночас цей уряд виявився нездатним упоратися ні
з наростаючими вимогами з боку коаліцій, що брали
участь у розподілі прибутків, ні зі збільшенням обсягів
зовнішнього боргу. З 1981 р. у Мексиці почався відтік
капіталу: у 1982 р. – 15,1%, у 1983 р. – 22,1%, посилившись
після різкого зниження цін на нафту (за рік вони впали
вдвічі). Це спричинило нову девальвацію песо (на 57%)
[1, с. 243].
Ще одним фактором, що призвів до погіршення
фінансової ситуації в Мексиці, стало збільшення на
світовому фінансовому ринку в 1981 р. процентних ставок
на запозичення, в результаті чого сума виплат Мексики
помітно зросла. Потрібно взяти до уваги і сповільнення
темпів зростання ВВП у Мексиці в роки, що передували
девальвації песо.
Напередодні призначених на липень 1982 р. нових
президентських виборів уряд замість того, щоб жорстко
економити бюджетні кошти, навпаки, підняв зарплати,
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що спричинило черговий виток інфляції. У результаті
новий президент Мігель де ла Мадрид, щоб стабілізувати
ситуацію, змушений був піти на націоналізацію банків,
проведення ще однієї девальвації, загальний масштаб
якої протягом 1982 р. перевищив 100%, і оголосити про
призупинення виплат по зовнішньому боргу країни (на
той момент платежі перевищували 35% від її валового
національного продукту) [6, с. 16].
Боргова криза в Мексиці заклала ланцюгову
реакцію неплатежів зовнішніх боргів і в інших латино
американських державах, що стали на «мексиканський
шлях» нарощування зовнішньої заборгованості. В регіоні
склалася справжня боргова криза, що стала для Латинської
Америки своєрідною візитівкою «втраченого десятиліття»
1980–х рр.
Боргова криза 1982 р. розвивалася в надзвичайно
несприятливих для Мексики зовнішніх макроекономічних
умовах, зокрема зниження реальних цін на нафту, яка
була на той час головною статтею експорту та припливу
валюти в країну.
Для Мексики наслідки боргової кризи були дуже
важкими і мали високу соціальну ціну: зупинилося
господарське зростання, прийшли в розлад державні
фінанси, різко зросла інфляція, суттєво зменшилися
реальні доходи більшості населення, похитнулася
традиційна політична стабільність. Форсований «розвиток
в кредит» обернувся для країни серйозними соціально–
економічними витратами і проблемами. Постало питання
про зміну парадигми розвитку та проведення глибоких
структурних перетворень.
Складна місія виведення Мексики з фінансово–
боргової пастки лягла на плечі одного з лідерів
правлячої Інституційно–революційної партії Мігеля
де ла Мадрида, який обіймав пост президента в 1983–
1988 рр. Його адміністрація прийняла «Програму
негайного перепризначення економіки», у рамках якої
новому уряду Мексики довелося вирішувати три головні
завдання: збереження і зміцнення демократичного ладу;
подолання фінансово–економічної кризи та відновлення
господарського зростання.
Уряд М. де ла Мадрида вжив заходів щодо
валютно–фінансової стабілізації, приборкання інфляції,
забезпечення зовнішньої платоспроможності, скоротив
державні витрати та змінив податки, що призвело до
збільшення надходжень в бюджет країни. Було зменшено
державні інвестиції та субсидії, податки на приватний
бізнес (з метою його фінансового оздоровлення), витрати на
соціальні потреби і будівництво об’єктів інфраструктури,
обмежено імпорт та зростання заробітної плати.
Одночасно були підняті ціни на бензин, електроенергію,
транспорт і послуги зв’язку, а також зроблені кроки до
лібералізації режиму іноземних інвестицій. Всі ці та
деякі інші рішення монетарного характеру здійснювалися
відповідно до рекомендацій МВФ, з яким мексиканська
влада підписали спеціальну угоду.
Однак вжиті заходи дали короткочасний результат,
оскільки не усунули глибинні причини кризи і не
ослабили критичну залежність мексиканської економіки
від впливу зовнішніх факторів. З огляду на обставини,
М. де ла Мадрид висунув завдання проведення
радикальних структурних реформ. Ключовим елементом
нового курсу стала реорганізація державного сектора.
Одна частина підприємств була приватизована, інша –
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закрита. У 1982 р. налічувалося 1155 компаній, що
належать уряду. До 1988 р. їх кількість скоротилася до
618 [5]. Також розпочалась приватизація банківського
сектору.
Важливо наголосити, що цей крок був політично
і психологічно непростим, так як вимагав перелому
в свідомості мексиканського суспільства, в якому
десятиліттями панувало уявлення про держсектор як про
локомотив розвитку всієї національної економіки.
Переговори зі США та приватними кредиторами про
реструктуризацію зовнішнього боргу тривали кілька
років, протягом яких уряд де ла Мадрида за підтримки
Міжнародного валютного фонду безуспішно намагався
досягти фінансової стабілізації. Коли ж, нарешті, у 1985 р.
після ще однієї девальвації, зовнішній борг Мексики було
реструктуризовано, а Мексика підписала з МВФ ще одну
угоду, «Standby», і уряд запустив програму економічних
реформ, новий спад світових цін на нафту поховав усі
надії: до кінця 1987 р. напередодні нових президентських
виборів, інфляція в країні перевищила 159% [6, с. 16].
У 1986 р. зовнішній борг Мексики досяг 78% від ВВП
[4, с. 545].
Уряд, усвідомивши необхідність проведення нових
реформ, приступив до усунення протекціоністських
бар’єрів і боротьби з інфляцією. У 1986 р. Мексика
приєдналася до ГАТТ. Проте, 80–ті роки увійшли в історію
Мексики як «Втрачене десятиліття».
У грудні 1988 р. новим президентом країни став
Карлос Салінас. Беручи на себе повноваження глави
держави, К. Салінас позитивно оцінив зусилля свого
попередника щодо виведення країни з кризи і наголосив
на необхідності «модернізації мексиканської економіки,
щоб не опинитися на узбіччі світового розвитку».
Його прихильність до ідей неолібералізму, зокрема
відкритої ринкової економіки, відобразилась на характері
економічного курсу країни. Був оголошений новий план
розвитку під назвою «Пакт для економічної стабільності
і зростання», який закладав 6% зростання ВВП.
Досягти стійкого економічного зростання уряд планував
шляхом заохочення приватних інвестицій за рахунок
роздержавлення державних підприємств і дерегулювання
економіки. Результатом нових реформ стали істотні
зміни соціально–економічного розвитку країни, що мало
серйозні і довготривалі політичні наслідки [8, с. 29–30].
Маємо констатувати, що основою неоліберального
курсу Мексики (як і низки інших латиноамериканських
країн) у 90–ті роки стала подальша приватизація державної
власності. У 1990–1992 рр. в Мексиці в приватні руки
перейшли державні активи вартістю понад $22 млрд.,
або більше половини приватизованої за цей час у всій
Латинській Америці власності [9, с. 49]. Підкреслимо, що
в процесі приватизації активну роль відіграли іноземні
(головним чином американські) компанії, які помітно
розширили свою присутність на ключових мексиканських
ринках.
Ґрунтовній реорганізації піддалася кредитно–грошова
система. У 1991–1992 рр. в приватні руки перейшли всі
18 найбільших комерційних банків, що раніше перебу
вали в повній або мажоритарній власності держави.
У 1993 р. був реформований центральний «Банко де
Мехіко», який отримав статус автономного установи
і формально не підпорядковувався уряду в питаннях
надання фінансування; відбулась лібералізація торгівлі.
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Також президент анонсував підписання з США угоди
про вільну торгівлю, що збільшило приплив капіталу в
країну. У 1991 р. економіка Мексики оговталась від кризи
і вступила в нову фазу стійкого розвитку.
Політика ринкових перетворень нового президента
стала кульмінаційною фазою неоліберальних реформ в
Мексиці. Саме на цей період припадає пік роздержавлення
і приватизації.
Таким чином, 1990–ті рр. стали поворотним пунктом
у соціально–економічному розвитку Мексики. Вони
ознаменувались різким переходом від однієї парадигми
розвитку (державного протекціонізму) до іншої,
кардинально протилежної – моделі відкритої ринкової
економіки. Це сприяло розширенню участі Мексики в
регіональній економічній інтеграції.
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The trajectory of the successes and failures in the economic
development of Mexico’s 1950–1980
The features of the socio–economic development of Mexico in 1950–1980’s are
investigated. The role of development of state sector in the formation of the debt crisis
of the 1980s and a sharp decline in living standards of the population. The conclusion
that the 1990s became a turning point in the socio–economic development of Mexico
is made. Main factors of the sharp transition of the country from protectionist
development model to the model of an open market economy are analyzed. The
researcher used the following methods of historical research: historical – comparative,
historical – typological, historical – systematic.
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Боротьба із наркоторгівлею
як основний напрямок співробітництва
між Мексикою та США у безпековій сфері
Метою даної статті виступає з’ясування особливостей співробітництва
між США та Мексикою в сфері протидії незаконного обігу наркотичних засобів.
В даному дослідженні автор спирається на системний підхід, розглядаючи
мексикано–американські відносини як цілісну систему, а також використовує
дескриптивний аналіз, метод порівняння та причинно–наслідковий аналіз.
У статті окреслено ключові аспекти співпраці між США та Мексикою в
безпековій сфері та доведено, що основним напрямком двосторонньої взаємодії
виступає протидія наркоторгівлі. В цьому контексті детально розглянуто
Ініціативу Меріда: розподіл взаємних зобов’язань, напрямки та пріоритети
співпраці.
З’ясовано, що початковий акцент на «силовому» вирішенні проблеми
наркоторгівлі виявився малоефективним, що обумовило зміну стратегічних
орієнтирів Ініціативи. На сучасному етапі Мексика та США зосереджені на
вирішенні соціальних проблем та удосконаленні інституційного середовища,
зокрема, здійснення правосуддя, посилення верховенства закону, подолання
корупції, ресурсного та методичного забезпечення збройних сил і правоохоронних
органів Мексики.
Ключові слова: США, Мексика, безпека, співробітництво, Ініціатива
Меріда, наркоторгівля, організована злочинність.

Торгівля наркотиками є одним із ключових викликів
для внутрішньої безпеки обох держав. Мексика протягом
десятирічь залишається найбільшим виробником та
постачальником різноманітних наркотичних засобів
(кокаїну, героїну, марихуани, метамфетаміну тощо) до
США. За повідомленнями Міністерства юстиції США
нині набуває масштабів нова загроза – вихідці з Мексики
створюють нарковиробництва вже на американській
території [1]. Ситуація ускладнюється й тим, що
злочинна діяльність не обмежується збутом наркотиків –
картелі займаються також викраденням і торгівлею
людьми, вимаганням, відмиванням грошей, незаконним
видобутком нафти. Обсяги злочинної діяльності
дозволяють говорити про формування транснаціональних
злочинних організацій, котрі мають своє «лобі» у владних
та правоохоронних структурах обох держав через
корумпованих чиновників.
Досвід міжнародного співробітництва у сфері про
тидії транскордонним загрозам, зокрема боротьба з
наркоторгівлею та організованою злочинністю, пред
ставляє собою практичну та наукову цінність, чим
зумовлена актуальність дослідження даної теми.
Питання транскордонних викликів останнім часом
привертають все більше уваги як закордонних, так
і українських дослідників. Екологічні та санітарні
ризики, нелегальна міграція, контрабанда, організована
транснаціональна злочинність, незаконна торгівля зброєю
тощо широко висвітлені в науковій літературі. Значна
кількість публікацій присвячена темі двосторонньої
взаємодії між Мексикою та США у сфері протидії
наркоторгівлі. Серед закордонних авторів в цьому плані
можна назвати В. С. Чу [2], Р. Д. Дауні [3], К. Дозієра
[4], К. Хейнл [5], К. Монтемайора [6], Л. Н. Сакко [7],
Дж. Торреса [8], Дж. Майкаелза [9], В. Р. Браунфілда
[10]. Особливо варто відзначити роботу К. Р. Силке та
К. Фінклі «Співробітництво між США та Мексикою у
безпековій сфері: Ініціатива Меріда і не тільки» [11], в
якій детально розглядається взаємодія цих країн в межах
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названої ініціативи, а також подано аналіз проблем,
з якими стикаються дві держави в процесі боротьби
з наркоторгівлею та організованою злочинністю. У
вітчизняній науковій літературі ця тема майже не
досліджена. В даній статті автор робить спробу подати
комплексний огляд співробітництва між Мексикою та
США в безпековій сфері та охарактеризувати взаємодію
цих країн щодо протидії наркоторгівлі на сучасному етапі.
Метою даної статті виступає з’ясування особливостей
співробітництва між США та Мексикою в сфері протидії
незаконного обігу наркотичних засобів. В даному
дослідженні автор спирається на системний підхід,
розглядаючи мексикано–американські відносини як
цілісну систему, а також використовує дескриптивний
аналіз, метод порівняння та причинно–наслідковий аналіз.
Історія відносин між Мексикою та США складна
і не позбавлена війн та конфліктів, в результатів яких
Мексика втратила частину своїх територій. Військове
протистояння між цими країнами в минулому залишило
рубці в національній пам’яті мексиканців і продовжує
впливати на їхнє сприйняття намірів та ініціатив своїх
північних сусідів, особливо в тих питаннях, що тим чи
іншим чином стосуються суверенітету Мексики, зокрема
в сферах безпеки та оборони.
В другій половині ХХ ст., за виключенням періоду
співробітництва в роки Другої світової війни, контакти
між представниками оборонних і безпекових структур
двох держав були мінімальними і не носили постійного
характеру. Однак, інтенсифікація економічної взаємодії
між країнами, прихід до влади у Мексиці К. Салінаса де
Гонтарі, а також трансформація міжнародного середовища
у 1990–ті рр. стали передумовами поглиблення спів
робітництва між Мексикою та США в оборонній та
безпековій сферах.
На сучасному етапі двостороння співпраця розви
вається по декількох напрямках: підвищення обороно
здатності, боротьба з тероризмом, боротьба з нарко
торгівлею і організованою злочинністю.
У сфері підвищення обороноздатності взаємодія між
країнами відбувається в межах наступних міжнародних
програм США:
– Міжнародна військова освіта та навчання
(International Military Education and Training Account
(IMET)) – бюджет витрат на Мексику за 2009–2014 рр.
зріс із 0,834 до 1,449 млн. дол. США [12];
– Міжнародне військове фінансування (United States
Foreign Military Financing (FMF)) – обсяги позик та
грантів, наданих Мексиці за 2010–2014 рр. зменшилися з
265,250 до 7,000 млрд. дол. США [13];
– Іноземні військові продажі (Foreign Military Sales).
В якості конкретних прикладів можна навести
надання безпілотних літальних апаратів з метою збору
розвідувальних даних про діяльність злочинних організацій
в Мексиці, навчання мексиканських військових, які
патрулюють південні кордони країни, та їхнє відповідне
оснащення необхідною технікою [3]. Програма навчання
включає курси по роботі з інформацією, організації
стеження, забезпечення кібербезпеки, логістики та
професійного розвитку. Постачання здійснюється за
позиціями нелетального озброєння (наприклад, засобів
зв’язку, модифікації безпілотних апаратів, приладів
нічного бачення тощо). Загалом, допомога міністерства
оборони США спрямовується на підтримку зусиль
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Мексики з підвищення безпеки в районах з високим рівнем
злочинності, відстеження і арешт членів наркокартелів,
зміцнення прикордонної безпеки і припинення потоку
наркотиків, зброї та контрабанди через кордон.
Збройні сили Мексики також взаємодіють з Північним
командуванням США (USNorthcom), яке було створено
після теракту 11 вересня 2001 р. у Нью–Йорку. Співпраця
Північного командування із Мексикою спрямовується,
зокрема, на протидію діяльності міжнародних злочинних
організацій [4].
Отже, співробітництво між збройними силами та
оборонними відомствами обох країн щодо підвищення
обороноздатності Мексики врешті більше стосується
боротьби з наркоторгівлею та організованою злочинністю,
оскільки кримінальна діяльність наркокартелів виступає
головною загрозою для безпеки Мексики та одночасно
є серйозною транскордонною загрозою для США, адже
масштаби постачання наркотичних засобів з Мексики до
США є значними. Крім того, цим діяльність наркокартелів
не обмежується, як вже зазначалось вище, протидія якій
вимагає більшої уваги від двох країн.
Зміст антитерористичної співпраці полягає у роз
будові та підтримці міжнародних військових контактів
та у створенні відповідної міжнародної інфраструктури
з метою зміцнення антитерористичного потенціалу,
спрямованого на стримування, протидію та перемогу над
екстремістськими організаціями. В межах відповідних
програм Державний департамент США виконує функції
з надання сучасної зброї та обладнання і навчання
представників країн–партнерів для того, щоб допомогти
урядам інших країн у запобіганні таких терористичних
актів як вибухи, викрадення та вбивства людей тощо.
Варто зазначити, що попри важливість цього напрямку
для США, антитерористична боротьба не посідає
пріоритетного значення у двосторонніх відносинах, що
зумовлено різним сприйняттям цієї загрози для безпеки
обох країн. Для Мексики більше значення мають питання
внутрішньої безпеки, які пов’язані переважно з діяльністю
наркокартелів. Тому співробітництво між країнами в
сфері протидії тероризму скоріше розвивається як додаток
до основного напрямку взаємодії у безпековій сфері –
боротьби з наркоторгівлею.
В цьому плані слід відзначити, що Мексика не
приймала активної участі у т.зв. «Війні проти тероризму»,
у війні в Іраку та не долучилась до коаліції держав–
партнерів у боротьбі з Ісламською державою, хоча і
приєдналася до США у підтримці військового втручання
під час громадянської війни у Лівії.
Основним же напрямком двосторонньої співпраці
в безпековій сфері виступає боротьба з наркоторгівлею
і тісно пов’язаною з наркокартелями організованою
злочинністю. Одним із найбільших спільних проектів
США та Мексики в цьому плані є Ініціатива Меріда,
яка була офіційно проголошена 22 жовтня 2007 р. як
«Ініціатива Меріда: нова парадигма співробітництва в
галузі безпеки». Пріоритетами цього двостороннього
«пакту» було визначено протидію нелегальній торгівлі
наркотиками, координацію зусиль правоохоронних
органів і боротьбу з транснаціональною організованою
злочинністю [14]. Згідно із розподілом спільної
відповідальності мексиканська сторона зобов’язувалась
протидіяти внутрішній злочинності та корупції, а США –
вживати заходів для скорочення сегментів споживання
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та посередництва у мережах збуту наркотиків на своїй
території, а також нелегального обігу зброї та фальшивої
валюти [7; 2].
Обсяг фінансової допомоги з боку США в межах
Ініціативи Меріда щороку зростав. Загалом, за 2008–
2015 рр., Конгрес США виділив близько $2,5 млрд.
на програми Ініціативи Меріда в Мексиці. З цієї суми
більше $1,3 млрд. спрямовано на навчання, закупівлю
устаткування та надання технічної допомоги. Більша
частина американської допомоги відводилась на
фінансування поліції і збройних сил ($859,5 млн. було
розподілено між Міністерством громадської безпеки і
поліції, Федеральним правоохоронним агентством та
Генеральною прокуратурою Мексики). В свою чергу, за
цей період Мексика інвестувала близько $79 млрд. власних
ресурсів у забезпечення безпеки та громадського порядку,
у тому числі близько $11 млрд. за 2015 р. [11, р. 1].
Основна робота в рамках Ініціативи Меріда спочатку
була сконцентрована на т.зв. «силовому» напрямку, тобто
на посиленні безпеки на спільному кордоні, на арештах
учасників мереж наркокартелів, на проведенні спеціальних
операцій і т. п. З цією метою США фінансували програми
навчання військових та представників правоохоронних
органів Мексики, постачали різне обладнання, зокрема
для організації стеження за членами наркокартелів, а
також проводили спільні операції.
В цьому плані варто відзначити, що співпраця
військових Мексики зі своїми американськими колегами
допомагала долати бар’єр недовіри, який роками
ускладнював відносини у сфері безпеки між цими
країнами. Так, за офіційними даними, американські
військові взяли участь у 150 операціях з обох боків кордону
спільно з мексиканськими колегами, в ході яких більше
ніж 3000 мексиканських солдатів, моряків, льотчиків та
морських піхотинців отримали необхідний досвід [9].
Попри досягнення певних успіхів у протидії орга
нізованій злочинності, Ініціатива Меріда характеризу
валась певними обмеженнями, котрі суттєво зменшували
її ефективність. Огляд джерел дозволяє виділити основні
серед них:
– орієнтованість мексиканської сторони на вирішення
тактичних завдань, у той час як ключові проблеми
забезпечення ефективності протидії наркоторгівлі
полягали у неспроможності правоохоронної системи в
цілому;
– відсутність виваженої стратегії та політики
мексиканського уряду у сфері безпеки. В свою чергу,
відзначалась безпрецедентна участь США та вплив, який
вони справляли при плануванні державних програм та
заходів з їх реалізації у сфері безпеки [8].
Закономірно, що в цих умовах акцент на силовому
протистоянні, по великому рахунку, призводив лише до
людських втрат, але не вирішував проблему в корені. Так,
за наявними даними, в Мексиці за період президентства
Ф. де Кальдерона (з грудня 2006 р. по листопад 2012 р.),
який започаткував Ініціативу Меріда, зафіксовано близько
60 000 загиблих в результаті діяльності організованої
злочинності та сутичок із силовими структурами. За
період діяльності нинішнього президента Мексики
П. Ньєто кількість загиблих склала близько 20 000 осіб
(в період з грудня 2012 по квітень 2015 р.) [5].
При цьому мексиканські дослідники зазначають, що
досить часто національні збройні сили самі виступали
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порушниками прав і громадянських свобод, аргументуючи
ці порушення «доцільністю та необхідністю заходів
Ініціативи Меріда» [6]. Стає зрозумілим, що для вирішення
проблеми незаконного обігу наркотиків недостатньо
військового та поліцейського втручання – необхідно
забезпечити комплексне вирішення пов’язаних з цим
викликів. Зокрема, необхідне подолання таких негативних
явищ як: бідність (близько половини населення живе
у злиднях); бездіяльність правоохоронної системи
з точки зору забезпечення правопорядку та захисту
прав пересічних громадян; ангажована та корумпована
система правосуддя; нехтування питаннями наркотиків і
насильства як соціальної проблеми та проблеми системи
охорони здоров’я.
Таким чином, вирішення проблеми наркоторгівлі
та організованої злочинності в Мексиці та США, окрім
силового впливу, перебуває у площині гуманітарних та
соціальних проблем, удосконалення системи здійснення
правосуддя, подолання корупції.
Варто також зазначити, що масштаби участі США в
процесах навчання військових та правоохоронних органів
збільшують залежність Мексики від свого північного
сусіда, оскільки США отримують певного роду доступ
до процесу прийняття рішень в Мексиці у важливих
сферах безпеки та оборони. Крім того, участь Мехіко
в програмах військового фінансування (американські
позики на купівлю переважно американської техніки)
не лише збільшує борг держави, а й позбавляє ресурсу
розвитку власний військово–промисловий комплекс. Тому
подальше поглиблення безпекового співробітництва з
США для Мексики є важливим і необхідним, але разом
з тим, потрібно мінімізувати вплив уряду та збройних
сил США на порядок денний безпеки Мексики. В цьому
плані доцільним є розширення партнерства з іншими
країнами Центральної та Південної Америки, які також
стикаються з проблемами незаконного обігу наркотиків та
міжнародної злочинності.
Обмежена ефективність Ініціативи Меріда також
часто критикувалась конгресменами США. Однією
з причин неефективності Ініціативи вони називали
корумпованість суддів та правоохоронних органів, які не
можуть забезпечити дотримання прав людини в Мексиці.
Тому наполягали на скороченні фінансування Ініціативи
Меріда [11].
Новий президент Мексики П. Ньєто, який прийшов
до влади в 2012 р., запропонував реформувати Ініціативу
Меріда. В якості одного із пріоритетних завдань він
визнав скорочення насильства. Необхідно відзначити
орієнтованість його уряду на вирішення, в першу чергу,
соціально–економічних проблем (а не завдань у сфері
безпеки, як це було у його попередника – Ф. де Кальдерона).
Основою стратегії безпеки П. Ньєто стали наступні
пріоритети: планування, запобігання, захист і повага
прав людини, координація, інституційні перетворення,
моніторинг та оцінка. Досягненнями нового президента
стали заходи за двома пріоритетними напрямами безпеки:
запуск національної програми попередження злочинності
та створення єдиного Кримінально–процесуального
кодексу з метою урегулювання судових процедур для
федерального уряду і штатів [11, р. 4].
Завдяки цим крокам пріоритет співробітництва
в межах Ініціативи Меріда змінився: якщо з перших
років акцент здійснювався на навчанні та оснащенні
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мексиканських сил безпеки для виконання завдань із
протидії наркоторгівлі та тероризму, то нині він змістився
у бік посилення державних інститутів та вирішення
соціальних проблем, слабкість яких, власне, і створила
сприятливе середовище для процвітання торгівлі
наркотиками в Мексиці. Таким чином, нині стратегія у
більшому ступені зосереджується на інституціональному
будівництві, ніж на передачі технологій, а також у
розширенні сфери двосторонніх зусиль із активізації
економічного розвитку та реалізації соціальних програм на
рівні територіальних громад. В цьому плані відбувається
підвищення обсягів фінансування на субнаціональному
рівні для мексиканських штатів і муніципалітетів.
США також збільшили фінансову підтримку реалізації
цих напрямків Ініціативи: з 2012 р. їх фінансування
перевищило обсяги інших напрямків фінансової допомоги
США уряду Мексики.
У травні 2013 р. Б. Обама та П. Ньєто підтвердили
свої зобов’язання щодо основних напрямків реалізації
Ініціативи Меріда. У серпні 2013 р. уряди США і Мексики
домовилися зосередитися на реформі сектору правосуддя,
протидії відмиванню грошей, підвищенні кваліфікації
поліції, забезпеченні безпеки національних кордонів,
удосконаленні підходів до зменшення обсягів насильства.
В лютому 2015 р. у Вашингтоні було проведено третє
засідання групи співпраці з питань безпеки на урядовому
рівні з метою оцінки перебігу та досягнень Ініціативи
Меріда та погодження подальших зусиль співпраці у
сфері безпеки. За підсумком домовленостей до угоди
про Ініціативу були додані положення про протидію
контрабанді, кіберзлочинності та виробництва героїну
[15].
В рамках нових пріоритетів США надають ресурсну
підтримку розширенню підготовки співробітників поліції
на рівні штатів та муніципалітетів. Зокрема, було зміцнено
поліцейські академії в штатах Чіуауа, Сонора, Нуево–Леон
і Пуебла, що дозволило використовувати їх в якості основи
для проведення навчальних програм та регіональних
тренувальних зборів. На базі цієї регіональної структури
вже функціонує Програма спільної державної підготовки,
а з 2016 р. заплановано охоплення нею усіх мексиканських
штатів та Федерального округу. Деякі програми будуть
реалізовуватися не регіональному рівні, розширюючи
співпрацю між працівниками правоохоронних органів в
сусідніх штатах по мірі реалізації реформи [10].
В ході реформування сектору правосуддя, Генеральна
прокуратура Мексики поступово переходить до системи
обвинувального правосуддя і за 2014 р. започаткувала
декілька програм, які підтримують цей перехід на
федеральному рівні та рівні штатів. Участь США в
цьому процесі полягає у т.ч. в проведенні моніторингу
розвитку навичок прокурорів, слідчих та експертів,
підвищенні технічного потенціалу залів судових засідань
по всій країні, допомозі у навчанні студентів юридичних
спеціальностей у набутті навичок виступу в суді.
Крім того, США співпрацюють зі слідчими органами
Генеральної прокуратури Мексики з метою підвищення
їх професійного та технічного потенціалу у проведенні
комплексних розслідувань [10].
Таким чином, між Мексикою і США відбувається
інтенсивна взаємодія у безпековій сфері, що обумовлено
зацікавленістю з обох сторін, хоча з різними, але
взаємозалежними
цілями.
Співробітництво
між
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країнами розвивається по декількох напрямках, але
основним серед них виступає протидія наркоторгівлі та
організованій злочинності, зокрема в рамках Ініціативи
Меріда. Від початку ця Ініціатива була зосереджена
на «силовому вирішенні» проблеми наркоторгівлі та
організованої злочинної діяльності наркокартелів. Але
попри певні успіхи, результати Ініціативи були доволі
обмеженими, оскільки суттєвим чином не впливали на
стан соціально–економічного середовища в Мексиці, яке,
по суті, і підживлювало розвиток наркоторгівлі. Крім
того, державні інститути Мексики, зокрема правоохоронні
органи та система правосуддя, через свою корумпованість
не забезпечували верховенство закону та захист прав
пересічних громадян, що ще більше погіршувало
ситуацію в країні. Тому в 2013 р. уряди Мексики та США
домовились про зміну пріоритетів в рамках Ініціативи
Меріда – акцент був зміщений на вирішення соціальних
проблем та удосконалення інституційного середовища,
зокрема, здійснення правосуддя, подолання корупції,
ресурсного та методичного забезпечення збройних сил та
правоохоронних органів Мексики.
На сучасному етапі зусилля обох держав в рамках
співробітництва в безпековій сфері спрямовані на
декриміналізацію суспільства та посилення верховенства
закону в Мексиці. Тема «соціального» виміру безпеки,
а також інструментів та проектів, які запроваджують
мексиканці разом з американцями в цьому плані, є
недостатньо вивченою, зокрема у вітчизняній науковій
літературі, та потребує подальшого дослідження.
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Combatting drug trafficking as the main direction of cooperation
between Mexico and the USA in the security sphere
The purpose of the article is to clarify peculiarities of the USA and Mexico
cooperation in the sphere of combatting drug trafficking. In this study, the author relies
on a systematic approach, considering the US – Mexico relations as a comprehensive
system. Author uses the descriptive analysis, the method of comparison and the causal
analysis.
The article outlines key aspects of cooperation between the US and Mexico in
the sphere of security and proves that the main direction of bilateral interaction is
the combatting drug trafficking. In this context, Merida Initiative was examined in
details: peculiarities of the mutual commitments distribution, directions and priorities
of cooperation.
It defined that the initial accent on «forceful» resolution of drug trafficking issue
turned out to be not effective. The result of it was a change of Initiative strategic
orientation. At the moment, Mexico and the USA are concentrated on the social
problem resolution and institutional environmental improvement, in particular
justice administration, strengthening the role of law, fighting corruption, resource
and methodological support of the armed forces and law enforcement authorities in
Mexico.
Keywords: USA, Mexico, security, cooperation, Merida Initiative, drug
trafficking, organized crime.
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Морально-політична відповідальність
в умовах авторитарного режиму
Аналізуються
особливості
функціонування
морально-політичної
відповідальності в умовах авторитарного політичного режиму. Автор акцентує
увагу на колі суб’єктів та сфері застосування даного виду відповідальності.
Розглядається зв’язок між основними властивостями авторитарних режимів
та засадами морально-політичної відповідальності в системі органів держави.
Мета статті полягає в тому, щоб з’ясувати джерела та принципи дії
морально-політичної відповідальності за авторитаризму. Морально-політична
відповідальність визначається як елемент легітимації діяльності органів
держави в авторитарних системах. Відтворюється залежність розвитку
морально-політичної відповідальності від цілей та соціальних передумов
встановлення конкретного виду авторитарних режимів. Виокремлюються
нормативні підстави, форми та засоби реалізації морально-політичної
відповідальності в зазначених умовах.
Ключові слова: морально-політична відповідальність, авторитарний
політичний режим, політична етика, норми моралі, державна влада

В межах будь-якої політичної системи існують та
розвиваються особливі форми нормативної взаємодії
моралі, права та суто політичної етики. Вони покликані
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регулювати відносини між суб’єктами політики та можуть
мати як офіційний, так і неофіційний характер. Наприклад,
традиційні для конкретного суспільства принципи
здійснення політичної діяльності можуть бути інтегровані
з нормами суспільної моралі у спеціальних правових актах.
Результатами контролю за взаємодією в сфері політичної
влади з боку громадськості є також етичні кодекси, на які
у своїй діяльності спираються як органи держави, так
і неурядові організації з політичними інтересами. Дані
кодекси слугують комплексами внутрішньогрупових
правил для механізму держави, його окремого елементу
чи певного політичного об’єднання. У демократичних
суспільствах, моральні принципи та стандарти політичної
етики відіграють роль нормативних підстав для настання
особливого виду відповідальності суб’єктів політики –
морально-політичної
відповідальності.
Виникнення
відносин з її приводу може мати серйозні політичні
наслідки для будь-якого представника публічної влади,
персонального складу органу держави, політичної сили
тощо.
В умовах демократичного політичного режиму,
нормативні підстави морально-політичної відпові
дальності доповнюються ефективними механізмами
реалізації. Одним з таких механізмів є вибори, в процесі
яких відтворюється реальний рівень довіри громадян
до політичного лідера, партії тощо. Широкі можливості
для застосування досить часто перетворюють моральнополітичну відповідальність на засіб політичної конкуренції
або морального тиску. Натомість, виникає питання, яким
чином даний вид відповідальності діє в межах політичних
систем з недемократичними режимами. Проблема
функціонування морально-політичної відповідальності
в контексті конкретних політичних режимів є новою та
актуальною для політології. Особливої уваги заслуговує
можливість впливу норм моралі на діяльність та
відповідальність суб’єктів політики за авторитаризму,
різноманітні форми якого продовжують розвиватись в
сучасних умовах.
На відміну від тоталітаризму, авторитарний режим
характеризується обмеженим впливом суспільної моралі
на політичну діяльність та не вимагає відповідності
політичних дій принципам певної ідеології. В свою чергу,
розвиток політичної етики та корпоративних норм в
системі органів держави напряму залежить лише від волі
групи осіб-суб’єктів владних відносин, без врахування
соціальних запитів та очікувань. Відтак, це зумовлює
формування стандартів здійснення політичної діяльності
та відповідальності за неї, що функціонують незалежно
від нормативно-правових актів та не є доступними для
громадськості. Морально-політична відповідальність в
умовах авторитаризму набуває особливих форм, джерел
нормативного забезпечення та засобів для застосування,
аналіз яких складає основу даного дослідження.
Визначення моральних засад політичної відповідальності в
контексті авторитарних форм державної влади є важливим
для з’ясування особливостей розвитку інститутів
політичної системи України. Це пояснюється тим, що
українське суспільство знаходиться в стані балансування
між авторитарним та демократичним режимами.
Співвідношення
понять
«політичний
режим»
та «морально-політична відповідальність» є якісно
новим напрямком дослідження в сучасній політології.
Він базується на виокремленні нормативних засад
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функціонування політичних режимів, що є безпосередньо
пов’язаними з відповідальністю суб’єктів політики за
власні дії та поведінку. Взаємний вплив суспільних
цінностей, норм громадянської моралі та форм здійснення
державної влади розглядається в наукових працях таких
авторів: О. Радченка, В. Бакштановського, Ю. Согомонова,
О. Оболонського, Р. Апресяна. Варто звернути увагу
на те, що дані дослідники відтворюють вищезазначену
проблематику в двох аспектах – через аналіз нормативноціннісного забезпечення політичного режиму загалом
та через визначення етичної сторони контролю в сфері
державної служби, професійної політичної діяльності.
Проблема поєднання морального та політичного
компонентів відповідальності в сфері політики аналі
зується такими зарубіжними дослідниками як Б. Жи
рардін (B. Girardin), Д. Чендлер (D. Chandler), Д. Томп
сон (D. Thompson), Дж. Ур (J. Uhr), Т. Кінан (T. Keenan).
Вони вказують на те, що принципи суспільної моралі є
первинними нормативними підставами для формування
та реалізації інститутів відповідальності суб’єктів
політичних відносин. Суспільна мораль визначається
як джерело професійної політичної етики та системи
громадянських обов’язків за волевиявлення, діяльність та
поведінку в межах політичної системи. Як представники
нормативно-ціннісного підходу до вивчення політичних
процесів, вищезгадані автори розглядають етичні
стандарти у вигляді найбільш стійких чинників
функціонування політичної відповідальності, характерних
для демократичних суспільств.
Соціальні чинники виникнення, форми легітимації
та методи здійснення державної влади, притаманні
для авторитарних режимів, досліджуються в працях
Х. Лінца (J. Linz), А. Степана (A. Stepan), С. Левітскі
(S. Levitsky), Л. Вея (L. Way), М. Своліка (M. Svolik),
Ф. Фукуями (F. Fukuyama), Л. Даймонда (L. Diamond).
Вони звертають увагу на неформальні джерела й
соціальні чинники формування та еволюції різних типів
авторитаризму. Серед вітчизняних авторів, наукові праці
яких присвячені проблемі співвідношення систем норм
і цінностей демократичного та авторитарного режимів,
зокрема в Україні, слід виокремити Ю. Мацієвського,
І. Головка, В. Сухоноса. Необхідно зауважити, що
українські дослідники зазвичай обмежуються лише
аналізом формальних норм взаємодії держави,
громадянського суспільства та неурядових організацій в
системі конкретного політичного режиму. В той же час,
ними оминаються питання неформальних принципів
політичних відносин, форм відповідальності суб’єкта
публічної влади та її інтерпретації суспільною свідомістю
в умовах різних режимів.
Таким чином, виникає проблема виокремлення та
визначення форм, нормативних підстав і механізмів
застосування морально-політичної відповідальності в
залежності від типу політичного режиму. Вирішення цієї
проблеми дозволить розглянути формальні й неформальні
принципи політичних діяльності та поведінки, які
реалізуються в недемократичних режимах. Мета даного
дослідження полягає в тому, щоб з’ясувати джерела
та особливості функціонування морально-політичної
відповідальності за авторитаризму.
Діяльність будь-якого суб’єкта політики так чи
інакше пов’язана з нормами суспільної моралі. На
перший погляд, вони видаються необов’язковими до
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виконання через панування в політичній сфері особливих
правил взаємодії. Тим не менш, нехтуючи традиційними
для певного суспільства етичними стандартами будьякий учасник політичних відносин буде стикатись з
численними перешкодами у досягненні власних цілей
та задоволенні інтересів. Навіть в межах впливу на
політичну свідомість громадян, представники публічної
влади змушені враховувати етичний зміст власних дій та
їх можливу нормативну інтерпретацію з боку громадян
і конкурентів. Система моральних норм та соціальних
цінностей здатна до самозбереження незалежно від впливу
форми здійснення державної влади, тому її елементи
можуть ефективно використовуватись у якості підтримки
для політичного режиму. Протистояння суспільній моралі
або зміна її принципів з боку представників державної
влади або неурядових політичних організацій вимагає
величезних часових витрат та не передбачає гарантовано
го результату. Тому, в межах громадянського суспільства,
органів державної влади, конкретних партій, громадсь
ких рухів та об’єднань, формуються й діють особливі
принципи політичної етики. Їх систематизація та розви
ток є показником адаптації колективного суб’єкта полі
тики до моральної сторони суспільної життєдіяльності.
Зважаючи на те, що норми моралі можуть набувати
політичного значення, активність в сфері владних
відносин характеризується співвідношенням з уста
леними етичними стандартами соціальної взаємодії.
Таким чином, будь-яка політична дія, вчинок, рішення,
діяльність чи поведінка передбачають морально-полі
тичну відповідальність за них. Остання поширюється на
всі рівні політичної системи. Наприклад, громадянин,
реалізовуючи свою політичну волю в статусі виборця,
має враховувати власні соціальні обов’язки та наслідки
свого вибору для розвитку держави або громадянського
суспільства. Це також стосується громадської реакції
на методи, що використовуються органами держави в
процесі здійснення владних повноважень. В даному
випадку, морально-політична відповідальність діє і
безпосередньо в момент вибору або рішення, і в часовій
перспективі. Зазначений тип відповідальності функціонує
навіть в ситуаціях соціально-політичних перетворень та
обмежених можливостей суспільного контролю в галузі
механізму держави. Доказом цього є факт, з’ясований
авторами праці «Партійна етика: документи і матеріали
дискусії 20-х років» ще наприкінці минулого сторіччя,
який полягає в тому, що моральні норми впливають на
діяльність суб’єктів публічної влади в процесі становлення
недемократичного, а саме тоталітарного, режиму [2].
Для того, щоб проаналізувати основні ознаки
морально-політичної відповідальності за авторитарного
режиму, необхідно визначити її поняття. Моральнополітична відповідальність – це особливий вид політичної
відповідальності, який забезпечує співвідношення
діяльності та поведінки суб’єктів політики з нормами
суспільної моралі, формально визначеними і нефор
мальними стандартами корпоративної етики, усталеними
принципами політичної взаємодії. Результатами дії
даного виду відповідальності є припинення або корегу
вання певного політичного акту (особливо на рівнях
індивідуальної свідомості та колективного тиску), на
стання негативних наслідків для продовження суб’єктом
власної діяльності, активізація заходів моральної, полі
тичної та конституційно-правової відповідальностей.
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Морально-політична відповідальність реалізується
через узгодження інтересів учасника політичних відносин
з обов’язками, притаманними для конкретного статусу
в сфері політики. Так, розглядаючи політичні прояви
моральної відповідальності, Деніс Томпсон звертає увагу
на її реальну ефективність на відміну від традиційної для
політичної влади ієрархічної відповідальності: «те, що
ієрархічна відповідальність наврядчи передбачає будьякий моральний вплив, пояснює, чому політичні лідери
зачасту готові оголосити себе цілком відповідальними за
згубні рішення або політичний курс. Прийняття на себе
відповідальності стає свого роду політичним ритуалом,
який не чинить негативного впливу на лідера»[13, с.
14]. Наголошення на такій відповідальності є одним зі
способів впливу на громадянську свідомість з боку органів
держави, що широко застосовується в авторитарних
режимах. За його допомогою, представники державної
влади можуть впроваджувати непопулярні в суспільстві
або частково деструктивні для нього політичні рішення
та дії. Натомість морально-політична відповідальність
передбачає більш вірогідні можливості для впливу на
індивідуальному та колективному рівні ієрархічної
системи. Це означає, що політичний лідер або очільник
певного органу одночасно морально (через суспільний
осуд, загрозу репутації) й політично (на основі ризиків
добровільної або примусової відставки) відповідальний
за дії та поведінку підзвітних йому посадовців.
Розгляд моральних стандартів, що впливають на
політичну владу за авторитаризму, вимагає визначення
основних властивостей даного політичного режиму.
Встановлення останнього напряму пов’язане з розвитком
і проявами соціальних інститутів в межах конкретного
політичного середовища. Тому, говорячи про визначення
поняття авторитарного режиму, Хуан Лінц зауважує, що
відповідна йому традиційна концепція, «сфокусована
на спосіб здійснення влади, організацію влади, зв’язок
з суспільствами, на природу системи переконань,
що підтримують його, а також на роль громадян у
політичному процесі, водночас не акцентує увагу на
основний зміст політики, цілі, сенс існування таких
режимів. Вона не є показовою стосовно інститутів,
груп, невід’ємних частин соціальних верств в контексті
обмеженого плюралізму»[10, с. 160]. Враховуючи те,
що політичний режим є формою взаємодії держави та
суспільства, він вимагає створення особливої системи
норм, правил та принципів суспільних відносин, в першу
чергу в сфері політики, яка б слугувала підтримкою для
його існування. Варто зазначити, що суб’єкти державної
влади, зацікавлені в розвиткові конкретного режиму,
вибірково звертаються до моральних норм та соціальних
цінностей, традиційних для певного суспільства,
керуючись принципом доцільності. Тобто це здійснюється
для забезпечення «природного» сприйняття режиму або
нейтралізації протистояння йому з боку суспільства.
Відповідно, авторитаризм в межах даного дослід
ження можна визначити як політичний режим, для
якого притаманними є спрямованість методів і засобів
здійснення державної влади на задоволення інтересів та
досягнення цілей замкненої групи осіб або конкретного
лідера, повне або часткове регулювання політичної
системи, що базується на: формально визначених
обов’язках громадян; неформальних, зачасту негласних,
правилах взаємодії всередині механізму держави; а також
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на окремих «корисних» для цього режиму традиційних
нормах соціальної взаємодії. Поняття авторитарного
політичного режиму слід розмежовувати з авторитарним
стилем лідерства, який може бути характерним для
ієрархічних відносин всередині органів держави в
умовах демократії. Серед властивостей авторитаризму
слід виокремити: контроль з боку держави за діяльністю
громадянського суспільства та за розвитком його
інститутів, «досить широкий соціальний та економічний
плюралізм», «певний простір для напівопозиції»
[11, с. 44–45]. Окремої уваги заслуговує здатність
авторитарних режимів до лібералізації та демократичної
модернізації, на основі вдосконалення традицій політичної
взаємодії в певній країні. Наприклад, нормативноціннісний тиск на авторитарних суб’єктів публічної влади
може мати своїм результатом початок політичних реформ
та розширення громадянських прав, як це сталося за
диктатури Франсиско Франко в Іспанії кінця 60-х років
ХХ століття.
Морально-політична відповідальність за автори
таризму діє або як засіб подолання загроз для існування
режиму, або в якості елементу впливу на його функціо
нування з боку панівних соціальних інститутів. В першому
випадку, даний вид відповідальності доволі часто
застосовується органами державної влади для формування
позитивного образу їх представників в свідомості
громадян. Так, морально-політична відповідальність
може бути реалізована у формі «показової» добровільної
або примусової відставки посадовців. Вона зазвичай
виправдовується невідповідністю певних політичних дій
або вчинків етичним принципам державної служби, що
приховує реальні підстави таких наслідків або санкцій.
Варто наголосити на тому, що зазначена практика є
поширеною в пострадянських суспільствах. Натомість,
авторитарний режим не може слугувати перешкодою в
тому, щоб окремі суспільні групи ініціювали відносини
морально-політичної відповідальності суб’єктів політики
в разі спричинення останніми кризових ситуацій для
системи соціальних цінностей та моралі.
Формальне забезпечення морально-політичної відпо
відальності в авторитарних режимах може досягатись за
допомогою поступової систематизації етичних принципів
для конкретних органів держави. Наприклад, у Регламенті
Палати представників Національних зборів Республіки
Білорусь законодавчо закріпленими є «Правила депу
татської етики», в яких визначаються особливі заходи
впливу на парламентаріїв в разі порушення ними
положень даного нормативного акту [4]. В даних умовах,
на відміну від демократичних, такі нормативні системи
або не реалізуються на практиці, або діють лише в межах
політичного контролю за законодавчим процесом з боку
виконавчої влади.
Властивий авторитаризму соціальний та економічний
плюралізм сприяє розвитку різних форм моральнополітичної відповідальності. Це пояснюється тим, що за
відсутності тотального контролю з боку держави, в сфері
економіки можуть формуватися та діяти неформальні
принципи міжорганізаційної взаємодії, конкуренції, а
також набувають поширення системи внутрішньогрупової
корпоративної етики. Корпоративні норми фактично
виконують функцію захисту соціальної репутації
розвинутих економічних організацій, відображаючи
найбільш популярні для певного суспільства запити
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та вимоги щодо ведення підприємницької діяльності.
Встановлення відповідальності за порушення норм
даного типу позитивно позначається на результативності
діяльності всіх учасників економічної групи, зменшуючи
ризики виникнення конфлікту інтересів.
В свою чергу, ефективність відповідних етичних
стандартів, їх сприйняття громадянами, не може
залишитися поза увагою суб’єктів державної влади. В
умовах авторитарного режиму відбувається інтеграція
найбільш прогресивних соціальних та економічних
інститутів, що відображає пошук суспільством
неполітичних шляхів узгодження всієї багатоманітності
інтересів громадян. Важливим фактом є те, що «деякі
авторитарні режими ідейно схильні до розвитку –
іншими словами, вони прагнуть сприяти економічному
зростанню. І та думка, що недемократичні режими
можуть просувати спільні інтереси, безумовно виходить
за межі питань економіки»[7, с. 18–19]. Звичайно,
такий пріоритет авторитарного режиму як економічний
розвиток вимагає широкої політичної підтримки, часом
нормативно-правового забезпечення. Зворотній зв’язок
даних процесів відтворюється у перенесенні принципів
корпоративної етики економічних організацій до сфери
політики. Результатом цього є те, що суб’єкти державної
влади за авторитаризму свідомо звертаються до моральнополітичної відповідальності як чинника політичної
взаємодії.
Названий вибір зумовлений переоцінкою громадя
нами моральної сторони політичної діяльності через її
співвідношення з етичним статусом розвинутих бізнесструктур. Такі об’єднання несуть моральну відпо
відальність перед громадянами-споживачами, практи
куючи дотримання внутрішньогрупових етичних стан
дартів всіма особами, що діють в інтересах конкретного
підприємства або корпорації. У випадку авторитарного
режиму, спрямованого на вдосконалення економічних
відносин, морально-політична відповідальність харак
теризується ризиками втрати органами держави такого
ресурсу як довіра громадян. Отже, стрімке економічне
зростання зумовлює впровадження до авторитарних
політичних систем демократичних принципів та цінностей.
Прикладом цього є авторитарні режими в країнах Східної
Азії у 60-90-тих роках ХХ століття, де представники
вищих органів держави сприяли реалізації моральнополітичної відповідальності на середньому рівні владної
вертикалі. Даний вид відповідальності застосовувався
у формах: відставки за нездатність слідуванню етичним
кодексам державної служби, що не є дистанційованими
від суспільної моралі; дисциплінарного групового
тиску через загрозу колективної відповідальності;
жорстких нормативно-етичних та юридичних санкцій (як
опосередкованих наслідків), які діють в контексті того,
що авторитарна влада «хоча й номінально здійснюється
через політичні інститути, в кінцевому рахунку повинна
спиратись на реальну загрозу насильства»[12, с. 479].
Часткова демократизація авторитаризму перетворює
економічні групи на суб’єктів морально-політичної
відповідальності. За допомогою матеріально-фінансового
впливу на представників держави, вони можуть ініціювати
два протилежні процеси: олігархізацію політичного
режиму або демократичне реформування органів
держави з метою повноцінного функціонування ринкової
економіки. Слід звернути увагу на те, що моральноЗбірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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політична відповідальність найбільш ефективно діє саме в
авторитарних режимах з економічним або громадянським,
а не військовим підґрунтям.
Особливо це стосується конкурентних авторитарних
режимів, що визначаються Стівеном Левітскі та Луканом
Веєм як «цивільні режими, в яких формальні демократичні
інститути існують та широко розглядаються як первинні
засоби отримання влади... Конкурентні авторитарні режими
відрізняються від чистої форми авторитаризму тим, що в
них існують конституційні канали, через які опозиційні
групи ведуть боротьбу істотним чином за виконавчу владу.
Вибори проводяться регулярно й опозиційним партіям
юридично не заборонено оскаржувати їх»[9, с. 5,7]. Тим
не менш, навіть наявність політичної волі та формальних
(не завжди реальних) можливостей опозиційних груп
до впливу на органи виконавчої влади ще не гарантує
повноцінного функціонування морально-політичної
відповідальності в умовах конкурентного авторитаризму.
Це пояснюється «парадоксом голосування», який активно
популяризується в авторитарних суспільствах та означає,
що громадяни в процесі виборів нехтують власним
правом голосу через його «незначущість». Як результат,
опозиція позбавляється або не має в достатньому обсязі
електоральної підтримки, а отже – моральних засобів
притягнення наявної політичної еліти до відповідальності.
Фактично, громадськість не враховує те, що «голосування
є морально необхідним, навіть за неймовірно мізерних
шансів того, що один індивідуальний голос змінить
результат виборів. Моральні зобов’язання надають нам
достатніх підстав, щоб діяти»[8, с. 273]. В даному випадку,
політична опозиція може виконувати лише символічну
функцію для легального забезпечення демократичних
принципів та відповідної підтримки режиму, а
громадяни власноруч позбавляють себе можливості
застосування морально-політичної відповідальності щодо
представників авторитарного режиму через вибори.
На відміну від цивільних режимів, авторитаризм,
сформований на основі військової диктатури, зазвичай
не передбачає сталих форм морально-політичної
відповідальності суб’єктів влади, в тому числі її проявів
на корпоративному рівні. Державні структури за
військових режимів здійснюють примус без розгалуженої
системи права та без формального врахування принципу
довіри народу, що «ґрунтується на презумпції рівноваги
відповідальності та інтересів»[5, с. 68].
Якщо авторитарний режим спирається на тради
ційний спосіб легітимації, нормативними підставами
морально-політичної відповідальності представників
держави є історично обумовлені моральні традиції
та усталені форми соціальної взаємодії на всіх
рівнях, починаючи від побутового. Реалізація даної
відповідальності може відбуватись лише в межах
системи органів держави, а контроль за цим процесом
здійснюється спеціальними державними установами без
залучення громадянського суспільства. Винятком для
такої корпоративної форми відповідальності є ситуації,
коли соціально-економічні групи ініціюють її реалізацію
через загрозу спільним з вищим керівництвом держави
інтересам. Френсіс Фукуяма, порівнюючи авторитарне
врядування в Китаї зі структурою управління західних
корпорацій, звертає увагу на історичні витоки першого
та зазначає, що «хоча в династичному Китаї не були
розвинуті верховенство закону та механізми формальної
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відповідальності для обмеження компетенції виконавчої
влади, моральна відповідальність була визначальною для
функціонування системи» [7, с. 19]. Відповідальність
суб’єктів політики в авторитарному режимі може
бути розвиненою настільки, наскільки норми моралі є
залученими до системи державного управління та у який
спосіб це відбувалось. Звідси, контроль за діяльністю
в межах механізму держави найбільш ефективно
реалізується шляхом інтеграції процедурної та моральної
відповідальностей. Таке поєднання передбачає, наприклад,
що дисциплінарна відповідальність в органах держави
має більше гарантій для застосування за авторитаризму,
аніж за демократичного режиму.
В сучасних умовах, авторитарні режими потребують не
лише формальної легалізації підстав для функціонування,
але й окремих елементів їх легітимації та легітимності,
які залежать від морально-політичної відповідальності
представників держави. Не останню роль в цьому також
відіграють умови встановлення історично попередніх
режимів. Наприклад, в Україні поступова втрата
легітимності представниками виконавчої влади «на фоні
слабких формальних інститутів – конституції, партій,
парламенту, опозиції стали полегшуючими умовами
для демонтажу нестабільної дефектної демократії і
повернення до авторитаризму»[1, с. 50]. Цікавим є факт
того, що цьому сприяла реалізація морально-політичної
відповідальності через вибори.
На противагу цьому, легітимація різних складових
авторитарного режиму в Азербайджані, Казахстані,
частково в Росії «обумовлюється домінуванням в
суспільстві
відповідних
авторитарних
архетипів
особистості в умовах відсутності критичної маси громадян
зі сформованим архетипом громадянської культури»[3, с.
264]. В даному випадку, авторитарний режим базується
на політичній культурі громадян і груп, що займають
місце політичної еліти, а тому діють лише заборонні та
примусові форми морально-політичної відповідальності,
санкціоновані вищими органами держави.
Важливим є також визначення соціальних груп, на
які спираються органи держави в умовах конкретного
типу авторитаризму та від яких потребують найбільшої
підтримки. Рубен Апресян зауважує, що «за різних
типів правління, органи влади можуть реалізовувати
різні стратегії легітимації... Бюрократичні режими
потребують легітимації не лише зі сторони еліт, але
й зі сторони бюрократії»[6, с. 120]. Тому, моральнополітична відповідальність буде реалізовуватись саме
в бюрократичній сфері держави, особливо на рівні
персональної відповідальності державного службовця
перед колективом та керівником певного органу державної
влади.
Таким чином, морально-політична відповідальність в
умовах авторитарного режиму функціонує як соціально
обумовлений елемент організації та легітимації
діяльності органів держави, який не залежить від волі
громадянського суспільства. Нормативними підставами
даного типу відповідальності за авторитаризму є: норми
суспільної моралі та традиційні форми соціальної
взаємодії (без можливості їх застосування громадянами);
принципи корпоративної політичної етики замкненого
типу; неформальні правила здійснення політичної
діяльності, дистанційовані від суспільної моралі; вимоги
активних суспільних інститутів. Натомість, фактичні
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підстави морально-політичної відповідальності зазвичай
приховуються для захисту репутації органів держави,
що досягається через надання конкретному порушенню
політичної етики загального (морального) значення. Серед
форм реалізації морально-політичної відповідальності,
які можуть застосовуватись в авторитарних режимах,
слід виокремити: відставка за порушення етичних
принципів державної служби, інформація про яку не
є загальнодоступною; дисциплінарний груповий тиск
через загрозу колективної відповідальності; заборону
певної діяльності та примушування до певних дій;
застосування жорстких нормативно-етичних санкцій,
визначених законодавством; партійну відповідальності
урядовців; вплив корпоративної етики «замкненого»
типу на індивідуальні рішення посадовців; зміщення
або виключення з групи осіб, що цілковито володіють
державною владою; позбавлення політичного або навіть
соціального статусу.
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Moral and political responsibility in conditions
of authoritarian regime
The main idea of the article is to analyse the peculiarities of moral and political
responsibility functioning in the conditions of authoritarian political regime. The
author focuses on the range of subjects and scope of this responsibility. The connection
between the properties of authoritarian political regimes and the principles of moral
and political responsibility in the system of state is examined. The aim of the article
is to elucidate the sources and the principles of moral and political responsibility
under authoritarianism. Moral and political responsibility is defined as the part
of legitimation of the state authority activities in authoritarian systems. Within the
analyses it is reconstituted the dependence of the moral and political responsibility on
the purposes and social prerequisites for setting up the specific type of authoritarian
regimes. The author distinguishes regulatory reasons, forms and means of moral and
political responsibility implementation within the authoritarian regime.
Keywords: moral and political responsibility, authoritarian political regime,
political ethics, moral norms, state authority
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Рецензія на монографію:
Сафонік Лідія «Буттєвість сенсу людського
життя»: монографія / Лідія Сафонік. – Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с.
У світ вийшла книга Л. Сафонік «Буттєвість сенсу
людського життя», в якій автор імпліцитно прагне знайти
відповідь на питання сенсу життя у ситуації неусталеності
людського буття, існування людини у стані безгрунтів’я.
Оцінюючи загалом обраний напрямок дослідження,
зазначимо, що попри все, проблематика монографії
належить до кола малодосліджених, практично відкинутих
на маргінес філософського дискурсу, ймовірно із–за деякої
затертості та «простоти» проблеми.
Більше того зауважимо, що досліджувана автором
проблема – не просто одна із проблем з–поміж інших,
що має філософський вимір. Вона за своїм поняттям –
гранично філософська, тому дослідження її вимагає
значного евристичного потенціалу та неабиякої дослід
ницької сміливості.
Однак указана тематика є затребуваною у наш
нестримний час, коли у світі загалом відбуваються
радикальні зміни, що значно вплинули на перебіг
суспільного життя, спровокувавши переривання а
інколи й руйнування традиційного ланцюга буття та
зміни узвичаєних контекстів. Трансформація деяких
традиційних буттєвих смислів призвела до певного
розпорошення морального горизонту й нігілістичного
забарвлення ґрунтовних цінностей, уможлививши те, що
сучасна людина відлучається від традиційних переконань
та вірувань, що позбавляє її традиційного уявлення
про сенс життя, оскільки «пропало» буттєве опертя у
класичному розумінні цього слова.
Л. Сафонік відштовхується від думки, що людина
традиційного суспільства загалом черпала наснагу до
життя з Божественного начала, вибудовуючи вертикальну
модель осенсовування життя. Авторка зазначає, що
небезпека вертикальної моделі осенсовування життя
полягає у тому, що вербально–метафізичні практики,
конституйовані нею, вносять тоталізуючу функцію
у мислення, що створює ситуацію неспроможності
формування сенсо–розуміння заснованого на критичній
мисленнєвій функції. Відтак у ситуації неусталеного
буття вертикальна модель сенсоутворення не отримує
достатньої підтримки, оскільки тоталізуючі вербально–
метафізичні практики відвертають людину від пошуку
«правдивості» буття. Опір вертикальним структурам є
зрозумілим, оскільки людина антиієрархічного мислення
прагне реалізувати власну автентичність, що передбачає

448

зростання горизонтальних акцій, «без передумов,
самостійно, самочинно і самозобов’язуюче витворюючи
«нову розмітку поля», в рамках якого має відбуватися
упорядкування сутнього у цілому згідно нового
розпорядку» (Ф. Ніцше) «Нова розмітка поля» передбачає
визначальність буттєвих смислів у конституюванні
сенсу життя та передбачає свободу людини у просторі
смислотворення (с. 3–4).
Відтак, керуючись неусталеністю людини у бутті,
запропоновано горизонтальний принцип осенсовування
життя, який передбачає долученість людини до соціальних
проектів і панелей, схильність до морального чуття та
спільного блага, сприяючи буттєвому опертю людини.
Авторка визначає вагомість буттєвих смислів
людського буття, оскільки сучасна людина позбавлена
магістральних шляхів, рятівних практик, накатаних колій
та методологічних схем, що уможливлює опертя людини
на свою критичну функцію, в ситуації, коли соціальна
дійсність ускладнюється, стає непередбачуваною
та невизначеною. Критичне мислення спроможне
протистояти насиллю, законсервованим ментальностям,
ціллю яких є прагнення маніпулятивно нав’язати сенс
життя.
Монографічна робота складається з шести розділів,
підрозділів, параграфів та пунктів, що свідчить про
продуману архітектоніку наукового дослідження, що
уможливлює чітку концептуальну лінію, вибудовану
автором.
У першому розділі «Концептуальні та методологічні
засади аналізу простору сенсо–розуміння» Л. М. Сафо
нік звертається до теоретико–методологічних засад
категоріального аналізу простору сенсу, наголошуючи на
складності предмету дослідження. Позитивно оцінюємо
витворення автором понятійно–категоріального апарату
монографічного дослідження з визначенням необхідності
концептуального розмежування сенсу життя й смислу
буття; сенсу життя й життєвих сенсів; смислу буття
й смислів буття; сенсо–відчуття й сенсо–розуміння;
сенсу, смислів та значення (13–18; 18–24). Л. Сафонік
наголошує, що концептуальне розмежування засадничих
понять дослідження сприяє розумінню складної природи
сенсо–розуміння у ситуації неусталеності людського
буття, вказуючи на життєвий шлях, – від сумлінного
ставлення до життя – до того, що морально спонукає
у житті, сприяючи обґрунтуванню та вмотивовуванню
життєвої позиції людини.
У четвертому підрозділі першого розділу «Сенс,
смисл, значення: питання розрізнення» автор слушно звер
тається до розгляду логіко–лінгвістичного, когнітивно–
семіотичного та Гусерлевої смислової теорій. Зокрема
Л. М. Сафонік зазнає, що європейська філософія
схиляється до збіжності смислу й значення (31–60).
Цікавим виглядає п’ятий підрозділ першого розділу
«Місце концепту «схильності до спільного блага» у процесі
витворення сенсо–розуміння», в якому авторка зазначає,
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що в онто–соціальних реаліях сучасної України набуває
вагомості концепт «схильності до спільного блага» та
«значимих інших», що є засторогою морального нігілізму
та виводять людину поза межі особистісного егоїстичного
дискурсу «доброго життя», трансформуючи людське Я
до масштабу родової здатності, спонукаючи до служіння
та жертовності, що сприяє конституюванню людиною
дискурсу сенсу життя (60–67).
У другому розділі «Онто–соціальне обумовлення
сенсу життя та смислу буття» Л. Сафонік прагне
розкрити онто–соціальну природу буттєвих смислів,
показати механізм їх творення. Заслуговує на увагу
позиція автора, що буттєва закоріненість сенсу життя
є перепоною самовислизаючої природи сенсу, імпонує
авторська ідентифікація сенсу життя як інтегративної
засади смислів людського буття.
Загалом монографічне дослідження ґрунтується
на основному положенні, яке полягає у розмежуванні
сенсів та смислів, де сенси закорінені у емоційно–чуттєву
складову людської природи, окреслюючи унікальність
людського життя, а смисли обумовлюванні вербальним
рефлексивним мисленням з залученням мовно–
комунікативного й аргументаційного опосередкування,
спонукаючи життя людини «зі–смислом», «із думкою»
впродовж усього життя. Артикуляція єдності чуттєвої та
рефлексивної здатності людини у процесі конституювання
дискурсу сенсо–розуміння сприяє проясненню складних
механізмів осенсовування людиною свого життя,
вказуючи на життєвий шлях, від сумлінного ставлення до
життя – до того, що морально спонукає у житті, сприяючи
обґрунтуванню та вмотивовуванню життєвої позиції
людини.
Авторка наголошує на тому, що смислові спонуки
притомного сенсо–розуміння перетворюються на рівні
генералізованих знаків–ідей в репрезентативну та
дискурсивну семантику, що сприяє вбудовуванню сенсо–
розуміння в епістемні контексти культури та певного
життєсвіту, розгортанню спільної з Іншими мисленнєво–
дискурсивної та логічної матриці та здійсненню
репрезентативного символічного естетичного досвіду з
його основними смаками та перцептивними орієнтаціями.
У цьому розділі авторка звертається до аналізу
смислового простору як ще однієї можливості заперечення
дискурсу домінування та панування, наголошуючи, що
соціальні смисли є шляхом долучення до суспільної
комунікації, зокрема підкреслюючи, що війна смислів є
новим видом смислової війни (с. 114–116).
У третьому розділі «Деструкція насилля, упокорення
та знецінення життя як умова конституювання
смислів» Л. Сафонік наголошує, що метаоповідь є
способом витворення домінантного уявлення про сенс
життя, а «дисциплінарна монотонність» є квінтесенцією
метанаративів. Дисциплінарна монотонність є способом
тотального контролю та нав’язування смислів, що
уможливлює насилля як спосіб розпорошення смислів
буття та загроза втрати сенсу життя (с. 163–166). Авторка
показує, що насилля є способом розпорошення смислового
горизонту, метафізичним осіданням буття та ймовірною
втрати сенсу життя, що спонукає людину усвідомлено й
відповідально генерувати свій власний життєвий дискурс,
чітко артикулювати буттєві смисли та життєві сенси,
відмовляючись від чужих проектів осенсовування життя
(167–173).
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Л. М. Сафонік виступає з пропозицією деконструкції
метаоповідей як шляху оновлення соціального простору,
що уможливлює зсув метафізичних систем (186–190).
Четвертий розділ «Дискурс сенсо–розуміння в
антропологічній традиції» є позитивним у контексті
аналізу кризового стану сучасної антропології як
наслідку дискурсу етноцентричного домінування та
нав’язування смислів людського буття. Зазначено,
що антропологія та філософська гуманістика загалом
постали перед необхідністю врахувати гостру критику за
традиційність людинознавчих студій та притаманний їм
зарозумілий антропоцентризм, отже, зміна наративного
дискурсу схиляє антропологів шукати модерних шляхів
«описування» реальності людини, необхідності пошуку
нових плюральних, а не універсальних диспозицій
(220–229).
Заслуговує на увагу думка авторки, що голос Іншого,
якому ми дозволяємо звучати у нашому бутті, є умо
вою заперечення тотальності дисциплінарного дискурсу
(229–250).
У четвертому розділі «Неусталеність людини у
бутті як ситуація невизначеності сенсо–розуміння»
авторка акцентує увагу на особливостях конституювання
сенсу життя у кризову добу, звертаючи увагу на загрози
смислової фрустрації як наслідку нестабільності людини
у бутті (258–262).
Позитивним є те, що авторка дає характеристику
закорінення як можливість переборення ситуації
неусталеності людини у бутті, наголошуючи на тому,
що освіта, наука та виховання є шляхами формування
сенсожиттєвих орієнтирів людини та звертає увагу читача
на феномен знекорінення (безгрунтів’я) як можливість
буття у просторі смислів. Знекорінення уможливлює
відмову від фундаментального статусу сенсу життя,
спонукаючи існування у просторі ситуативних смислів.
Авторка наголошує на вагомості просвітницької
діяльності щодо буттєвого опертя сенсу життя. Заслуговує
на увагу ідея стосовно того, що сучасна людина вчиться
жити в ситуації знекорінення, в ситуації невиразного
окреслення сенсо–розуміння (263–289).
Шостий розділ «Трансформація сенсу життя у
сучасному соціальному просторі» полягає у розгляді
сучасної людини як смислової мозаїки, що є наслідком
зміни узвичаєних глобальних та локальних контекстів.
У праці артикульовано тенденцію розщеплення
сучасного людського буття на певні смислові мозаїки,
що уможливлює перебування людини у просторі
ситуативних смислів, спричиняючи загрозу зникнення
голосу «Іншого» з буттєвого простору людини. Л. Сафо
нік висуває положення, що реальний та віртуальний
світи сприяють творенню поліідентичності, заплутаних і
складних гетерогенних серій ідентичностей, провокуючи
відмову від реальної самототожності, спричиняючи
втрату очевидної фундаментальності сенсу життя, що
зумовлює необхідність просвітницької діяльності щодо
важливості конституювання усвідомленого дискурсу
сенсо–розуміння. Існування в межах ситуативних
смислів та життєвих сенсів, буттєвій ситуації одинокості
та самотності, сприяючи трансформації та оберненню
дискурсу сенсу життя у системі «сенс–смисл» на
«смисл–сенс», що свідчить про більш вагому роль
смислоконституювання у процесі конституювання
дискурсу сенсо–розуміння (290–298).
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Заслуговує уваги аналіз Л. М. Сафонік впливів
соціальних зрушень в Україні на процес конституювання
сенсу життя та наголошення авторкою на тому, що
співдружність є смисловим способом співіснування у–
сенсі в глобалізованому світі (299–303). Погоджуємося
з положенням, що у світі немає більш конструктивної
моделі співіснування людей як життя у комунікативній
співдружності, оскільки світ переповнений технічними
можливостями знищення людської цивілізації, і саме
тому, незважаючи на усі застороги, життя у співдружності
має стати сенсом життя людини у глобалізованому світі
(304–314).
У підсумку зазначимо, що дослідження Л. М. Сафонік
викликає наукову зацікавленість та дослідницький інтерес
актуальністю теми та концептуальною лінією дослідження,
змістовною
повнотою,
практичною
значимістю
монографічної роботи, оскільки це дослідженням зі сфери
соціальної філософії, в процесі якого було з’ясовано низку
питань щодо феномену сенсу життя. Отримані результати
можуть бути використані в соціально–педагогічній – під
час розробки соціальних та педагогічних проектів та
методик смислопошуку, психологічній та психіатричній
практиці – під час безпосередньої психологічної
реабілітації та корекції психологічно травмованих, у
навчальному процесі – в процесі підготовки нормативних
курсів з метафізики, онтології, антропології, аксіології
та соціальної філософії, а також у процесі написання
підручників, навчальних і методичних посібників.
Kutsepal S. V., Ph.D., professor, head of the humanitarian and
socio–economic disciplines, Poltava Institute of Law of the National
University of Law named after Yaroslav Mudryj (Ukraine, Poltava)
Review of the monograph: Safonik Lydia «Buttevist meaning
of human life»: monograph / Lydia Safonik. – Lviv: Lviv National
University named after Ivan Franko, 2016. – 350 p.
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Національно-державне самовизначення:
від Перебудови до сьогодення
Рецензія на монографію: І. Рафальський.
Національно-державне самовизначення
України: внутрішні чинники і зовнішні
впливи. – Київ – Ніжин: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса
НАН України, 2016. – 480 с.
Нині наукова громадськість має можливість ознайо
митися з новою працею Ігоря Рафальського, що присвя
чена питанням етнополітології та етнодержавознавтва.
Назва його монографії «Національно-державне самовизна
чення України: внутрішні чинники і зовнішні впливи»
(Київ – Ніжин: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. –
480 с.) перегукується з назвою та темою попереднього
дослідження «Феномен українського національного
самовизначення» (Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН
України, 2014. – 240 с.). Але нове дослідження базується
на іншому фактологічному матеріалі та є досвідом

450

Гілея

запровадження нового концептуального погляду на
перебіг етнополітичних і державотворчих процесів в
Україні.
У «Феномені українського національного само
визначення» автор звертається до традиційної етпо
літологічної теми – становлення політичної нації та
національної держави. Зокрема, докладно простежуються
основні шляхи розвитку політичної нації, приділяється
увага всім його етапам і політичним проявам, від
зародження національної ідеї та просвітницького руху
до сепаратистських й іредентистських рухів, без яких, як
правило, не обходиться жодна боротьба за національну
державу. Рецензована ж праця лише побіжно торкається
питання націогенезу, натомість головна увага акцентується
на векторах національно-державного розвитку. Відтак
спостерігається синтез етнонаціональної проблематики
та дослідницького предмета, який, зазвичай, охоплюється
спеціальністю «політичні інститути та процеси» й
почасти «теорія та історія політичної науки». І це, на
наш погляд, уможливлює розширення предметної бази
етнополітології, сприяє подальшому розвиткові цієї галузі
політичної науки.
Хронологічні межі представленого читачам дослід
ження охоплюють 1985–2016 роки, від початку
Перебудови в СРСР до сьогодення. Обрані хронологічні
межі, вочевидь, і зумовили необхідність аналізувати
не лише суто етнополітичні прояви – взаємозв’язок
між етнонаціональними та політичними процесами, –
а й становлення та діяльність державно-політичних
інститутів і зовнішньополітичне самовизначення неза
лежної України.
Зауважимо, питання національного самовизначення
у сферах культури, релігії, економіки, політики
тощо – ключові для етнополітології. Саме це поняття –
«самовизначення» – автор монографії застосовує для
аналізу й осмислення розвитку української нації вже в
статусі державної нації. Тому-то автор і використовує
поняття «національно-державне самовизначення України»,
охоплюючи ним і самовизначення української нації, і
самовизначення Української держави. Завдяки такому
розширенню предметного поля поняття «самовизначення»
автор виходить на основну концепцію свого дослідження.
Суть її полягає в наступному: без існування української
нації ніяка незалежна Україна, звісно, була б неможлива;
але розвиток нації не припиняється із проголошенням
незалежної держави, адже нація не є феноменом,
який, набувши певних нормативних рис, сягнувши
своєрідної завершеності, припиняє свій розвиток. Нація,
і на цьому акцентує увагу автор монографії, продовжує
розвиватися, використовуючи для цього державнополітичні інститути, яких вона була позбавлена до набуття
незалежності. Відповідно, простежуючи становлення
державно-політичних інститутів і міжнародно-політичне
самовизначення держави, до снаги бачити форми
самовизначення нації вже в державному статусі.
Чи є інформативним для розуміння особливостей
розвитку української нації, скажімо, питання участі
України у функціонуванні СНД? Вочевидь, що так.
Адже ставлення громадськості до СНД і РФ достеменно
відображає ступінь національного самоусвідомлення
громадян України. Чи є так само інформативним ступінь
прихильності громадян до євроатлантичного вектора
розвитку України – інтеграції в ЄС і НАТО? Безперечно,
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оскільки ставлення до євроінтеграції та приєднання
України до НАТО відображає бачення громадянами
належного та необхідного розвитку самої України.
Демократичний процес в Україні, означений боротьбою
між політичними силами та революційними подіями,
і є тієї формою, в якій розкривався також і процес
етнополітичний – розвиток української нації в умовах
незалежності України.
Згаданим векторам національно-державного само
визначення України – відносинам із РФ та процесам євро
атлантичної інтеграції – в монографії І. Рафальського
присвячено чільну увагу. Розгляд суспільного-політичного
життя в Україні в силових полях цих двох протилежних
полюсів надає дослідженню не лише наукового, а й
політичного значення, суголосного тим питанням, які
перебувають у порядку денному сьогодення.
Означивши місце монографії в царині етнополіто
логії й розкривши її основну концепцію, звернімося до
самого тексту. Монографія складається зі вступу, п’яти
розділів і висновків; джерельна база дослідження
включає наукові праці українських і зарубіжних авторів,
нормативно-правові акти, які відображають державнополітичний процес, інформаційні повідомлення та
матеріали соціологічних досліджень.
Вступ до монографії оформлений за вимогами,
які встановлені для наукових праць із політології.
Розкриваючи актуальність теми дослідження, автор
відзначає, що поняття «самовизначення» фігурує й у
преамбулі Конституції України. Завдяки цьому поняттю
законодавці наголосили, що саме «право українського
народу на самовизначення» – це те підґрунтя, завдяки
якому відбулося утвердження Української держави. І цей
акцент, як на наш погляд, є актуальним, адже й нині не
припиняються підспудні спроби нівелювати український
етнокультурний зміст держави.
Аби докладно не зупинятися на суто формальних
аспектах оформлення монографії, відзначимо лише
подані автором формулювання об’єкта, предмета і мети
дослідження. Зокрема зазначається, що об’єктом є процес
суверенізації України в добу Перебудови та подальший
поступ націє- та державотворення; предметом – націо
нально-державне самовизначення України; мета – наукове
осмислення характерних особливостей і закономірностей
процесу
національно-державного
самовизначення
України. Отже, як бачимо, національно-державне
самовизначення України розкривається дослідником
як смисловий і стрижневий складник багатоманітного
суспільно- і державно-політичного процесу, починаючи з
доби Перебудови.
Перший розділ монографії – «Теоретико-методо
логічні засади дослідження феномена національнодержавного самовизначення» – містить аналіз теоре
тичної бази дослідження і, що важливо, досвід
концептуалізації ключового поняття «національнодержавне самовизначення». Зокрема І. Рафальський
пише, що дотепер поняття «національно-державне
самовизначення» використовувалося лише в праці
Т. Горбань – цілком успішній спробі виявити етапи
розвитку політичної думки та політичних процесів в
Україні. Як показано Т. Горбань, злам ХІХ–ХХ ст. є
переходом від «націоналізації» суспільно-політичних
рухів, коли безпосереднім предметом діяльності було
формування «національної самосвідомості» українського
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народу, до «національно-державницького етапу» –
діяльності, спрямованої на «політизацію» національної
самосвідомості. Тобто, І. Рафальський приймає
«політизацію» як ключовий критерій для розрізнення
«національного самовизначення», яке досить докладно
проаналізоване в науковій літературі, та «національнодержавного самовизначення», відповідно й приділивши
у своїй праці істотну увагу інституційному чинникові та
зовнішньополітичному самовизначенню України.
Відповідно вже в першому розділі автор пропонує таку
дефініцію національно-державного самовизначення –
це процес, який, з одного боку, розгортається як
реакція на зовнішні виклики, а з другого – має характер
утвердження власної суб’єктності. Тобто, національнодержавне самовизначення, акцентує І. Рафальський,
завжди розгортається щодо «чогось» (певних викликів),
реалізуючись у формі реакцій; разом із тим, завдяки акту
самовизначення, відбувається актуалізація суб’єктності.
У другому розділі – «Суспільно-політичні перетво
рення та процес суверенізації України: 1985–1991 рр.» –
автор звертається до історичного періоду, який (і це,
напевно, буде несподіванкою для читачів!) не знайшов
докладного висвітлення та теоретичного узагальнення в
науковій літературі. У політичній науці хрестоматійною
є теза про актуалізацію демократичних перетворень
і національного самовизначення в республіках СРСР
процесом Перебудови. Утім щодо тлумачень цілей і
завдань Перебудови має місце значна суперечливість
суджень, зазначає І. Рафальський. У текстах організаторів
Перебудови зображується картина цілеспрямованого зламу
базових принципів радянського режиму – марксистської
ідеології, однопартійної системи та планової економіки.
Однак, як показує автор монографії, ця «хрестоматійна»
теза теоретиків Перебудови не знаходить підтвердження.
Натомість постає інша картина цього історичного
періоду: провідні політичні гасла доби Перебудови –
демократизація, плюралізм, гласність тощо – були суто
маніпулятивними, покликані приховати незмінну сутність
радянського та російського режимів – імперіалізм.
Третій розділ монографії – «Національно-державне
самовизначення України в умовах суспільно-політичної та
соціально-економічної невизначеності: 1992–1996 рр.» –
присвячений періоду, який, за формулюванням автора, є
визначальним для суспільно-політичного життя України,
оскільки він став часом визначення чинних і дотепер
формальних і неформальних інститутів – Конституції
України й олігархічного політичного режиму. Звертаючись
до
зовнішньополітичного
самовизначення,
автор
показує, що попри тиск РФ, яка, продовжуючи імперську
політику, не полишала спроб дестабілізувати суспільнополітичну ситуацію в Україні, зокрема й на Кримському
півострові, саме в цей період відбулося укладання Угоди
про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС
(1994 рік), а також Тимчасової Угоди між Україною та ЄС
про торгівлю та торговельне співробітництво (1995 рік).
Ці угоди поклали початок імплементації Україною норм
і стандартів ЄС, заклавши онови євроінтеграційного век
тору національно-державного самовизначення України.
Четвертий розділ монографії має назву «Усталення
олігархату як деструктивного прояву демократичного
режиму в Україні: 1996–2004 рр.». Автор наголошує,
що з ухваленням Конституції (Основного закону) нашої
держави було ознаменовано новий етап національно-
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державного
самовизначення
України,
окреслено
вектори подальшого розвитку українського суспільства і
держави. Разом з тим, унормовані Конституцією модель
народовладдя, демократії, поділу владних повноважень,
принципів самоврядування безпосереднього впливу на
політичні й управлінські практики не мала, оскільки,
значною мірою, визначалися впливом на суспільнополітичні процеси потужних фінансово-промислових
груп, котрі сформувалися наприкінці 1990-х років.
Усталення олігархату як форми поєднання корумпованої
політичної влади, тіньової економіки та кримінального
світу, як домінування номенклатурно-корпоративних
кланів уможливив утилітарне використання олігар
хами демократичних норм і процедур, утворив своє
рідний симбіоз олігархії та авторитаризму. Хоча й
опосередкований, але досить значний негативний вплив
мав цей симбіоз на діяльність політичної опозиції й
загалом на стан національно-демократичного руху. Певну
маргіналізацію цього руху вдалося подолати лише в
результаті народного спротиву – Помаранчевої революції,
котра визначила нові орієнтири суспільного розвитку,
актуалізувала процеси формування української політичної
нації на основі демократичних політичних цінностей.
П’ятий розділ – «Національно-державне само
визначення України та поляризація ідентичностей:
2005–2016 рр.» – охоплює найдраматичніший період
незалежної України. Як наголошує автор, революційні
події в Україні (Помаранчева революція та Революція
гідності) свідчать про наявність істотних суперечностей
у суспільно-політичній системі України. Головною
причиною, яка зумовила революційний розвиток
політичних процесів, є боротьба олігархічних груп
за контроль над рентними галузями економіки. Утім,
автор відзначає, що попри воєнну агресію РФ, Україна
продовжила курс на підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Угода про асоціацію є найбільшим міжнародно-правовим
документом за всю історію України та найбільшим
міжнародним договором, що коли-небудь укладався
Європейським Союзом.
Отже, монографія «Національно-державне само
визначення України» присвячена розкриттю суттєвої
теоретико-практичної проблеми – концептуальних
уявлень і практик національно-державного самовиз
начення України. У ній докладно проаналізовано перебіг
національно-державного самовизначення України почи
наючи з доби Перебудови в СРСР до сьогоднішнього часу.
Показано, що внутрішні чинники національно-державного
самовизначення зумовлювали необхідність орієнтації
на послідовну та системну імплементацію політичних,
правових та соціальних стандартів ЄС, що уможливлює
подолання олігархічних рис державно-політичної системи
України. Ми переконані, що монографія І. Рафальського
буде корисною політологам і всім читачам, які цікавляться
суспільно-політичним життя України.
Zvarych I. T., Doctor of Political Sciences, Professor,
Carpathian National University named after V. Stefanik
(Ukraine, Ivano-Frankovsk), ea201@ukr.net
The national self-government from Perestroika to the Present
Review of monograph: Rafalski I. National self-government
in Ukraine: internal factors and external influences. – Kyiv Nizhyn: IPiEND them. Ivan Kuras National Academy
of Sciences of Ukraine, 2016. – 480 p.
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